
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1  Manajemen Strategi

Berikut ini adalah definisi manajemen strategi yang dilontarkan oleh para ahli.

Menurut David (2006:5) manajemen strategis (strategic management) dapat

didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan

mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat

mencapai tujuannya. Berbeda dengan pendapat David, menurut Daft (2007:213)

manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan

dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian

superior yang kompetitif antara organisasi dan lingkungannya untuk meraih

tujuan organisasi

David dalam bukunya Manajemen Strategis (2006:6) mengatakan bahwa proses

manajemen strategi terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Formulasi strategi

Formulasi strategi adalah tahap menentukan aktivitas-aktivitas yang

berhubungan dengan pencapaian tujuan. Formulasi strategi dapat juga

diartikan sebagai serangkaian proses yang terlibat dalam penciptaan atau

penentuan strategi organisasi.  Formulasi strategi termasuk menyiapkan

strategi, pemilihan strategi, menetapkan strategi yang akan digunakan,
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mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman,

menentukan kekuatan dan kelemahan internal, dan menetapkan tujuan jangka

panjang.

2. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah metode yang digunakan untuk

mengoperasionalisasikan atau melaksanakan strategi dalam organisasi.  Tahap

ini adalah tahapan di mana strategi yang telah diformulasikan tersebut

kemudian diimplementasikan.  Perbedaan utama antara formulasi strategi dan

implementasi strategi sejalan dengan perbandingan antara isi dengan proses.

Tahap formulasi strategi menentukan isi strategi, sedangkan tahap

implementasi strategi berfokus pada bagaimana strategi dicapai. Implementasi

strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan,

menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengubah struktur

organisasi yang ada, restrukturisasi dan desain ulang, merevisi rencana insentif

dan pemberian imbalan kepada karyawan, meminimalkan resistensi terhadap

perubahan, mengembangkan budaya yang mendukung strategi,

mengadaptasikan proses produksi atau operasi, mengembangkan fungsi sumber

daya manusia yang efektif, dan jika perlu melakukan penyusutan ukuran

perusahaan.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi.  Evaluasi

strategi berhubungan dengan penilaian dampak keseluruhan dan ketepatan

strategi secara keseluruhan.  Evaluasi strategi merupakan suatu usaha untuk
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memastikan suatu strategi yang telah ditetapkan terlaksana dengan tepat dan

mencapai tujuan perusahaan. Terdapat tiga aktivitas dasar evaluasi strategi

yaitu: meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi

saat ini, mengukur kinerja, serta mengambil tindakan korektif.

2.2  Strategi Bisnis

2.2.1  Pengertian Strategi Bisnis

Berikut ini merupakan definisi strategi menurut para ahli. Menurut Rangkuti

(2002: 13) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam

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

alokasi sumber daya.  Sedangkan menurut David (2006: 18)  strategi adalah

sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi akan

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

Berbeda dengan pendapat David yang menyebutkan bahwa strategi akan

memaksimalkan keunggulan bersaing, Marrus (2002: 31) mengungkapkan bahwa

strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Hamel dan

Prahalad dalam Rangkuti (2009:4) strategi merupakan tindakan yang bersifat

incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di

masa depan. Strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” dan

bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang
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baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (come

competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang

dilakukan. Siagian (2004:57) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian

keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan

diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi

bisnis adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk

memperoleh keunggulan bersaing.  Masing-masing pelaku mempunyai beragam

metode, struktur dan sistematika yang beragam.  Strategi bisnis perusahaan

mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk,

penetrasi pasar, pengetahuan, divestasi, likuidasi dan joint venture.

2.2.2  Tingkatan strategi

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:24), perusahaan bisnis multidivisional yang

besar, biasanya memiliki tiga level strategi, yaitu korporasi, bisnis dan fungsional.

a. Strategi korporasi

Strategi di tingkat korporasi menggambarkan arah perusahaan secara

keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah

pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk

mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.  Sebagai tambahan,

strategi perusahaan adalah:
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 Pola keputusan yang berkenaan dengan tipe-tipe bisnis yang

perusahaan sebaiknya terlibat.

 Arus keuangan dan sumber daya lainnya ke dan dari divisi-divisi

perusahaan.

 Hubungan antara perusahaan dengan kelompok-kelompok utama

dalam lingkungan perusahaan.

b. Strategi bisnis

Strategi bisnis disebut juga strategi bersaing, biasanya dikembangkan pada

level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk

berupa barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen

pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis divisi mungkin

menekankan pada peningkatan laba dalam produksi dan penjualan produk

dan jasa yang dihasilkan.  Strategi bisnis juga sebaiknya mengintegrasikan

berbagai aktivitas fungsional untuk mencapai tujuan divisi.  Strategi bisnis

(persaingan) merupakan salah satu dari overall cost leadership, atau

diferensiasi.

c. Strategi fungsional

Strategi fungsional menekankan terutama untuk memaksimalkan sumber

daya produktif. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk

mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka

untuk memperbaiki kinerja.  Sebagai contoh, strategi khas dari departemen

pemasaran adalah mengembangkan cara untuk meningkatkan penjualan
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pada tahun sekarang agar lebih besar daripada tahun sebelumnya.  Dengan

menggunakan strategi fungsional pengembangan pasar, departemen

pemasaran berusaha menjual produk yang ada sekarang kepada pelanggan

yang berbeda pada pasar yang ada atau kepada pelanggan baru di wilayah

geografi yang baru.

2.1.3  Perumusan Strategi

2.1.3.1  Proses Manajemen Strategi

Menurut David (2006:6) proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap:

perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

1. Perumusan strategi merupakan gabungan antara kondisi eksternal dan internal

perusahaan saat ini dengan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Perumusan strategi mencakup:

1. Pengembangan visi dan misi.

2. Identifikasi ancaman dan peluang eksternal suatu perusahaan.

3. Identifikasi kelemahan dan kekuatan  internal perusahaan.

4. Menetapkan tujuan jangka panjang.

5. Identifikasi alternatif – alternatif strategi.

6. Pemilihan strategi.

Perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, oleh karena itu, perusahaan

harus memilih langkah strategi yang menguntungkan dan bermanfaat paling

besar.
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2. Penerapan strategi sering kali disebut sebagai tahap aksi dari manajemen

strategis, yang berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk

melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Hal-hal yang dilakukan dalam

penerapan strategi di antaranya:

1. Menetapkan tujuan tahunan.

2. Membuat kebijakan.

3. Memotivasi karyawan.

4. Mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan

dapat dijalankan.

3. Penilaian strategi merupakan suatu cara untuk menentukan apakah strategi

tertentu sudah berjalan dengan baik atau belum, penilaian strategis merupakan

tahap terakhir dalam manajemen strategis.  Tiga aktivitas penilaian strategi di

antaranya:

1. Peninjauan kembali faktor – faktor eksternal dan internal yang dijadikan

sebagai landasan sebuah strategi.

2. Pengukuran kinerja.

3. Pengambilan langkah korektif .

Menurut Pearce dan Robinson (2007:5) proses manajemen strategi terdiri dari

beberapa tahap, yaitu :

1. Perumusan misi perusahaan yang meliputi rumusan umum tentang maksud

keberadaan, filosofi dan tujuan.
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2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal

dan kemampuannya.

3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, baik pesaing maupun faktor –

faktor kontekstual umum.

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya

dengan lingkungan eksternal.

5. Mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap

opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan.

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan

mencapai pilihan yang paling diinginkan.

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 mengalokasikan

sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas,

sumber daya manusia, struktur, teknologi dan sistem imbalan.

9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi

pengambilan keputusan yang akan datang.

2.3 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana strategis

untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman

terhadap perusahaan (Glueck, 2003:52).
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2.3.1  Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk mengindentifikasi kesempatan dan

ancaman yang mungkin terjadi.  Analisis lingkungan eksternal terdiri dari

lingkungan makro (kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografis dan

lingkungan, kekuatan politik, pemerintahan dan hukum, kekuatan teknologi dan

kekuatan kompetitif). Menurut David (2006:108), kekuatan eksternal dapat

dibagi menjadi lima kategori besar :

1. Kekuatan ekonomi

Faktor ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap potensi menarik

tidaknya berbagai strategi. Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam

pengambilan suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang

ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi.

2. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan.

Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan memiliki pengaruh besar

terhadap hampir semua produk, jasa pasar, dan pelanggan. Perusahaan kecil

maupun besar, berorientasi laba dan nirlaba dalam semua industri telah

dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang berasal dari

perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Berbagai faktor

seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, opini dan bahkan gaya hidup

harus dikenali secara tepat. Kondisi sosial yang selalu berubah-ubah menjadi

suatu hal penting yang harus direspon sedemikian rupa oleh para pengambil

keputusan guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul maupun

mengendalikan resiko usaha yang terjadi.
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3. Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum

Faktor politik, pemerintah, dan hukum dapat menjadi peluang atau ancaman

utama untuk perusahaan kecil maupun besar. Untuk perusahaan dan industri

baru yang bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, ramalan politik

dapat menjadi bagian yang paling penting dalam audit eksternal. Faktor-faktor

politik yang berpengaruh pada pengelolaan suatu bisnis antara lain adalah para

pengambil keputusan strategi perlu memahami pengaruh yang terjadi dalam

suatu masyarakat di lingkungan mana ia bergerak, termasuk percaturan

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

Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hidup rakyat

banyak, serta penentuan kebijakan-kebijakan dalam suatu sistem-sistem

tertentu yang diambil oleh para pemegang kekuasaan pada suatu periode

tertentu.

4. Kekuatan teknologi

Pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan

teknologi yang sudah, sedang dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui

dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan

proses bisnis yang akan dilakukan.  Kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi

tentunya memberikan sumbangan besar bagi kemajuan serta hasil produksi

suatu perusahaan, apalagi jika orientasi para pengambil keputusan strategi

semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung

semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses organisasional.

Orientasi terhadap kecanggihan teknologi harus di imbangi dengan kemajuan
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serta pemanfaatan SDM yang tepat, karena tanpa didukung SDM yang tepat,

teknologi secanggih apapun tidak dapat beroperasi secara maksimal justru

terkadang bisa menimbulkan masalah baru bagi perusahaan tersebut.

5. Kekuatan kompetitif

Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan

pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang,

ancaman, tujuan, dan strategi.  Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi

tentang pesaing merupakan hal yang penting untuk keberhasilan formulasi

strategi.  Identifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak

perusahaan memiliki divisi yang berkompetisi dalam industri yang berbeda.

Kebanyakan perusahaan multidivisi biasanya tidak memberikan informasi

penjualan dan laba dengan basis divisi untuk alasan kompetitif.

2.3.1.1 Model Lima Kekuatan Porter

.

Gambar 2. Model Lima Kekuatan Porter
Sumber : David (2006:131)

Potensi pengembangan
produk substitusi

Kekuatan tawar-menawar
penjual/pemasok

Persaingan antar perusahaan
sejenis

Kekuatan tawar—menawar
pembeli/konsumen

Kemungkinan masuknya
pesaing baru
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1. Persaingan di antara perusahaan sejenis.

Persaingan antar perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar

dalam lima kekuatan kompetitif.  Strategi yang dijalankan oleh suatu

perusahaan dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan

kompetitif dibanding strategi yang dijalankan perusahaan pesaing.  Perubahan

strategi oleh suatu perusahaan mungkin akan mendapat serangan balasan,

seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambah feature,

menyediakan jasa, memperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan.

Intensitas persaingan di antara perusahaan sejenis yang bersaing cenderung

meningkat karena jumlah pesaing semakin bertambah, karena pesaing semakin

seragam dalam hal ukuran dan kemampuan, karena permintaan untuk produk

industri menurun, dan arena pemotongan harga menjadi semakin umum.

2. Kemungkinan masuknya pesaing baru.

Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke indusri tertentu,

intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Hambatan untuk masuk,

dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat,

kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya

pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, kuatnya preferensi merk, besarnya

kebutuhan akan modal, serangan balasan dari perusahaan yang sudah mapan

dan potensi kejenuhan pasar.  Di samping berbagai hambatan masuk,

perusahaan baru terkadang memasuki suatu bisnis dengan produk berkualitas

lebih tinggi, harga lebih rendah dan sumber daya pemasaran yang besar. Tugas

penyusun strategi adalah untuk mengidentifikasikan perusahaan yang
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berpotensi masuk ke pasar, untuk memonitor strategi pesaing baru, untuk

membuat serangan balasan apabila dibutuhkan, serta untuk memanfaatkan

kekuatan dan peluang yang ada saat ini.

3. Potensi pengembangan produk substitusi.

Perusahaan bersaing dengan produsen produk substitusi dalam industri yang

berbeda.  Cara terbaik untuk mengukur kekuatan kompetitif produk substitusi

adalah dengan memantau rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas

dan penetrasi pasar.

4. Kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok

Kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok mempengaruhi intensitas

persaingan dalam suatu industri khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok,

ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus atau ketika biaya

untuk mengganti bahan baku sangat mahal.  Perusahaan dapat menjalankan

strategi integrasi kebelakang (backward integration) untuk mendapatkan

kendali atau kepemilikan dari pemasok.  Strategi ini efektif khususnya ketika

pemasok tidak dapat diandalkan, terlalu mahal atau tidak dapat memenuhi

kebutuhan perusahaan secara konsisten.

5. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen

Ketika konsumen terkonsentrasi atau besar jumlahnya atau membeli dalam

jumlah yang besar, kekuatan tawar-menawar mereka menjadi kekuatan utama

yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri.  Kekuatan

tawar-menawar konsumen juga lebih tinggi ketika yang dibeli adalah produk
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standar atau tidak teridentifikasi.  Ketika kondisinya seperti ini, konsumen

sering kali dapat bernegosiasi tentang harga jual, cakupan garansi dan paket

aksesoris hingga ke tingkat yang lebih tinggi .

2.3.1.2  Analisis SWOT

Dalam membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun

faktor internal.  Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan

(strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan

(weakness) yang terdapat pada organisasi itu. Analisis terhadap faktor eksternal

harus dapat mengetahui kesempatan (opportunity) yang terbuka bagi organisasi

serta dapat mengetahui pula ancaman (threat) yang dialami oleh organisasi.

Analisis untuk mengetahui strength, weaknesses, opportunity dan threat sering

disebut analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal tersebut

(Gitosudarmo, 2000:36).

Setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan yang terbuka, serta

ancaman-ancaman yang dialaminya, maka kita dapat menyusun suatu rencana

atau strategi yang mencakup tujuan yang telah ditentukan.  Konsep dasar

pendekatan SWOT tampaknya sederhana, yaitu apabila kita dapat mengetahui

kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi kita dan mengetahui

peluang (opportunity) dari luar organisasi yang menguntungkan serta ancaman

(treath) di dalam organisasi yang merugikan organisasi atau perusahaan.

Berkenaan dengan pilihan strategi sebagaimana terungkap di atas, kita akan

mengkaji penentuan pilihan melalui matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan
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ancaman (strength, weakness, opportunity, dan treath matrix).  Melalui alat bantu

ini suatu perusahaan dapat juga memandang kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman sebagai suatu kesatuan yang integral dalam perumusan strategi.

Sebelum membuat matriks SWOT, maka kita harus menentukan faktor-faktor

strategi internal dan strategi eksternal di perusahaan.  Selanjutnya akan disusun

pada matriks factor strategi internal (internal factors analysis summary) dan

matriks factor strategi eksternal (external factor analysis summary).

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh

kombinasi faktor internal dan eksternal.  Kedua faktor tersebut harus

dipertimbangkan dalam analisis SWOT.  SWOT adalah singkatan dari lingkungan

internal strengths dan weakness serta lingkungan eksternal opportunities dan

threats yang dihadapi dunia bisnis.  Analisis SWOT membandingkan antara

faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor

internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses).

Salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun tentang

faktor-faktor strategi perusahan adalah SWOT Matriks.  Matriks ini dinilai

mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal

yang dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan

yang dimilikinya. Hal ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif

strategik. Salah satu modal yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi

perusahaan adalah Matriks SWOT.
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Tabel 2. Matrik SWOT
Tabel 1.Matrik
SWOT Faktor-faktor
Internal (IFAS) dan
faktor eksternal
(EFAS)

Kekuatan (S)
Daftarkan 5-10
faktor-faktor internal

Kelemahan (W)
Daftarkan 5-10
faktor-faktor
eksternal

Peluang (O)
Daftarkan 5-10
faktor-faktor
peluang eksternal

Strategi (SO)
Buat strategi disini
yang menggunakan
kekuatan untuk
memanfaatkan
peluang

Strategi (WO)
Buat strategi disini
yang memanfaatkan
peluang mengatasi
ancaman

Ancaman (T)
Daftarkan 5-10
faktor-faktor
ancaman eksternal

Strategi (ST)
Buat strategi disini
yang menggunakan
kekuatan untuk
mengatasi ancaman

Strategi (WT)
Buat strategi disini
yang meminimalkan
kelemahan dan
menghindari
ancaman

Sumber: Rangkuti (2009: 31)

Keterangan:

1)  Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang

sebesar mungkin.

2)  Strategi ST

Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan

yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

3)  Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada.
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4)  Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha

meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta menghindari

ancaman yang ada.

2.3.1.3. Pilihan Alternatif Strategi

Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strength)

dan kelemahan (weaknesses) yang menghasilkan pilihan strategi.

Stability Growth

II A I B

II B I A

III A IV B

III B IV A

Survival Diversification

Gambar 3. Pilihan strategi.
Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000.

O

T

SW
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1. Posisi pada kuadran I : Faktor eksternal dan internal positif yang berarti

bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar

dibanding ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding

dengan kelemahannya. Suatu lembaga atau institusi memiliki kemampuan

untuk merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik sehingga arah

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan

memperbesar peranan suatu lembaga atau institusi dalam berbagai kegiatan

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran

serta memanfaatkan peluang yang ada. Arah kebijakan tersebut merupakan

dasar dari kebijakan dalam kondisi growth strategy dan arah kebijakan itu

sendiri dapat dibedakan dengan melihat posisi sub kuadrannya. Jika pada

kuadran IA, berarti pertumbuhan peran yang dilaksanakan dapat dilakukan

dengan cepat (rapid growth), dan jika pada kuadran IB maka pertumbuhan

peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas (stable growth

strategy).

2. Posisi pada kuadran II: Faktor eksternal positif tetapi faktor internal negatif,

posisi ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar di

banding ancaman yang ada sedangkan di posisi internal, kekuatan atau

keunggulan yang dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya.

Sehingga arah kebijakan yang harus dipilih adalah faktor internal negatif, hal

ini berarti bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan

atau keunggulan internal cenderung lebih besar. Arah kebijakan yang perlu

ditempuh adalah bertahan untuk hidup (survival strategy) dalam arti bahwa

pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan



34

berusaha menghindari diri (turn around strategy) dari kebijakan-kebijakan

yang tidak populer menurut masyarakat atau konsumen (kuadran IIIA), sambil

melakukan pembenahan internal dan mencari peluang (guerilla strategy) yang

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal

mempertahankan peran yang telah ada dan berlangsung saat ini secara agresif

atau selektif di dalam melaksanakan program kerja yang memang

memungkinkan. Pada kondisi ini arah kebijakan dasar yang harus

dilaksanakan adalah menjaga stabilitas terhadap kegiatan yang telah ada dan

telah berlangsung. Jika pada kuadran IIA, maka kebijakan yang harus dipilih

adalah mempertahankan peran secara agresif (aggresif maintenance), jika pada

kuadran IIB maka kebijakannya adalah mempertahankan peran secara selektif

(selective maintenance strategy).

3.  Posisi pada kuadran III : Faktor eksternal dan internal sama-sama negatif,

kondisi ini memberikan arti bahwa perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan

bersaing dan pasar juga tidak lagi menyediakan peluang bisnis. Perusahaan

masih memiliki kesempatan untuk memilih strategi mempertahankan hidup

(survival strategy). Jika pada kuadran IIIA ini ancaman yang datang dari

lingkungan bisnis secara relatif tidak lebih besar dibanding dengan kelemahan

yang dimiliki oleh perusahaan, maka dari itu perusahaan diharuskan memilih

strategi penyehatan (turn arround strategy). Perusahaan berusaha untuk terus

bertahan hidup sembari berusaha terus melakukan penyehatan serta berharap

pada perbaikan lingkungan bisnis. Jika pada kuadran IIIB, kelemahan

perusahaan tidak seburuk pada kuadran IIIA dan oleh karena itu sesungguhnya

perusahaan dalam batas-batas tertentu masih mungkin melakukan manuver.
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Akan tetapi di sisi lain, lingkungan bisnis yang dihadapi amat buruk, lebih

buruk dibanding kuadran IIIA. Strategi yang diharapkan akan dilakukan adalah

strategi gerilya ( guirella strategy) yakni perusahaan mencari terobosan baru

dengan memanfaatkan keunggulan bersaing yang masih dimiliki untuk

mengeksploitasi sisa-sisa peluang pasar yang mungkin masih tersedia.

4. Posisi pada kuadran IV : Faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif,

kondisi ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil

dibanding besarnya ancaman. Namun di sisi internal kekuatan atau

keunggulan yang dimiliki relatif masih lebih besar dibanding kelemahannya,

sehingga yang harus dipilih adalah melaksanakan kebijakan diversifikasi.

Dalam hal ini arah kebijakan tersebut di antaranya dapat melaksanakan dapat

dilaksanakan dengan diversifikasi yang terkonsentrasi kepada kebijakan

populis (concentric diversification strategy), populer dan merupakan prioritas,

sambil melaksanakan perbaikan internal yang masih lemah atau kuadran IVA.

Arah kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi

secara luas ke berbagai kegiatan yang memberi peluang perbaikan peran suatu

lembaga atau institusi (conglomerate diversification strategy) atau kuadran

IVB.

Secara ringkas, pilihan strategi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. Pilihan Alternatif Strategi
Teknis Strategis Skor Kuadran Pilihan Strategi

Growth S > O I A Rapid Growth

S < O I B Stable Growth
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Tabel 3. (lanjutan)
Survival W > T III A Turn Around

W < T III B Guerilla

Diversification S > T IV B Conglomerate

S < T IV A Concentric

Stability O > W II A Aggressive

Maintenance

O < W II B Selective

Maintenance

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000

2.3.1.4. Matriks Internal Eksternal (IE).

Gabungan kedua matriks IFE dan EFE menghasilkan matriks eksternal

-internal yang berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan kombinasi

total nilai terboboti dari matriks-matriks IFE dan EFE.  Tujuan penggunaan

matriks ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih

detail.  Diagram tersebut dapat mengidentifikasi sembilan strategi perusahaan,

tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga

strategi utama, yakni :

1. Posisi perusahaan yang berada pada sel I, II, dan IV dapat digambarkan

sebagai ”Grow” dan ”Build”. Strategi yang cocok bagi perusahaan yang

berada pada sel-sel tersebut Intensive (market penetration, market

development, dan product development) atau integration (backward

integration, forward integration, dan horizontal integration.
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2. Posisi perusahaan yang berada pada sel III, V, VII paling baik dikendalikan

dengan strategi-strategi ”Hold”dan ”Maintain”.  Strategi yang umum dipakai

yaitu strategi market penetration, dan product development.

3. Posisi perusahaan yang berada pada sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan

strategi ”Harvest” atau ”Divestiture.

Gambar 4. Matriks Internal Eksternal (IE)
sumber: (David, 2006)

2.3.2 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal terdiri dari fungsi-fungsi manajemen (perencanaan,

pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf, dan pengendalian) dan fungsi-

fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, produksi atau operasional, sumber

daya manusia, dan sistem informasi (Marcos dan Mustamu, 2014).
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2.3.2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut david (2006:173) fungsi manajemen terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pemberian motivasi, pengelolaan staf, dan pengendalian.

1. Perencanaan merupakan tahapan proses manajemen yang digunakan dalam

memformulasikan implementasi strategi dari perusahaan.  Perencanaan terdiri

atas semua aktivitas yang terkait dengan persiapan masa depan perusahaan

yang mencakup peramalan, penetapan sasaran, formulasi strategi,

pengembangan kebijakan, dan penentuan tujuan.

2. Pengorganisasian merupakan bagian dari implementasi strategi dari perusahaan

yang mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur

pekerjaan dan hubungan otoritas.

3. Pemberian motivasi merupakan bagian dari implementasi strategi dari

perusahaan yang melibatkan usaha yang diarahkan dalam membentuk perilaku

manusia yang antara lain berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi,

kelompok kerja, dan sebagainya.

4. Pengelolaan staf merupakan bagian dari implementasi strategi perusahaan yang

dipusatkan pada manajemen staf atau SDM.

5. Pengendalian merupakan aktivitas manajerial yang diarahkan untuk

memastikan bahwa hasil aktual konsisiten dengan hasil yang telah

direncanakan dan aktivitasnya merupakan bagian dari evaluasi strategi

perusahaan.  Pengendalian dapat dilaksanakan dengan melaksanakan kontrol

kualitas, kontrol penjualan, kontrol persedian dan sebagainya.
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2.3.2.2  Fungsi-Fungsi Bisnis

Fungsi bisnis terdapat berbagai aspek, yaitu: pemasaran, keuangan, produksi dan

operasional, sumber daya manusia, dan sistem informasi.

1. Pemasaran

a. Pengertian Pemasaran

Pemasaran menurut Swasta (2002: 9) adalah sistem keseluruhan dari kegiatan

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan

dan mendistribusikan barang atau jasa, ide kepada pasar agar dapat mencapai

pasar sasaran.  Sedangkan pemasaran menurut Kotler (2000:8) adalah suatu

proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan produk yang bernilai

dengan pihak lain.

Kegiatan pertama dimulai dengan melihat fokus pemasaran pada penyedia dan

manfaat bagi konsumen.  Kegiatan berikutnya adalah menelaah pemasaran dan

pengembangan strategi pemasaran. Pada tahap yang terakhir melakukan

pengembangan, penetapan harga, promosi dan penempatan produk.  Sehingga

pemasaran dapat diartikan suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang

dipasarkan itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar.

Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran

dengan pasar yang dituju agar tercapai tujuan dari organisasi.  Pemasaran

merupakan proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok
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mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan,

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

b. Bauran Pemasaran

Bauran Pemasaran (marketing mix) merupakan seluruh kegiatan pemasaran yang

dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan

target pasarnya. Pada dasarnya Marketing Mix terdiri dari 4P. Dari sudut

pandang konsumen, 4P tersebut bisa dijelaskan dalam 4C :

1. Product (customer solution)

Produk merupakan suatu materi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan

atau keinginan konsumen, baik berupa barang atau jasa. Produk adalah apapun

yang bisa ditawarkan ke suatu kelompok pelanggan atau pasar dan bisa

memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Artinya manfaat produk tersebut

akan menjadi solusi dari kebutuhan atau keinginan konsumen.

2. Price (customer cost)

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk

memperoleh produk yang dipasarkan.  Artinya harga adalah besar pengorbanan

konsumen untuk mendapatkan produk yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Bagi produsen harga juga sangat penting karena menentukan tingkat laba

perusahaan, dengan kata lain juga keberlangsungan perusahaan.
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3. Promotion (communication)

Promosi dapat diinterpretasikan dalam dua cara:

a. Dalam arti sempit: promosi berarti insentif untuk konsumen, misalnya

promo diskon harga atau promo pengenalan produk baru dengan cara

dibandrol dengan produk lama yang sudah populer.

b. Dalam arti luas: promosi adalah semua metode komunikasi yang

digunakan untuk memberikan informasi tentang produk kepada konsumen

dalam target pasar. Promosi adalah cara berkomunikasi kepada konsumen,

baik melalui iklan, personal selling, atau public relation. Promosi juga

bisa dengan cara word-of-mouth yang merupakan komunikasi informal

secara perorangan dan sering dilakukan oleh tenaga sales. Promosi juga

akan memberikan brand image konsumen terhadap produk.

4. Place (convenience)

Place bermakna menyediakan produk pada suatu tempat yang memberikan

kenyamanan bagi konsumen untuk mengaksesnya. Place juga bisa disamakan

dengan channel atau distribusi.  Penyebaran outlet-outlet di berbagai tempat

strategis termasuk salah satu upaya untuk memenuhi kenyamanan konsumen.

Extended Marketing Mix menambahkan 3P lagi, sehingga menjadi 7P, dan

merupakan strategi pemasaran yang mengembangkan variabel yang

controllable dari 4P semula. Jika bauran pemasaran 4P semula lebih diarahkan

pada produk berwujud (goods), maka 3P berikutnya lebih digunakan pada

industri jasa.
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Berikut ini adalah 3 P yang ditambahkan :

5. People

Orang dibutuhkan untuk memulai proses transaksi. Semua orang yang secara

langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penggunaan jasa oleh

konsumen merupakan bagian yang penting dalam bauran pemasaran.

Karyawan dan manajemen yang cerdas sering memberikan nilai tambah yang

tinggi pada total penawaran produk atau jasa dari suatu perusahaan.

6. Process

Proses menggambarkan prosedur, mekanisme dan aliran kegiatan yang

dialami konsumen tersebut untuk mendapatkan pelayanan jasa.  Proses

manajemen pelanggan tersebut merupakan bagian yang penting dalam suatu

strategi pemasaran.  Dalam pelayanan pelanggan, sejumlah proses terlibat

dalam rangka keberhasilan pemasaran, misalnya proses untuk penanganan

keluhan pelanggan, proses mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan

pelanggan, atau proses untuk menangani order.

7. Physical evidence

Physical evidence merupakan alat untuk meyakinkan konsumen dan

memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan, baik

dengan bukti fisik yang mendukung komunikasi dan pelayanan, maupun

bukti tidak berwujud berupa pengalaman dari konsumen yang sudah ada dan

perusahaan dapat memanfaatkan kesaksian pelanggan yang puas tersebut

kepada calon pelanggan potensial lainnya.
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c.  Promosi

Menurut Grewal and Levy (2008) promosi sebagai komunikasi yang dilakukan

oleh pemasaran untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pembeli

potensial akan produk atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli dan

memperoleh respon dari pembeli. Sedangkan menurut Kotler (2006) promosi

adalah berbagai kegiatan yang dilakukan antar perusahaan untuk

mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen

sasaran agar membelinya. Promosi merupakan salah satu elemen dalam

marketing mix yang sangat penting dilaksanakan perusahaan dalam memasarkan

produk dan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Promotion mix

adalah kombinasi strategi dari variabel periklanan, personal selling dan alat

promosi lain yang semuanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan program

penjualan. Promosi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh

produsen dalam usahanya untuk mendorong permintaan atau untuk menciptakan

kesadaran pada konsumen tentang suatu produk dengan jalan pemberian

informasi, sampai akhirnya para calon pembeli bersedia melakukan transaksi

pertukaran.

a. Tujuan Promosi

1.  Modifikasi tingkah laku

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah

tingkah laku konsumen agar sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh

perusahaan.
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2.  Membujuk (persuasi)

Promosi merupakan cara atau sarana perusahaan untuk membujuk konsumen

untuk merespon positif terhadap penawaran yang dilakukan oleh produsen

yang akhirnya berakhir pada tindakan pembelian dari pihak konsumen.

3.  Memberikan informasi

Promosi merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada

konsumen dan juga sebagai media bagi konsumen untuk berkomunikasi

dengan perusahaan.

4.  Mengingatkan

Promosi digunakan pihak produsen untuk mengingatkan kembali kepada

konsumen bahwa produk masih ada di pasar, selain itu juga berfungsi

mempertahankan merk produk di hati konsumen.

b.  Bauran Promosi

Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai macam jenis promosi yang

ada untuk suatu produk yang sama agar hasil kegiatan promosi yang dilakukan

dapat memberi hasil yang maksimal. Unsur bauran promosi (promotion mix)

terdiri atas lima perangkat, yaitu:

a) Advertising:

Advertising merupakan penyajian non informal, penyajian ide-ide, promosi

produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar.



45

b) Sales promotion:

Sales promotion sebagai intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan

untuk mencoba dan membeli.

c) Public relation:

Public relation sebagai program untuk mempromosikan atau melindungi

citra perusahaan.

d) Personal selling:

Personal selling merupakan interaksi langsung dengan konsumen dalam

menawarkan produk sebagai sarana kegiatan promosi yang lebih intensif.

e) Direct marketing:

Penggunaan media komunikasi tak langsung yang berguna untuk menerima

tanggapan ataupun penilaian konsumen terhadap barang dagang perusahaan

yang berada di pasar.

2. Sumber Daya Manusia

Hakikat sumber daya manusia pada setiap organisasi atau perusahaan adalah

diperlukan adanya suatu sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.  Oleh

karena itu, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga

kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu

organisasi atau instansi tertentu.
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Menurut Simamora (2004: 45) manajemen sumber daya manusia adalah

serangkaian keputusan yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dan

majikan; berpengaruh terhadap berbagai pihak yang berkepentingan serta

dimaksudkan pula untuk mempengaruhi efektifitas karyawan dan majikan

Sedangkan menurut Rivai (2004:1) manajemen sumber daya manusia (MSDM)

merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perusahaan dalam

usaha mencapai tujuan  perusahaan, menghadapi masalah bukan hanya terdapat

pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan

kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang

mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut.

3. Keuangan

Menurut Atmaja (2008:2) manajemen keuangan perusahaan adalah bidang

keuangan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.  Sedangkan menurut

Alexandri (2009:6) manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas yang

bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan serta

mengalokasikan dana tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen

keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.  Sejalan

dengan perkembangan ilmu manajemen keuangan, fungsi dan peranan seorang

manajer keuangan menjadi lebih luas daripada hanya mencari dana dan

mengalokasikan dana tersebut di dalam perusahaan. Manajemen keuangan

modern menggambarkan fungsi manajer keuangan, meliputi:
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1. Memutuskan alternatif pembiayaan (financing decision)

2. Menetapkan pengalokasian dana (investment decision)

3. Menentukan deviden (dividend decision)

4. Manajemen operasi

Istilah operasi menunjuk pada konsep perubahan dengan penekannya yaitu

nilai tambah.  Kosasih (2009:3) mengungkapkan bahwa manajemen operasi

adalah suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk

menciptakan produk (barang atau jasa) agar bernilai tambah (added value)

melalui proses transformasi. Faktor faktor produksi tersebut meliputi bahan-

bahan yang dihasilkan oleh alam seperti berbagai hasil tambang, pertanian,

peternakan, kehutanan, perikanan atau perkebunan.  Semuanya itu disebut

sumber daya alam (natural resources).  Faktor produksi bukan hanya sumber

daya alam saja, tetapi juga sumber daya manusia (human resources), sumber

daya modal (capital resources), mesin-mesin, metode bahkan juga informasi

dan waktu.  Semua faktor produksi itu disebut sebagai input, kemudian

dirancang (designed) dan diolah (processed) menjadi produk (output) yang

bernilai tambah.  Proses transformasi tersebut ditunjukkan oleh gambar di

bawah ini:

Gambar 5.  Proses transformasi
Sumber: Kosasih (2009:4)
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Tujuan  manajemen operasi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-

barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu serta tempat tertentu

sesuai dengan kebutuhan.

5. Supply chain

Perkembangan bisnis saat ini diindikasikan dengan adanya perkembangan

teknologi yang cepat, pendeknya siklus hidup produk (product life cycle) dan

intensifnya persaingan antar perusahaan.  Kondisi ini memaksa perusahaan

untuk mengembangkan cara baru dalam mencapai keunggulan kompetitif.  Hal

ini sangat tergantung dari efisiensi dan produktivitas antar area fungsi dalam

perusahaan, untuk lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan

permintaan pasar.  Produk yang disampaikan kepada konsumen tidak hanya

berkualitas tinggi tetapi juga strategi pengirimannya cepat.  Atas dasar hal

tersebut maka dibutuhkan jejaring bisnis atau manajemen rantai pasokan

(supply chain management) yang efektif.

Supply chain management merupakan suatu set pendekatan yang digunakan

untuk efisiensi integrasi pemasok, produsen, gudang dan toko-toko, sehingga

barang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, di lokasi yang

tepat dan pada waktu yang tepat untuk meminimalkan seluruh sistem biaya

dengan persyaratan tingkat layanan yang memuaskan (Levi et al, 2000).

Menurut Suparno (2004), manajemen supply chain adalah sekelompok

pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan para pemasok, pusat

manufaktur, warehouse, pusat distribusi dan penjual secara efisien sedemikian
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sehingga barang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang

tepat, ke lokasi yang benar dalam waktu yang tepat dan biaya keseluruhan yang

minimum.  Perbaikan sebuah proses supply chain hanya dapat dilakukan

apabila dapat diketahui bagaimana kinerja dari proses bisnis tersebut.  Langkah

awal yang mungkin dapat dilakukan adalah memetakan proses bisnis. Supply

chain dapat dibagi atas dua proses yang terintegrasi yaitu:

1. Production planning and inventory control process;

2. Distribution and logistics process

Gambar 6. Supply chain
Sumber: Baemon (1998)

Desain, model, dan analisis tradisional supply chain terutama pada optimasi

ketersediaan bahan baku dari supplier dan distribusi produk pada pelanggan,

dengan ruang lingkup analisis sebagai berikut (Beamon, 1998): Penjadwalan

produksi dan distribusi, yaitu penjadwalan proses produksi dan atau distribusi;

Tingkat persediaan, penentuan jumlah dan lokasi dari setiap bahan baku, sub-

assembly, dan gudang final assembly.
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6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Menurut Rudito dan Famiola, (2007:209) Corporate Social Resposibility (CSR)

adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan

tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara

keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Program aksi CSR

menurut Edi Suharto (2010:135) meliputi :

1. CSR bidang  pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa

diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR, maka tidak

mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan

dalam implementasi CSR setiap perusahaan.  Misalnya memberikan

beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaaan peralatan yang

menunjang pendidikan dan lain sebagainya.

2. CSR bidang kesehatan peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah

salah satu target Milenium Development Goals (MDGs). Program-

program CSR sudah sebaiknya tidak meninggalkan program di bidang

kesehatan ini.  Program-program CSR bisa dilakukan dengan banyak cara,

disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di

daerah setempat.  Misalnya memberikan pengobatan gratis, pemberian

bantuan makanan tambahan untuk anak-anak dan balita, serta bantuan

peralatan posyandu dan perbaikan infrastruktur puskesmas di daerah

operasional mereka dan lain sebagainya.
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3. CSR bidang lingkungan

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap

berada dalam ranah publik.  Di masa lalu pemerintah dipandang sebagai

aktor utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik melalui

regulasi, saksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif.  Sementara itu,

sektor swasta hanya dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-

masalah lingkungan. Namun, kecenderungan ini kini terbalik.  Kiprah

perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara

ekonomi, sosial dan lingkungan global mulai nyata dan meluas.

4. CSR bidang modal sosial

Bidang sosial dalam konteks CSR seringkali dilihat sebagai pola bantuan

sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka

mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungannnya

(masyarakat).  Misalnya pembangunan infrastruktur, pembinaan karang

taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam

dan lain sebagainya.

5. CSR bidang ekonomi dan kewirausahaan

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi

perhatian serius setiap pemangku kebijakan CSR. Program peningkatan

pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap

perusahaan dalam mengimplementasikan CSR.  Peningkatan pendapatan

ekonomi ini bisa diterapkan dengan mengembangkan lembaga keuangan

mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan

usaha kecil dan menengah dan hingga program pemberdayaan petani.
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Program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan ini, hal terpenting

yang harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat dalam mengikuti

program.  Partisipasi masyarakat harus diutamakan agar program tersebut

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai program miliknya,

sehingga masyarakat mempunyai perasaan memiliki.

5.  Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (Management Information Systems) atau sering

dikenal dengan singkatannya MIS merupakan penerapan sistem informasi di

dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh

semua tingkatan manajemen (Jogiyanto, 2005:14). Management Information

System (MIS) kadang dikatakan juga Management Reporting System dan

ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal kebutuhan

informasi. Laporan berisi informasi tergantung dari waktu dan detail yang baru

(isi dari laporan). MIS mendukung fungsi perencanaan, pengendalian dan

pengambilan keputusan pada tingkat manajemen. Dengan kata lain, MIS

memberikan laporan-laporan kinerja pada fungsi-fungsi manajemen (Indrayani,

2005:79).

Informasi menghubungkan semua fungsi bisnis menjadi satu dan menyediakan

dasar untuk semua keputusan manajerial.  Informasi menunjukkan sumber utama

dari kekuatan atau kelemahan kompetitif manajamen.  Mengevaluasi kekuatan

dan kelemahan sistem informasi perusahaan adalah dimensi yang penting dalam

menjalankan audit internal.
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Kegunaan sistem informasi manajemen adalah untuk memperbaiki kinerja suatu

perusahaan dengan memperbaiki kualitas keputusan manajerial.  Sistem informasi

yang efektif dengan demikian mengumpulkan, memberi simbol atau kode,

menyimpan, menyintesis, dan menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat

menjawab pertanyaan penting operasi dan strategis. MIS menerima bahan mentah

dari evaluasi internal dan eksternal dari suatu organisasi.  Sistem ini

mengumpulkan data tentang pemasaran, keuangan, produksi dan yang

berhubungan dengan karyawan secara internal, serta faktor sosial, budaya,

demografi, lingkungan, ekonomi, politik, peraturan pemerintah, teknologi, dan

kompetisi secara eksternal.  Data diintegrasikan dalam cara yang dibutuhkan

untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

2.4 Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing merupakan strategi keuntungan dari perusahaan yang

melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih efektif dalam pasar.  Strategi yang

didesain bertujuan untuk mencapai keunggulan bersaing yang terus menerus agar

perusahaan dapat terus menjadi pemimpin pasar (Prakosa, 2005:53).  Perusahaan

mengalami keunggulan bersaing ketika tindakan-tindakan dalam suatu industri

atau pasar menciptakan nilai ekonomi dan ketika beberapa perusahaan yang

bersaing terlibat dalam tindakan serupa (Barney, 2010:9).

Keunggulan bersaing dianggap sebagai keuntungan dibanding kompetitor yang

diperoleh dengan menawarkan nilai lebih pada konsumen dibanding penawaran

kompetitor (Kotler et al., 2005:461).  Keunggulan bersaing diharapkan mampu
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untuk mencapai laba sesuai rencana, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan

kepuasan pelanggan, serta melanjutkan kelangsungan hidup suatu usaha (Saiman,

2014:128). Keunggulan bersaing meliputi penentuan posisi yaitu suatu usaha

untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakannya dari pesaing.

Sebuah perusahaan menempati posisi keunggulan bersaing adalah disebabkan

keunggulan komparatif dalam sumber daya menghasilkan nilai superior pada

biaya yang lebih rendah.  Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktivitas

berlainan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendesain, memproduksi,

memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya.

Ada dua cara dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yang pertama dengan

strategi biaya rendah yang membuat perusahaan untuk menawarkan produk

dengan harga yang lebih murah dari pesaingnya.  Posisi biaya rendah biasanya

menempatkan perusahaan pada posisi yang menguntungkan dalam menghadapi

para pesaingnya dalam sebuah industri.  Yang kedua adalah dengan strategi

diferensiasi produk, sehingga pelanggan merasa bahwa mereka mendapat manfaat

yang lain serta lebih dengan harga yang cukup.  Tetapi kedua strategi tersebut

mempunyai pengaruh yang sama yakni meningkatkan anggapan manfaat yang

dinikmati oleh pelanggan.

Ada juga tiga faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu keunggulan

bersaing yang dapat dipertahankan, yaitu:
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1. Dasar persaingan (basic of competition)

Strategi harus didasarkan pada seperangkat aset, skill dan kemampuan. Ketiga

hal tersebut akan mendukung strategi yang sedang dijalankan sehingga turut

mempertahankan keunggulan.

2. Di pasar mana perusahaan bersaing (where you compete)

Penting bagi perusahaan untuk memilih pasar sasaran yang sesuai dengan

strategi yang dijalankan, sehingga aset,skill dan kemampuan dapat mendukung

strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai bagi pasar.

3. Dengan siapa perusahaan bersaing (who you compete against)

Perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi pesaingnya, apakah pesaing

tersebut lemah, sedang, atau kuat.

Dengan demikian cara untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing

dengan orientasi pada pelanggan bukan pada internal perusahaan dan para pesaing

saja.
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2.5 Kerangka Pikir

Gambar 7: Kerangka pikir
Sumber: David (2006)
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2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

kebenarannya masih harus diuji secara empiris.  Menurut Sugiyono (2004:57) :

“hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu

dibuktikan kenyataannya”.  Dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis yang

dikemukakan nantinya bukanlah suatu jawaban yang benar secara mutlak, tetapi

dipakai sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan masih harus

dibuktikan kebenarannya. Bedasarkan rumusan masalah, kajian teori dan

kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditentukan hipotesis

penelitian sebagai berikut :

1. Diduga bahwa strategi utama pada PT Coca-Cola Amatil Lampung adalah

strategi Growth.

2. Diduga bahwa hasil evaluasi implementasi strategi bisnis yang dilakukan

pada PT Coca-Cola Amatil Lampung bisa membantu perusahaan untuk

meningkatkan daya saing.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Daftar Tabulasi Penelitian Terdahulu.

Peneliti Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

K.L.
Jeyaraj, et
al (2012)

Penerapan
SWOT dan
Principal
Component
Analysis di
Perusahaan
Tekstil - Studi
Kasus.

Untuk
mengidentifikasi
variabel SWOT
dari perusahaan
tekstil.
Untuk
menemukan
variabel SWOT
signifikan.
Untuk
membentuk
matriks SWOT
dari perusahaan
tekstil.

Penelitian
deskriptif
yang
didasarkan
pada
paradigma
kualitatif

Penelitian ini membantu
perusahaan tekstil untuk
mengidentifikasi variabel
analisis SWOT, sehingga bisa
merencanakan strategi mereka
dengan cara yang terfokus.

Lukito, et
al (2013)

Perancangan
Strategi
Bisnis di
PT.Coronet
Crown

Memberikan
gambaran yang
jeas mengenai
kondisi
lingkungan
eksternal dan
lingkungan
internal yang
dihadapi oleh
PT.Coronet
Crown

Mengetahui
posisi dan daya
saing
PT.Coronet
Crown

Menyusun
strategi bisnis
yang tepat bagi
PT.Coronet
Crown

Metode
Penelitian
Kualitatif

Perancangan strategi bisnis di
PT. Coronet Crown digunakan
untuk mengetahui keadaan
internal dan eksternal
perusahaan, posisi daya saing
dan posisi perusahaan. Strategi
yang tepat bagi PT.Coronet
Crown adalah strategi
pengembangan produk . Strategi
ini kemudian di
implementasikan pada strategi
pemasaran bedak Herocyn.
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Marcos
dan.
Mustamu
(2014)

Perumusan
Strategi
Bersaing
Salah Satu
Hotel Bintang
Tiga di
Samarinda

Untuk
merumuskan
strategi bersaing
salah satu hotel
bintang tiga di
Samarinda

Metode
Penelitian
Kualitatif
Deskriptif.

Hasil analisis lingkungan
internal hotel, yaitu: Kekuatan –
Sudah bersertifikasi ISO 9001;
Menjalin hubungan dan
kerjasama yang baik dengan
pihak-pihak pemangku
kepentingan; Memiliki keahlian
manajemen; Kualitas pelayanan
berstandar internasional; serta
Loyalitas pelanggan termasuk
kuat. Kelemahan – Keterbatasan
space; Masih kurangnya tenaga
kerja yang berlatar belakang
hotelier; Kurang efektif dalam
melakukan sales blit; serta
Kosongnya posisi Executive
Assistant Manager (EAM),
Front Office Manager (FOM),
dan Executive Housekeeping
(Exc.HK).

Hasil analisis lingkungan
eksternal hotel, yaitu: Peluang –
Letak lokasi yang strategis;
Jumlah kantor perwakilan
perusahaan tambang meningkat;
Persiapan dan dinamika pesta
demokrasi menjelang pemilu
2014; Kemajuan teknologi untuk
menunjang bisnis perhotelan;
serta meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan ke
Kalimantan Timur 4 tahun
terakhir.


