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ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI BISNIS AIR MINUM DALAM KEMASAN(AMDK)
PT DHARMA GUNA CITRA BANDAR LAMPUNG

Oleh

IKA PUTRIANA LESTARI

Masyarakat perkotaan sehari-hari semakin padat dan sibuk dengan berbagai
aktivitasnya, membuat tingkat stres dan kepenatan masyarakat yang semakin
tinggi. Hal ini membuat terjadinya pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi
serba instan terutama masyarakat di daerah kawasan padat penduduk dalam
mengonsumsi air minum, mereka lebih praktis membeli air minum dalam
kemasan daripada memasaknya di rumah. Tingginya tingkat persaingan dalam
usaha air minum dalam kemasan menuntut setiap manajemen berusaha
menemukan strategi khusus untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga
dapat menempatkan perusahaan pada posisi teratas (market leader), sekaligus
mampu mempertahankan posisi tersebut. Salah satu perusahaan yang harus
mempertahankan strateginya yang sudah di terapkan dalam perusahaannya yaitu
PT Dharma Guna Citra dengan merek produk ceria. Persentasi pasar PT Dharma
Guna Citra produk air minum merek ceria belum mendominasi pangsa pasar. Hal
tersebut menunjukkan PT Dharma Guna Citra harus mempunyai strategi bisnis
yang lebih kompetitif agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dan
mengetahui apakah strategi yang digunakan PT Dharma Guna Citra sudah
berjalan dengan baik untuk menghadapi persaingan bisnis. Data yang digunakan
untuk penelitian ini adalah data sekunder dan primer, yang diperoleh dari hasil
wawancara baik langsung maupun kuesioner, hasil pengamatan langsung di
lapangan, laporan tertulis, serta data-data dari literature seperti buku, internet dan
artikel. Data disajikan secara deskriptif kualitaitif untuk mengetahui lingkungan
eksternal dan internal. Perolehan alternatif strategi didapatkan dari tahapan
formulasi yakni matriks IFE, EFE, IE, SWOT dan pemilihan alternatif strategi
prioritas dengan metode QSPM.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor
internal terdapat lima kekuatan empat kelemahan, dan pada faktor eksternal
terdapat lima peluang dan lima ancaman.  Berdasarkan hasil dari perhitungan
matriks IFE dan EFE serta hasil perumusan dan pemetaan matriks IE posisi PT
Dharma Guna Citra pada kuadran empat yang menunjukkan bahwa saat ini berada
pada posisi tumbuh dan bina (Growth and Build). Strategi yang tepat untuk
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dijalankan perusahaan pada kuadran ini adalah strategi intensif (penetrasi pasar,
pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau strategi integratif
(integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal). Analisis SWOT menghasilkan
delapan strategi yang kemudian diprioritaskan dengan metode QSPM.

Kata kunci: PT Dharma Guna Citra, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Matriks
IFE, Matriks EFE, Matriks IE, Matriks SWOT, QSPM.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF DRINKING WATER BUSINESS STRATEGY IN
PACKAGING (AMDK) PT DHARMA GUNA CITRA BANDAR LAMPUNG

By

IKA PUTRIANA LESTARI

Everyday urban communities are getting crowded and busy with their various
activities, making the level of stress and fatigue of people getting higher. This makes
the shifting lifestyle of people into instant all-around especially people in densely
populated areas in drinking water consumption, they are more practical to buy bottled
water rather than cook it at home. The high level of competition in the bottled
drinking water business requires every management to find a specific strategy to
create competitive advantage, so that it can put the company at the top (market
leader), while maintaining the position. One company that must maintain its strategy
that has been applied in the company is PT Dharma Guna Citra with a brand of
cheerful products. The market percentage of PT Dharma Guna Citra brand of
drinking water products has not dominated the market share. It shows that PT
Dharma Guna Citra must have a more competitive business strategy in order to
increase market share. The purpose of this research is to identify internal and
external factors and to know whether the strategy used by PT Dharma Guna Citra has
been running well to face business competition. The data used for this study are
secondary and primary data, obtained from direct interviews and questionnaire, direct
observation in the field, written reports, as well as data from literature such as books,
internet and articles. The data are presented descriptively qualitative to know the
external and internal environment. Obtaining alternative strategies derived from the
formulation stages of the IFE, EFE, IE, SWOT matrix and selection of priority
strategy alternatives with the QSPM method. The results of this study indicate that
internal factors have five strengths four weaknesses, and on external factors there are
five opportunities and five threats. Based on the results of IFE and EFE matrix
calculations and the result of formulation and mapping of IE matrix position of PT
Dharma Guna Citra in quadrant four indicating that currently in growth and
development position (Growth and Build). The right strategy to run the company in
this quadrant is intensive strategy (market penetration, market development, and
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product development) or integrative strategy (forward, backward, and horizontal
integration). The SWOT analysis yields eight strategies that are then prioritized by
the QSPM method.

Keywords: PT Dharma Guna Citra, Internal Factor, External Factor, IFE Matrix, EFE
Matrix, IE Matrix, SWOT Matrix, QSPM.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Air merupakan sumber kehidupan sehari-hari yang mutlak dibutuhkan oleh

semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Salah satu fungsi air adalah

memberikan manfaat bagi kesehatan. Air minum merupakan salah satu kebutuhan

primer manusia yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam kelangsungan hidup

manusia yang bersangkutan. Masyarakat yang berada di wilayah perkotaan semakin

sulit untuk mendapatkan air yang bersih dan bebas kuman, karena kondisi sumber air

seperti air bawah tanah dan sungai sudah banyak tercemar, sehingga tidak layak

dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan hidup (Leonardo et al, 2014:13).

Manusia dapat memenuhi kebutuhan akan air minum dari berbagai sumber

seperti air yang dimasak sendiri, membeli air minum dalam kemasan, dan membeli

air dari depot isi ulang. Pemerintah juga telah membentuk suatu badan usaha yang

bergerak dibidang air minum yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) namun

tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.  Hal tersebut dikarenakan penyaluran air

oleh PDAM yang tidak merata diseluruh kecamatan yang ada di Bandar Lampung

(PDAM Way Rilau Bandar Lampung dalam Andini 2016). Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung (2007), menyatakan bahwa kualitas

air di perairan Teluk Lampung yang merupakan bagian dari wilayah pesisir Kota
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Bandar Lampung telah mengalami pencemaran. Kondisi kualitas air yang tercemar

dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ini yang menyebabkan

masyarakat mencari alternatif lain yang dianggap mampu lebih praktis untuk

memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari.

Permasalahan air minum jika dikemas dengan baik, mampu menarik para

pengusaha untuk mengembangkannya menjadi lahan bisnis.  Salah satu diantaranya

adalah usaha Air Minum Dalam Kemasan atau biasa dikenal dengan usaha AMDK.

Membuka usaha air minum dalam kemasan memang menjanjikan prospek yang

bagus, terutama ketika kita berada di daerah kawasan padat penduduk yang dalam

kesehariannya masyarakat sibuk dengan berbagai aktivitasnya, sehingga mereka lebih

praktis membeli air minum dalam kemasan daripada memasaknya di rumah.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan Air Minum

Dalam Kemasan (AMDK) akan meningkat (Widyalestari, 2008: 2). Bisnis AMDK

kian menggiurkan karena tingkat konsumsi masyarakat akan air minum terus

bertambah. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan

Indonesia (Aspadin), saat ini terdapat lebih dari 500 pabrik air minum kemasan yang

dimiliki produsen di seluruh Indonesia.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan

(AMDK) yakni PT Dharma Guna Citra yang produknya dikenal dengan nama Ceria.

PT Dharma Guna Citra sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berlokasi pabrik di Jl. Mayjen Ryacudu No.99

Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Memiliki luas lokasi pabrik 2 hektar dan
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memperkerjakan karyawan sebanyak 54 orang. PT Dharma Guna Citra memiliki

target pasar di semua wilayah Lampung.  Agen produk Ceria saat ini sudah tersebar

pada daerah Lampung Tengah, beberapa wilayah di Bandar Lampung, Pringsewu,

Metro, Jabung Lampung Timur, Tanjung Karang Barat, dan Panjang. PT Dharma

Guna Citra dalam melakukan penjualan yakni melalui perseorangan atau pembeli

melakukan pemesanan secara langsung kemudian PT Dharma Guna Citra akan

melakukan pengiriman sesuai pemesanan. PT Dharma Guna Citra juga berkerja sama

dengan beberapa Instansi pendidikan, kesehatan, perkantoran, kontraktor, serta

perumahan warga sehingga dapat dengan mudah masuk dalam pasar. Usaha

memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dengan merek dagang Air

Minum Ceria dikemas dalam beberapa bentuk, yaitu:

TABEL 1.1 DATA BARANG PRODUKSI PT DHARMA GUNA CITRA

NAMA BARANG SATUAN SATUAN PRODUKSI JENIS
Cup 150 ML (edisi lebaran) Dus 48 Cup
Cup 240 ML Dus 48 Cup
Botol 330 ML Dus 24 Botol
Botol 600 ML Dus 24 Cup
Air Galon 19 L 19 L 1 Galon

Sumber: PT Dharma Guna Citra, 2017

Tabel 1.1 menjelaskan tentang beberapa barang produksi dari PT Dharma

Guna Citra yang dipasarkan.  Kebutuhan air minum saat ini mampu menarik

masyarakat Bandar Lampung menjadi pelanggan lokal AMDK.  Beragam jenis

barang produksi AMDK PT Dharma Guna Citra yakni berbentuk botol, cup maupun

galon dengan berbagai ukuran bertujuan untuk memudahkan pelanggan mengonsumsi
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air minum, misalnya menggunakan air galon untuk kebutuhan sehari-hari di rumah,

kosan dan di tempat lain, botol dan cup juga sering digunakan untuk kebutuhan

instansi kesehatan, pekantoran, pendidikan dan lainnya.

AMDK memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) Kualitas air terjamin,

(2) Kontrol kualitasnya ketat, sehingga kemungkinan terkontaminasi bakteri yang

merugikan relatif minim, (3) Mudah didapat. Tetapi ada juga beberapa kelemahan

AMDK, antara lain: (1) Relatif mahal bagi kalangan masyarakat tertentu, (2) Dalam

kasus tertentu terjadi kontaminasi bakteri merugikan karena proses distribusi yang

tidak baik (Widyalestari, 2008: 5). Penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

merek Ceria mengalami fluktuatif tiap bulannya yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

TABEL 1. 2 DATA PENJUALAN PT DHARMA GUNA CITRA TAHUN 2016

BULAN PENJUALAN
Januari 35.000 dus
Februari 36.000 dus
Maret 32.000 dus
April 30.000 dus
Mei 36.000 dus
Juni 45.000 dus
Juli 40.000 dus
Agustus 40.000 dus
September 35.000 dus
Oktober 36.000 dus
November 38.000 dus
Desember 40.000 dus

Sumber: PT Dharma Guna Citra, 2017

Terdapat beberapa masalah dalam strategi bisnis pada PT Dharma Guna Citra

diantaranya penjualan Air Minum dalam Kemasan yang tidak stabil. Terlihat pada

tabel 1.2 bahwa penjualan AMDK PT Dharma Guna Citra tidak stabil sehingga
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mengharuskan perusahaan memiliki strategi bisnis yang tepat agar PT Dharma Guna

Citra dapat menghadapi persaingan pasar yang semakin banyak dan dapat bertahan di

pasar.

PT Dharma Guna Citra dalam melakukan kegiatan bisnis memiliki beberapa

pesaing. Berikut merupakan data perusahaan yang menghasilkan Air Minum Dalam

Kemasan di Wilayah Bandar Lampung.

TABEL 1.3 DAFTAR PERUSAHAAN AMDK DI BANDAR LAMPUNG

NO NAMA PERUSAHAAN NAMA PRODUK
1. PT Prabu Tirtajaya Lestari Tripanca
2. PT Waterindex Tirta Lestari Grand
3. PT Trijaya Tirta Dharma Great
4. PT Selaras Citra Jaya BW
5. PT Dharma Guna Citra Ceria
6. CV Andhes Andhes
7. CV Vio Vioss
8. Perusahaan AMDK lainnya

Sumber: PT Dharma Guna Citra, 2017

Tabel 1.3 merupakan data perusahaan yang menghasilkan Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) yang beroperasi di wilayah Bandar Lampung.  Posisi PT Dharma

Guna Citra berada pada urutan ke 5 tepat di bawah PT Selaras Citra Jaya, diatas CV

andhes, CV Vio dan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan lainnya.  Salah satu alat

analisis yang dapat digunakan dalam strategi bisnis adalah analisis SWOT.  Berikut

merupakan data pangsa pasar perusahaan Air Minum Dalam Kemasan di Bandar

Lampung.
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GAMBAR 1.1 PERSENTASE PASAR PT DHARMA GUNA CITRA DAN
PERUSAHAAN AMDK LAIN

Sumber: PT Dharma Guna Citra, 2017

Gambar 1.1 Terlihat bahwa persentase terbesar adalah perusahaan AMDK

lainnya (produk yang banyak dipasarkan di bandar lampung seperti Aqua, Vit, Le

Mineral, Ades, dll) dengan persentase 35 % sedangkan yang terkecil persentase

pasarannya adalah CV Vio dan CV Andhes yang memiliki persentase yang sama

yaitu 2%. PT Dharma Guna Citra masih dibawah PT Selaras Citra Jaya, persentase

pasar yang dikuasai PT Dharma Guna Citra adalah 6% akan berdampak pada strategi

bisnis.  Harga setiap dus Air Minum Dalam Kemasan Ceria ukuran 240 ML sebesar

Rp. 16.000, harga tersebut merupakan harga rata-rata yang ditetapkan di kalangan

perusahaan yang ada di Bandar Lampung. Wilayah pemasaran PT Dharma Guna

Citra berada di Sukarame, Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Panjang, Lampung

Tengah, Lampung Timur dan sekitarnya.
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PT Prabutirta Jaya Lestari 20% PT Waterindex Citra Lestari 20% PT Trijaya Tirta Dharma 10%

PT Selaras Citra Jaya 5% PT Dharma Guna Citra 6% CV Vio 2%

CV Andhes 2% Perusahaan AMDK lainnya 35%
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PT Dharma Guna Citra menyadari bahwa saat ini persaingan dalam pemasaran

produk sangat ketat. Persaingan antar industri AMDK dalam memperebutkan pasar

bisa menjadi ancaman ditambah dengan saat ini banyaknya bermunculan perusahaan

baru serta depot isi ulang.  Mengantisipasi persaingan tersebut maka PT Dharma

Guna Citra perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan.

Hal ini guna menetapkan strategi bisnis yang tepat untuk menentukan keberhasilan

perusahaan.

PT Dharma Guna Citra dalam menjalankan bisnis harus mampu menganalisa dan

mengantisipasi perubahan lingkungan, baik itu dari lingkungan internal maupun dari

lingkungan eksternal. Pengaruh dari kedua analisis lingkungan ini sangat besar

dalam proses perumusan dan pemilihan strategi yang tepat demi perkembangan PT

Dharma Guna Citra. PT Dharma Guna Citra harus dapat menyusun strategi dengan

cara memanfaatkan faktor internal dan eksternal perusahaan, dalam faktor internal

terdapat kekuatan dan kelemahan, kekuatan tersebut diantaranya harga yang sesuai

dengan keinginan konsumen, mengantarkan pesanan konsumen tanpa biaya

transportasi, produknya sudah lulus uji laboratorium, BPOM dan SNI, adanya tim

pengontrol kualitas dan jika terjadi kerusakan kemasan konsumen dapat menukarnya.

PT Dharma Guna Citra juga memiliki kelemahan yaitu, modal yang belum memadai,

kurangnya sumber daya manusia, produksi yang dilakukan tiap harinya hanya mampu

maksimal 1500 dus, mesin yang dimiliki perusahaan belum banyak, dan pemasaran

produk kurang maksimal.

Faktor eksternal PT Dharma Guna Citra, mempunyai peluang yaitu lokasi

perusahaan yang strategis, berada tidak jauh dari kota Bandar Lampung sehingga
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distribusi bisa dilakukan langsung dari perusahaan ke konsumen tanpa melalui

distributor ataupun menggunakan sistem pergudangan, konsumsi praktis yang

mendorong AMDK terus mengalami peningkatan, bertambahnya jumlah masyarakat ,

manager PT Dharma Guna Citra turun langsung mengawasi proses produksi Air

minum dan kesesuaian kualitas dengan harga AMDK Ceria. Ancaman bagi

perusahaan yakni pelemahan perekonomian Indonesia yang berakibat kurangnya daya

beli masyarakat, banyaknya pesaing dibidang yang sama, dan mudahnya perusahaan

baru masuk dalam pasar AMDK.

Menurut Porter (2006: 6) persaingan antar perusahaan sejenis yang sangat tajam,

pesaing baru dapat masuk ke industri dengan relatif mudah, serta pemasok dan

pelanggan dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka, sehingga

perusahaan mengungguli persaingan dengan cara menanggulangi kekuatan

lingkungan demi kepentingan perusahaan. Perusahaan yang memiliki strategi yang

baik akan mampu menghadapi persaingan. PT Dharma Guna Citra diharapkan

mampu mengembangkan suatu strategi bisnis yang tepat untuk menghadapi segala

kemungkinan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, sehingga dengan

adanya strategi bisnis yang tepat perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Ceria PT

Dharma Guna Citra dapat meningkatkan volume penjualan produk dan meraih

keuntungan yang maksimal.

Uraian penjelasan diatas maka penulis berminat untuk meneliti lebih lanjut

tentang strategi bisnis PT Dharma Guna Citra dengan judul “ANALISIS STRATEGI

BISNIS AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PT DHARMA GUNA

CITRA BANDAR LAMPUNG”.
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B. Rumusan Masalah

Perumusan strategi bisnis PT Dharma Guna Citra perlu melakukan langkah-

langkah yang tepat, guna mengembangkan usaha yang selama ini telah dijalankan.

Melalui alternatif strategi bisnis yang tepat diharapkan perusahaan Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) PT Dharma Guna Citra dapat bersaing dengan para pesaingnya.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas peneliti mengangkat masalah yaitu

Apakah Strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan AMDK PT Dharma Guna

Citra sudah berjalan dengan baik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi bisnis yang diterapkan

oleh Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada PT Dharma Guna Citra

Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang strategi

bisnis pada perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Dharma Guna Citra

Bandar Lampung, serta dapat mengetahui kenyataan di lapangan dan

membandingkan teori serta menambah pengetahuan dan pengalaman.
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2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi tambahan

dan bahan pertimbangan sebagai bahan masukan bagi PT Dharma Guna Citra Bandar

Lampung dalam membuat keputusan tentang strategi yang tepat dan efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi

pihak yang melakukan penelitian berkaitan dengan strategi bisnis dengan mengambil

penelitian sama tetapi dengan perusahaan yang berbeda.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka pada penelitian ini adalah:

1. Definisi Strategi

Strategi perusahaan merupakan disiplin ilmu yang telah berkembang dan banyak

digunakan dalam praktek bisnis. Menurut David (2012:17) strategi adalah tindakan

potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya

perusahaan dalam jumlah yang besar. Hal ini sejalan dengan Hunger dan Wheelen

(2011:16) bahwa strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Pengertian

strategi menurut Rangkuti (2009:3), adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan

utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi

internal dan external, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan

lingkungan external.

2. Definisi Strategi Bisnis

Strategi bisnis disebut juga strategi  bersaing, meliputi tindakan ofensif ataupun

defensive guna menciptakan posisi yang aman terhadap persaingan.  Secara luas

mencakup pendekatan yang mungkin, antara lain:
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1. Menempatkan perusahaan dalam posisi sedemikian hingga kemampuannya

memberikan pertahanan yang terbaik untuk menghadapi rangkaian persaingan

yang ada.

2. Mempengaruhi keseimbangan kekuatan melalui gerakan strategis, dan

karenanya memperbaiki posisi relatif perusahaan.

3. Mengantisipasi pergeseran pada faktor- faktor yang menjadi penyebab

kekuatan persaingan dan menanggapinya, sehingga karenanya memanfaatkan

perubahan dengan memilih strategi yang cocok dengan keseimbangan

persaingan yang baru sebelum lawan meyadarinya (Porter 2006:26).

3. Manajemen Strategis

Menurut David (2012:5) manajemen strategis (strategic management) dapat

didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan

dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat

mencapai tujuannya. Manajemen strategis atau manajemen strategik adalah

keterampilan (seni), teknik, dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan

mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan-keputusan fungsional sebuah

organisasi (perusahaan bisnis ataupun non bisnis) yang selalu terpengaruhi oleh

lingkungan eksternal dan internal dengan kondisi yang selalu berubah sehingga bisa

memberi kemampuan pada perusahaan dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang

sudah ditetapkan.

Menurut Hunger dan Wheelen (2011:4) manajemen strategis adalah serangkaian

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam
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jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan

strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi

strategi dan evaluasi serta pengendalian. Ada tiga tingkat strategi yang membentuk

hirarki strategi dalam suatu perusahaan besar, seperti terlihat pada gambar 2.1.

Strategi tersebut berinteraksi erat dan berkelanjutan dan harus diintegrasikan dengan

baik demi kesuksesan perusahaan, yang dapat digambarkan dalam suatu hirarki

strategi.

Berikut merupakan gambar hirarki strategi:

Gambar 2.1 Hirarki Strategi

Sumber: David, 2012
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Manajemen strategi merupakan bidang ilmu yang melihat pengelolaan

perusahaan secara menyeluruh dan berusaha menjelaskan mengapa beberapa

perusahaan berkembang dan maju secara pesat, sedangkan yang lainnya tidak maju

dan akhirnya mengalami kerugian. Manajemen strategi lebih menekankan pada

pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis berhubungan dengan masa

yang akan datang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan.

Manajemen strategi lebih menekankan pada pengambilan keputusan strategis.

Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan datang dalam jangka

panjang untuk organisasi secara keseluruhan.

Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) manajemen strategik didefinisikan

sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan

(formulasi) dan pelaksanakan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk

mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang terdiri dari sembilan tugas penting:

a. Merumuskan misi perusahaan meliputi rumusan umum tentang maksud

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

b. Mengembangkan profit yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya.

c. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, meliputi baik pesaing maupun faktor-

faktor konstektual umum.

d. Menganalisis opsi perusahaan dengan menyesuaikan sumber dayanya dengan

lingkungan eksternal.

e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki berdasarkan misi perusahaan.

f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi utama (grand strategy)

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

sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih.

h. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya

anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur,

teknologi, dan sistem imbalan.

i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan

keputusan yang akan datang.

Pearce dan Robinson (1997:23) menjelaskan juga bahwa lingkungan eksternal

perusahaan terdiri dari tiga perangkat faktor yang saling berkaitan yang memainkan

peran penting dalam menentukan peluang, ancaman, dan kendala yang dihadapi

perusahaan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari luar, dan

biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi suatu perusahaan tertentu seperti

faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Lingkungan operasional

terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi situasi persaingan  perusahaan seperti

posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, kreditor, dan pasar tenaga kerja.

4. Tingkatan Strategi

Menurut Hunger dan Wheelen (2011:24) 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
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berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan

jasa.

Sebagai tambahan, strategi perusahaan adalah:

1. Pola keputusan yang berkenaan dengan tipe-tipe bisnis yang perusahaan sebaiknya

terlibat.

2. Arus keuangan dan sumber daya lainnya ke dan dari divisi-divisi perusahaan.

3. 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.

c. Strategi fungsional

Strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya

produktif. Batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka,

departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama

berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Sebagai

contoh, strategi khas dari departemen pemasaran adalah mengembangkan cara untuk
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meningkatkan penjualan pada tahun sekarang agar lebih besar daripada tahun

sebelumnya. Strategi fungsional berfokus pada 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.

Menurut Hunger dan Wheelen (2011:262) strategi fungsional memaksimalkan

produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang

memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Batasan-

batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional menggabungkan beragam

kegiatan dan kompetensi dari setiap fungsi untuk meningkatkan kinerja. Sebagai

contoh, bagian pemanufakturan peduli dengan pengembangan sebuah strategi yang

menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas keluarannya. Pemasaran

berkepentingan dengan pengembangan strategi yang meningkatkan penjualan.

Strategi-strategi fungsional semacam itu perlu dikembangkan apabila manajer

fungsional ingin mengimplementasikan strategi perusahaan dan divisional dengan

tepat. Menurut Hunger dan Wheelen (2011:271) pilihan strategi fungsional

diantaranya:

a. Pemasaran

1. Ekspansi penjualan ke dalam kelompok pelanggan baru, misalnya ekspansi

geografis, perluasan lini produk, pengembangan produk baru.

2. Meningkatkan penetrasi segmen pasar konsumen yang sudah ada, misalnya

membuat produk pesanan khusus, mencari bauran harga dan layanan untuk
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memberikan keunggulan kompetitif, mencari teknik promosi untuk

mengimbangi iklan kompetitif.

3. Mempertahankan pangsa pasar, misalnya meniru dan tidak melakukan inovasi,

menawakan layanan khusus pada pelanggan.

b. Keuangan

1. Pinjaman jangka pendek, misalnya batas kredit, nota bank atau piutang

dagang.

2. Pinjaman jangka panjang, misalnya obligasi, surat utang atau surat-surat

komersial.

3. Pendanaan ekuitas, misalnya penempatan swasta, atau penempatan

pemerintah.

4. Pendanaan ulang, misalnya likuidasi utang dengan menjual saham, membeli

saham treasury, atau membagi saham.

5. Kebijakan dividen, misalnya menaikkan pembagian dividen, mengurangi

pembagian deviden atau menghentikan pembagian dividen.

c. Research and development (R and D)

1. Meningkatkan atau mengurangi pendanaan.

2. Membaurkan usaha dasar dan aplikasi.

3. Menekankan bauran produk dan teknologi proses.

d. Operasi

1. Memperluas kapasitas produksi yang ada.

2. Membangun kapasitas produksi baru.

3. Menambah jam kerja atau giliran.
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4. Mengurangi persediaan.

5. Mendapatkan sumber impor baru.

6. Mengganti bahan.

7. Sentralisasi pembelian.

8. Negosiasi biaya yang lebih rendah.

9. Menggunakan konsep tim.

10. Superotomasi dengan robot dan komputer.

e. Sumber daya manusia

1. Membentuk program pengembangan manajemen.

2. Menghubungkan jalur karir kepada strategi perusahaan dan bisnis.

3. Menggunakan rekruitmen, seleksi dan penempatan karyawan internal atau

eksternal.

4. Membuat pusat penilaian untuk seleksi dan pengembangan.

f. Sistem informasi

1. Meningkatkan prosesor sentral mainframe.

2. Menggunakan sistem dukungan perangkat lunak tersentralisasi.

3. Menggunakan sistem dukungan perangkat lunak terdesentralisasi.

5. Visi, Misi dan Tujuan

Organisasi memiliki tujuan yang akan dicapai. Menurut David (2006:70),

pernyataan visi seharusnya menjawab pertanyaan mendasar, ”Apa yang ingin kita

capai?”. Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan cita-cita tentang

keadaan di masa datang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personil
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perusahaan mulai dari jenjang yang paling atas hingga yang paling bawah oleh karena

itu, pernyataan visi yang dirancang harus dapat memberikan inspirasi dan memotivasi

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap masa depan organisasi itu. Visi

yang jelas juga memberikan dasar untuk mengembangkan pernyataan misi yang

komprehensif.

Tujuan perusahaan dapat didefinisikan sebagai hasil yang spesifik yang ingin

dicapai suatu organisasi untuk menjalankan misi dasarnya. Selain itu, tujuan

merupakan titik sentral kegiatan perusahaan yang dapat dipakai menjadi alat untuk

penilaian prestasi, pengendalian, koordinasi dan juga untuk keputusan strategi.

Umumnya suatu perusahaan memiliki tujuan yang bermacam-macam, antara lain:

keuntungan, efisiensi, kepuasan dan pembinaan karyawan, kualitas produk atau jasa

untuk konsumen dan pelanggan, menjadi anggota perusahaan yang memiliki

tanggung jawab sosial dan hubungan yang baik dengan masyarakat, pemimpin pasar,

maksimisasi deviden atau harga saham untuk para pemegang saham, survival atau

kelangsungan hidup, kemampuan adaptasi dan pelayanan masyarakat (Jauch dan

Glueck, 2003:45).

6. Faktor Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah proses dimana perencana strategi mengkaji

pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan

operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi

untuk menentukan dimana kekuatan dan kelemahan perusahaan (Jauch dan Glueck,

2003:55). Menurut David (2012:178) pendekatan fungsi bisnis berupaya
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mengidentifikasikan dan menilai faktor-faktor internal yang mencakup kemampuan

perusahaan, dan keterbatasan yang biasanya dikategorikan sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang

mencakup sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan

keuangan. Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staf, dan pengendalian.

2. Pemasaran

Pemasaran merupakan proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan dan

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa. Ada tujuh

fungsi dasar pemasaran: analisis pelanggan, penjualan produk atau jasa, perencanaan

produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang.

3. Keuangan

Kondisi keuangan sering dijadikan ukuran tunggal terbaik dalam menentukan

posisi persaingan. Selain itu, kondisi keuangan perusahaan juga dapat menjadi daya

tarik bagi investor. Penetapan kekuatan dan kelemahan finansial sebuah perusahaan

sangat penting untuk memformulasikan strategi secara efektif.

4. Produksi dan operasi

Produksi dan operasi dalam suatu perusahaan merupakan seluruh aktivitas yang

merubah input menjadi output yang berupa barang dan jasa. Manajemen produksi

dan operasi erat kaitannya dengan input, proses dan output.

5. Penelitian dan pengembangan
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Penelitian dan pengembangan biasanya diarahkan pada produk-produk baru

sebelum pesaing melakukannya, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan

pemasaran serta mendapatkan keunggulan dari biaya melalui efisiensi.

7. Faktor Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah suatu proses yang digunakan perencana strategis

untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman

terhadap perusahaan (Jauch dan Glueck, 2003:63). Menurut David (2012: 120)

Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori besar: kekuatan ekonomi,

kekuatan sosial, budaya, demografi dan lingkungan, kekuatan politik, hukum,

pemerintah, kekuatan teknologi dan persaingan atau kompetitif. Perubahan dalam

kekuatan eksternal mengakibatkan perubahan dalam permintaan konsumen untuk

barang industri dan konsumsi serta jasa. Kekuatan eksternal mempengaruhi tipe

produk yang dikembangkan, karakteristik dari strategi segmentasi pasar dan

positioning, tipe jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang ingin diakuisi atau

dijual. Kekuatan eksternal secara langsung memengaruhi pemasok serta distributor.

a. Faktor Ekonomi

Menurut Pearce dan Robinson (2008:112) Ekonomi suatu negara akan

mempengaruhi kondisi bisnis-bisnis yang terikat langsung pada negara tersebut.

Sebagai contoh ketika suku bunga naik, dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan

modal menjadi lebih mahal atau tidak tersedia, juga ketika suku bunga naik

pendapatan yang seharusnya dibelanjakan untuk konsumsi atau permintaan terhadap

barang akan berkurang.

b. Faktor Sosial Budaya
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Faktor sosial yang mempengaruhi perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap,

opini, dan gaya hidup orang-orang disekitar faktor eksternal perusahaan, yang

berkembang dari pengaruh kultural ekologi, demografi, agama, pendidikan dan etnik.

c. Faktor Politik, Pemerintahan, dan Hukum

Pemerintah merupakan regulator, deregulator, pemberi subsidi, pemberi kerja, dan

pelanggan dari berbagai organisasi. Faktor kekuatan politik, pemerintah, hukum

dapat menjadi peluang ataupun ancaman utama untuk organisasi kecil maupun

organisasi besar. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat menentukan

kecenderungan dan arah perekonomian nasional. Kondisi lingkungan politik

pemerintah tersebut berpengaruh signifikan dan strategis terhadap aktivitas bisnis.

d. Faktor Teknologi

Kekuatan teknologi menggambarkan peluang dan ancaman utama yang harus

dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi

produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses produksi,

praktik pemasaran dan posisi kompetitif perusahaan secara dramatis. Kemajuan

teknologi dapat menciptakan pasar baru, yang menghasilkan penciptaan produk baru

dan produk yang lebih baik perubahan posisi biaya kompetitif dalam suatu industri,

dan membuat produk dan jasa saat ini menjadi ketinggalan jaman.

e. Lingkungan Industri

Porter dalam David (2012: 130), hakikat persaingan suatu industri ini dapat dilihat

sebagai kombinasi atas lima kekuatan, yaitu:

1. Kemungkinan masuknya pesaing baru.

2. Persaingan antar perusahaan dalam industri.
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3. Potensi pengembangan produk substitusi.

4. Kekuatan tawar menawar penjual/ pemasok.

5. Kekuatan tawar menawar pembeli/ konsumen.

Pemahaman tentang hakikat dan dampak lima hal tersebut sangat penting bagi

para pengambil keputusan strategis dalam perusahaan, bukan hanya agar mereka

mampu merumuskan strategi, misi, dan kebijakan yang tepat, akan tetapi mampu

memanfaatkan peluang yang timbul di masa yang akan datang. Akan lebih mudah

jika dilihat Gambar 2.2. untuk memahaminya.

1. Kemungkinan Masuknya Pesaing Baru

Masuknya pesaing baru menambah ketat persaingan yang telah ada, hal itu

terjadi karena pesaing yang masuk mungkin melihat celah dimana pangsa pasar masih

dapat diperoleh mungkin dengan cara merebut pangsa pasar ataupun dengan mengisi

pangsa pasar yang belum terisi oleh produsen yang telah ada. Ketika itu pangsa pasar

akan terbagi karena adanya perusahaan sejenis yang masuk kedalam industri tersebut,

sehingga merupakan ancaman bagi produsen yang ada.

Potensi
Pengembangan

Produk Substitusi

Kekuatan Tawar
Menawar

Penjual/Pemasok

Kekuatan Tawar
Menawar

Pembeli/ Konsumen

Kemungkinan
Masuknya

Pesaing Baru

Persaingan antara
Perusahaan Sejenis

GAMBAR 2.2. MODEL LIMA KEKUATAN PESAING
Sumber: David, 2012
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2. Persaingan Antar Perusahaan Sejenis

Perusahaan-perusahaan sejenis yang telah ada akan saling bersaing dalam

merebut pelanggan, para perusahaan akan menggunakan strategi-strategi bersaing

seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambah feature, menyediakan

jasa, memperpanjang garansi dan meningkatkan iklan. Ini dilakukan karena

persaingan antar perusahaan sejenis merupakan ancaman yang terbesar diantara lima

kekuatan kompetitif.

3. Potensi Pengembangan Produk Substitusi Baru

Dalam berbagai industri, perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk

substitusi, misalnya minuman teh untuk menggantikan minuman kopi, menggunakan

kendaraan mobil dan kendaraan sepeda motor sebagai gantinya. Tekanan persaingan

akibat adanya produk substitusi semakin bertambah ketika harga produk substitusi

relatif murah dan biaya konsumen untuk beralih ke produk lain rendah. Kekuatan

kompetitif produk pengganti paling mudah di ukur dari seberapa besar pangsa pasar

yang direbutnya dan rencana perusahaan produk substitusi tersebut untuk

meningkatkan kapasitas serta penetrasi pasar.

4. Kekuatan Tawar-menawar Penjual atau Pemasok

Para pemasok dapat berada pada posisi tawar menawar yang kuat, dalam arti

mereka dapat menaikan harga bahan yang dipasoknya atau menurunkan mutu bahan

yang diperlukan pelanggannya. Perusahaan pemasok memiliki kekuasaan yang besar

apabila pemasok mendomisili penguasaan atau pemilikan bahan mentah tertentu

bahan baku atau mentah tersebut sulit dicari substitusinya karena berkaitan langsung
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dengan spesifikasi produk tertentu, dan industri tertentu tidak merupakan pelanggan

penting dari pemasok.

5. Kekuatan Tawar-menawar Pembeli atau Konsumen

Para konsumen menjadi lebih kuat apabila berbagai kondisi tertentu terpenuhi

seperti: terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu dan membeli produk yang

diperlukan dalam jumlah besar, harga produk yang dibeli tidak menjadi pertimbangan

utama, produksi substitusi yang manfaatnya relatif sama tersedia di pasaran, produk

yang dihasilkan oleh industri tidak penting bagi pembeli, semakin banyak perusahaan

yang menghasilkan produk serupa sehingga pembeli mempunyai banyak pilihan, dan

untuk pembeli individual, penghasilan yang meningkat akan meningkatkan daya beli

mereka dengan orientasi tertuju pada mutu, bukan harga. Perusahaan pesaing

mungkin menawarkan garansi yang lebih panjang atau jasa khusus, memberikan

harga khusus, kualitas yang baik.

8. Alternatif Strategi Utama

David (2012: 251) menyatakan ada 11 strategi utama yang dapat dilakukan oleh

perusahaan, yaitu:

a. Integrasi ke depan, yaitu memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali

pada distributor dan pengecer. Strategi ini dipilih jika distributor organisasi

sangat mahal, mutu distributor sedemikian terbatas, organisasi bersaing dalam

industri yang sedang tumbuh, organisasi mempunyai modal dan sumber daya

manusia yang diperlukan untuk mengelola bisnis baru, keunggulan produk stabil

sangat tinggi, distributor memperoleh laba yang besar.
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b. Integrasi ke belakang, yaitu strategi yang mencari kepemilikan atau kendali besar

pada perusahaan pemasok. Strategi ini terutama tepat jika perusahaan pemasok

saat ini tidak dapat diandalkan.

c. Integrasi horizontal, yaitu merujuk pada strategi mencari kepemilikan dari atau

kendali besar atas perusahaan-perusahaan pesaing. Hal ini dilakukan jika

organisasi dapat memperoleh karakteristik monopolistik dalam bidang atau

wilayah tertentu, organisasi bersaing dalam industri yang sedang tumbuh,

meningkatnya skala ekonomis memberikan keunggulan bersaing yang besar,

organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang berbakat yang

diperlukan untuk perluasan perusahaan, pesaing ragu-ragu karena tidak punya

keahlian manajerial.

d. Penetrasi pasar, yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau

jasa yang sudah ada di pasar lewat usaha pemasaran yang lebih gencar. Strategi

ini banyak digunakan sendiri dan dalam kombinasi dengan strategi yang lain.

Hal ini dilakukan jika pasar saat ini belum jenuh dengan produk atau jasa

tertentu, tingkat penggunaan dari pelanggan yang sudah ada dapat ditingkatkan

secara signifikan, pangsa pasar pesaing utama menurun sedangkan penjualan

industri total naik, korelasi antara tingkat penjualan dan pengeluaran pemasaran

selama ini tinggi, skala ekonomis meningkat menyediakan keunggulan bersaing

yang besar.

e. Pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke

wilayah geografi baru. Strategi ini dilakukan jika saluran distribusi baru tersedia,

organisasi amat sukses dalam usahanya, ada pasar baru yangbelum jenuh dan
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belum digarap, organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang

diperlukan untuk mengelola perluasan operasi, organisasi mempunyai kelebihan

kapasitas produksi, industri dasar suatu organisasi cakupannya dengan cepat

dapat menjadi global.

f. Pengembangan produk, yaitu mencari kenaikan penjualan dengan memperbaiki

produk atau jasa yang sudah ada atau mengembangkan yang baru. Strategi ini

tepat diterapkan jika organisasi mempunyai produk yang sukses yang berada

dalam tahap dewasa dalam daur hidup produk. Idenya adalah menarik pelanggan

yang sudah puas untuk mencoba produk baru sebagai hasil dari pengalaman

positif dengan produk atau jasa organisasi yang sudah ada.

g. Diversifikasi terkait, yaitu menambah produk atau jasa baru, yang saling

berkaitan. Hal ini dilakukan jika penambahan produk baru tetapi berkaitan

secara signifikan akan memperkuat penjualan produk yang sudah ada.

h. Diversifikasi tak terkait, yaitu menambah produk atau jasa baru yang tidak

berkaitan. Strategi ini tepat untuk dilakukan jika penjualan dan laba tahunan

industri dasar suatu organisasi menurun, organisasi mempunyai modal dan bakat

manajerial yang diperlukan untuk bersaing dengan sukses dalam industri baru.

i. Penciutan, yaitu mengubah pengelompokkan lewat penghematan biaya dan aset

untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Dilakukan apabila organisasi

dilanda inefisiensi, laba rendah, moral karyawan buruk dan tekanan dari

pemegang saham untuk memperbaiki prestasi.
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j. Divestasi, yaitu menjual suatu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Strategi

ini dilakukan apabila organisasi telah melakukan strategi penciutan dan gagal

menghasilkan perbaikan yang diperlukan.

k. Likuidasi, yaitu menjual semua aset perusahaan, bagian per bagian, untuk nilai

riil nya. Strategi ini dilakukan apabila organisasi telah melakukan strategi

penciutan dan divestasi, dan tidak ada yang berhasil.

9. Matriks EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor
Evaluation)

Perumusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan matriks

EFE dan IFE yang merupakan matrik faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan

untuk mengetahui posisi perusahaan dalam suatu industri. Matriks IFE merupakan

alat formulasi strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan

utama dalam area fungsional bisnis, dan juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi

dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Matriks EFE merupakan alat

yang memungkinkan perencana strategi di dalam meringkas dan mengevaluasi

informasi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, permerintah, hukum,

teknologi, dan persaingan. Matriks ini membantu manajer dalam mengorganisir

faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori-kategori yang diterima secara

umum mengenai peluang dan ancaman (David, 2012:35).

Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan
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juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara

area tersebut (David, 2012:42).

10. Matriks IE (Internal-Eksternal)

Matriks Internal-Eksternal merupakan matriks yang meringkas hasil evaluasi

faktor eksternal dan internal yang menempatkan perusahaan pada salah satu kondisi

di dalam sembilan sel, dimana tiap-tiap sel merupakan kondisi langka yang harus

ditempuh perusahaan. Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci: total rata-rata

terimbang IFE pada sumbu x dan total rata-rata tertimbang EFE pada sumbu y

(David, 2012:57).

11. Matriks SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)

Menurut David (2012: 327), matriks kekuatan, kelemahan, peluang danancaman

adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer

mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (Strengths-Opportunnities),

Strategi WO (Weakness-Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), dan Strategi

WT (Weakness-Threats).

Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik

keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan

organisasi mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal dapat digunakan

untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Strategi

WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil

keuntungan dari peluang eksternal. Peluang-peluang besar terkadang muncul, tetapi
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perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan

peluang tersebut.

Strategi ST menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau

mengurangi dampak ancaman eksternal. Proses ini bukan berarti bahwa suatu

organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam

lingkungan eksternal. Strategi WT merupakan taktik defensive yang diarahkan untuk

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah

organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal

benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Pada kenyataannya, perusahaan

semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger,

penciutan, menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi.

12. Matriks QSPM (Qualitative Strategic Planning Matrix)

Matriks QSPM (Quantitaive Strategic Planing Matriks) merupakan suatu teknik

analisis dalam litelatur yang dirancang untuk menetapkan daya tarik relatif dari

tindakan alternatif yang dapat dijalankan (David, 2012:61). Secara konseptual,

QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang didasarkan sampai

seberapa jauh faktor-faktor keberhasilan kritis eksternal dan internal kunci

dimanfaatkan atau ditingkatkan. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi

dihitung dengan menentukan dampak kumulatif dari masing-masing faktor

keberhasilan krisis eksternal dan internal. Sifat positif dari QSPM adalah rangkaian

strategi ini dapat diperiksa secara berurutan atau bersamaan. Alat ini juga
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mengharuskan perencana strategi memadukan faktor-faktor internal dan eksternal

yang terkait ke dalam proses keputusan.

B. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1. DAFTAR TABULASI PENELITIAN TERDAHULU
PENELITI JUDUL

PENELITIAN
TUJUAN
PENELITIAN

METODE
PENELITIAN

HASIL
PENELITIAN

Mayasari
(2010)

Strategi
Bersaing
Usaha Sate
Bebek H.
Syafe’i
Cibeber, Kota
Cilegon,
Provinsi Banten.

Analisis
lingkungan
eksternal
dan internal usaha
sate bebek H.
Syafe’I Cibeber,
Merumuskan
alternative strategi
dan
merekomendasika
n
prioritas strategi
bersaing yang
tepat.

Metode
Penelitian
Kualitatif
dengan alat
analisis
SWOT,
CPM,
QSPM

Menemukan
Urutan prioritas
strategi
berdasarkan
hasil QSPM

K.L.
Jeyaraj, C.
Muralidhar
an, T.
Senthilvela
n, S.G.
Deshmukh
(2012)

Application of
SWOT and
Principal
Component
Analysis in a
Textile
Company, A
Case Study

Dalam penelitian
ini dilakukan
usaha untuk
menggunakan
analisis komponen
utama mengatasi
kelemahan dari
analisis SWOT.
Untuk
mengidentifikasi
variabel SWOT
dari perusahaan
tekstil. Untuk
menemukan
variabel SWOT
signifikan.Untuk
membentuk
matriks SWOT
dari perusahaan
tekstil

Penelitian
Kualitatif,
dengan analisis
SWOT

Manajemen
perusahaan
merumuskan
berbagai
strategi jangka
pendek dan
panjang.
Perencanaan
strategi
melibatkan
semua
manajemen
puncak dan
manajerial
anggota staf
dalam tingkat
membangun
strategi mereka.
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LANJUTAN TABEL 2.1. DAFTAR TABULASI PENELITIAN TERDAHULU

PENELITI JUDUL
PENELITIAN

TUJUAN
PENELITIAN

METODE
PENELITIAN

HASIL
PENELITIAN

Mohamma
d reza
Shojaie,
Mohamma
d
Hamidian,
Asal Basiji.
(2014)

Strategy
Planning Using
SWOT Analysis
and QSPM
Model A Case
Study of
Baridsoft
Company
(One of the top
and leader
companies of
Iranian
software)

Menganalisis dari
berbagai
Situasi.
Perusahaan
industri IT dari
Iran ini
menganalisis
strategi
menggunakan IFE,
EFE, SWOT dan
QSPM matriks.

Kualitatif,
dengan analisis
SWOT dan
QSPM

Matriks SWOT
dan QSPM
ditemukan
bahwa
kehilangan
peluang dan
mengabaikan
ancaman dapat
menimbulkan
posisi kritis.

Tehrani
dan

Mohamma
d Bolorian

dan
Rahmani
(2014)

Evaluation
Strategy
Michael

Porter’s five
forces model of
the competitive

environment
on the dairy

industri (Case
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C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: David, (2012)

Perkembangan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia

semakin pesat, mengakibatkan tingginya persaingan antar pelaku bisnis. PT Dharma

Guna Citra merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang Air Minum Dalam

Matriks IFE Matriks EFE

Matriks QSPM PT Dharma Guna Citra

Rekomendasi Strategi Terbaik

Matriks IE dan Matriks SWOT
PT Dharma Guna Citra

Analisis Lingkungan
Eksternal

Analisis Lingkungan
Internal

Visi dan Misi PT Dharma Guna Citra

Strategi bersaing PT Dharma Guna Citra
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Kemasan (AMDK) yang terdapat di Lampung. Perusahaan ini harus siap

menghadapi persaingan yang semakin meningkat. PT Dharma Guna Citra

memerlukan strategi bisnis yang tepat agar dapat bertahan dan berkembang di masa

yang akan datang. Strategi pengembangan ini diperlukan untuk meningkatkan

penjualan produk-produk dari PT Dharma Guna Citra dengan nama produknya yakni

Ceria.

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi

faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman serta faktor internal yang

menjadi kekuatan dan kelemahan bagi PT Dharma Guna Citra. Faktor eksternal

dianalisis dengan menggunakan matriks EFE dan faktor internal dianalisis dengan

matriks IFE. Total skor kedua matriks tersebut dipadukan ke dalam matriks IE untuk

mengetahui posisi perusahaan. Kemudian dengan menggunakan analisis SWOT akan

diperoleh alternatif-alternatif strategi bersaing bagi PT Dharma Guna Citra (David,

2012:324).

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan alternatif strategi yang paling tepat

atau yang diprioritaskan bagi PT Dharma Guna Citra sesuai dengan kondisi

lingkungan persaingan bisnis dengan menggunakan analisis QSPM. Hasil yang

diperoleh melalui analisis QSPM akan menghasilkan urutan prioritas strategi-strategi

pengembangan yang dapat dilakukan oleh PT Dharma Guna Citra (David, 2012:350).

D. Proposisi Penelitian

Proposisi merupakan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan dalam

penelitian kualitatif. Proposisi biasa disajikan dalam bentuk kalimat (statement) yang
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menunjukkan hubungan antar dua konsep. Strategi bisnis diperlukan dalam

pengembangan perusahaan agar dapat bertahan dalam persaingan Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) tepatnya pada PT Dharma Guna Citra.  Proposisi yang

dirumuskan dalam penelitian ini adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh

perusahaan dianggap telah sesuai dengan situasi eksternal dan internal perusahaan,

sehingga perusahan mampu mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas

produk dan nama merek, walaupun perusahaan ini dianggap masih baru jika

dibandingkan dengan perusahaan AMDK lainnya yang sudah beroperasi lebih dari 5

tahun.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif (explanatory) yang merupakan prosedur

pemecahan mengenai keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta

yang ada dengan membuat deskripsi, gambar sistematis, sifat-sifat serta hubungan

antara fenomena yang diselidiki. Menurut Sugiyono (2009:36) format desain

penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi,

dan format grounded research. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.  Objek

penelitian adalah objek yang dijadikan peneliti atau yang menjadi titik perhatian

peneliti.  PT Dharma Guna Citra merupakan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan

(AMDK) yang berlokasi di Jl. Mayjen Mayjen Ryacudu No.99 Sukarame, Bandar

Lampung, Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan Air Minum

Dalam Kemasan di Bandar Lampung, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian

pada PT Dharma Guna Citra dengan merek air minum Ceria. Objek dalam penelitian

ini yaitu strategi bisnis yang dilakukan oleh pada PT Dharma Guna Citra.
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Widiyanto (2012: 58) populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan

subjek atau objek yang akan di generalisasikan dari hasil penelitian. Populasi dalam

penelitian ini yaitu manajemen dari PT Dharma Guna Citra Bandar Lampung.

2. Sampel

Menurut Widiyanto (2012: 58) Sampel merupakan bagian dari populasi yang

ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan

populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya

mewakili keseluruhan gejala yang diamati dalam penelitian ini adalah karyawan pada

PT Dharma Guna Citra Bandar Lampung.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian adalah

metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel. Snowball sampling merupakan salah satu metode

dalam pengambilan sample dari suatu populasi yang termasuk dalam teknik non-

probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Snowball

sampling digunakan untuk pengambilan sampel secara berantai. Metode

pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat

komunitas dari subjektif responden atau sample, atau dengan kata lain objek sampel

yang diinginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu himpunan
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(Widiyanto, 2012: 5).  Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan melalui

pemilihan sampel secara purposive yaitu pengambilan sampel sesuai dengan

kebutuhan peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Penelitian kali ini peneliti memilih jenis

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik.

Menurut Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data dengan carawawancara, kuesioner dan studi

pustaka.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis

terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Observasi yang dilakukan

oleh peneliti adalah langsung turun ke lapangan dalam mengamati perilaku dan

aktivitas individu di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan

kuesioner. Wawancara dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur,

wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). Peneliti

dalam melakukan penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang bertujuan
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untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat,

sikap, dan pengalaman pribadi.

Peneliti meminta ijin kepada informan menggunakan alat perekam untuk

menghindari kehilangan informasi. Sebelum melakukan wawancara mendalam,

peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang

secararingkas dan jelas mengenai topik penelitian. Sugiyono (2009:227) menjelaskan

bahwa peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan

wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pewawancara menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau bermakna

ganda.

b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak

pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa

pertanyaan baru.

c. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan waktu dan

tempat yang jelas.

d. Pewawancara mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman konkrit

responden.

e. Pewawancara menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama sekali tidak

menyebutkan alternatif.

f. Wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah, malu atau

canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus.



41

3. Kuisioner

Pemberian kuisioner kepada pihak manajemen PT Dharma Guna Citra

menentukan nilai terhadap bobot setiap faktor-faktor internal dan eksternal.

4. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku

referensi, laporan-laporan, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek

penelitian.

E. Sumber Data Penelitian

Menurut Arikunto (2010:22) data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu: data

primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan,

gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni

subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data

yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Narasumber dalam penelitian ini

yaitu manajer dan karyawan dari manajemen perusahaan PT Dharma Guna Citra.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang

menunjang data primer yaitu data hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta

data dari studi pustaka, misalnya jurnal, tabel, majalah, internet, dan buku-buku yang

dijadikan sumber referensi penelitian. Data sekunder berasal dari tangan kedua,

ketiga dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan melakukan

penelitian sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:404) tahapan dalam analisis data ada tiga:
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1. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu pengumpulan data dari wawancara

dan observasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data), dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-

hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting.

3. Data Display (Penyajian Data), data dapat berbentuk uraian singkat, bagan,

diagram, atau tabel.

Metode pengolahan dan analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan

analisistiga tahap formulasi-formulasi strategi. Analisis deskriptif bertujuan untuk

mendefinisikan gambaran umum serta karakteristik perusahaan. Alat bantu analisis

yang digunakan dalam merumuskan strategi perusahaan adalah matriks IFE, matriks

EFE, matriks IE, matriks SWOT, dan matriks QSPM (David, 2012: 324).

1. Analisis Matrik IFE dan EFE

Matrik IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal

dan menggolongkannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui

pembobotan. Matrik EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor faktor lingkungan

eksternal dan menggolongkannya menjadi peluang dan ancaman perusahaan dengan

melakukan pembobotan. Tahap-tahap untuk mengidentifikasi faktor-faktor

lingkungan dalam matrik IFE dan EFE adalah sebagai berikut:

1. Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting (critical

succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal

(peluang dan ancaman) perusahaan, kemudian menempatkannya pada kolom

pertama.
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2. Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan bobot

dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis internal dan

eksternal kepada pihak manajemen perusahaan dengan menggunakan metode

”Paired Comparison”. Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian

terhadap bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal.  Penentuan bobot

setiap variabel digunakan skala 1, 2, dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian

kolom adalah :

1 : jika indikator horisontal kurang penting daripada indikator vertikal.

2 : jika indikator horisontal sama penting dibandingkan indikator vertikal.

3 : jika indikator horisontal lebih penting dibanding indikator vertikal.

Lebih jelasnya rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada Tabel

3.1 berikut:

TABEL 3.1. PENILAIAN BOBOT FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL DAN
INTERNAL

FAKTOR PENENTU A B C D E … TOTAL BOBOT

A

B

C

D

E

…

Total

Sumber : Mayasari (2010)
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Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap

jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus :

Bi= (1)

Dimana : Bi = bobot variabel ke-i

Xi= jumlah variabel ke-i

i = 1,2,3,...,n

n= jumlah variabel

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini kemudian

ditempatkan pada kolom kedua matrik IFE-EFE.

3. Menentukan rating setiap critical succes factors antara 1 sampai 4, dimana untuk

matrik IFE, skala nilai peringkat untuk kekuatan yang digunakan yaitu :

1 = sangat lemah 3 = kuat
2 = lemah 4 = sangat kuat

Faktor-faktor kelemahan untuk skala 1 berarti sangat kuat dan skala 4berarti

sangat lemah. Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang bagiperusahaan

diberi rating dengan skala yang digunakan yaitu :

1 = sangat rendah, respon kurang 3 = tinggi, respon diatas rata-rata
2 = rendah, respon sama dengan rata-
rata

4 = sangat tinggi, respon superior

Faktor-faktor ancaman yaitu, skala 4 berarti sangat rendah, respon superior

terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang terhadap perusahaan.

Rating didasarkan pada efektifitas strategi perusahaan, serta rating juga

berdasarkan pada kondisi perusahaan.
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4. Mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan skor pembobotan

dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk mendapatkan skor

total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil pembobotan dan peringkat (rating)

berdasarkan analisis situasi perusahaan dimasukkan dalam matrik. Matrik IFE dan

EFE diilustrasikan pada Tabel 3.2. danTabel 3.3.

TABEL 3.2. ANALISIS MATRIK IFE

FAKTOR KUNCI INTERNAL BOBOT RATING BOBOT X RATING

Kekuatan :
-

Kelemahan :
-
Total

Sumber: David (2012: 231)

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Total skor

IFE (3,0 – 4,0) berarti kondisi internal perusahaan tinggi/kuat, (2,0– 2,99) berarti

kondisi internal perusahaan rata-rata atau sedang dan (1,0 –1,99) berarti kondisi

internal perusahaan rendah/ lemah.

TABEL 3.3. ANALISIS MATRIK EFE

FAKTOR KUNCI INTERNAL BOBOT RATING BOBOT X RATING

Kekuatan :
-

Kelemahan :
-

Total
Sumber: David (2012: 231)
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Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Total skor

EFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan merespon kuat

terhadap peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan, rata-rata(2,0 – 2,99)

berarti perusahaan merespon sedang terhadap peluang danancaman yang ada dan

lemah, (1,0 – 1,99) berarti perusahaan tidak dapat merespon peluang dan ancaman

yang ada.

2. Analisis Matrik IE (Internal-Eksternal)

Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu matrik IE. Matrik

ini berupa pemetaan skor total matrik IFE dan EFE yang telah dihasilkan padatahap-

tahap input. Ilustrasi matrik IE dapat dilihat pada Gambar 3.4. Sumbu horisontal

pada matrik IE menunjukkan skor total IFE sedangkan pada sumbu vertikal

menunjukkan skor total EFE. Tujuan penggunaan matrik ini adalah untuk

memperoleh strategi bisnis di tingkat divisi unit bisnis yang lebih detail.

Kuat Rata-rata Lemah
4,0 3,0 2,0 1,0

Tinggi
3,0

Sedang
2,0

Rendah
1,0

GAMBAR 3.1. MATRIK INTERNAL EKSTERNAL
Sumber : David (2012: 344)

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan

dalam matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan

menjadi strategi utama, yaitu :

1. Strategi tumbuh dan bina (Growth and Build) yang berada pada sel I, II danIV.

Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif (penetrasipasar,

pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau strategi integratif (integrasi

ke depan, ke belakang dan horisontal).

2. Strategi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain), yang berada pada

sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk merupakan

dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini.

3. Strategi panen atau divestasi (Harvest or Divest), yang berada pada sel VI,VIII,

IX. Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, dan strategilikuidasi.

Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis, yang diposisikan berada

dalam atau di sekitar sel I dalam matrik IE. Nilai-nilai IFE dikelompokkan dalam

kuat (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan lemah (1,0 – 1,99). Nilai-nilai EFE dapat

dikelompokkan dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan rendah (1,0 –

1,99) (David, 2006: 344).

3. Analisis Matrik SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)

Matrik SWOT digunakan untuk menyusun strategi perusahaan. Matrik ini dapat

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi

perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik

ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi SO,

strategi WO, strategi WT, dan strategi ST. Alternatif strategi matriks SWOT dapat
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dilihat pada Tabel 3.8. Langkah-langkah menyusun matrik SWOT adalah sebagai

berikut :

a. Menuliskan peluang eksternal perusahaan yang menentukan.

b. Menuliskan ancaman eksternal perusahaan yang menentukan.

c. Menuliskan kekuatan internal perusahaan yang menentukan.

d. Menuliskan kelemahan internal perusahaan yang menentukan.

e. Mencocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatatresultan

strategi SO dalam sel yang tepat.

f. Mencocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan

strategi WO dalam sel yang tepat.

g. Mencocokan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan

strategi ST dalam sel yang tepat.

h. Mencocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan

strategi WT dalam sel yang tepat.

TABEL 3.4. MATRIK SWOT

Internal

Eksternal

STRENGTH -S
Daftarkan 5-10 faktor
Kekuatan

WEAKNESS -W
Daftarkan 5-10 faktor
Kelemahan

OPPORTUNITIES -O
Daftarkan 5-10 faktor
Peluang

STRATEGI S -O
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

STRATEGI W -O
Atasi kelemahan
denganmemanfaatkan
peluang

THREATS –T
Daftarkan 5-10 faktor
Ancaman

STRATEGI S -T
Gunakan kekuatan
untuk menghindari
ancaman

STRATEGI W -T
Meminimumkan
kelemahan dan
menghindari ancaman

Sumber: David (2012: 327)
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Hasil dari matrik SWOT ini sendiri diharapkan dapat memberikan beberapa alternatif

strategi yang dapat dipilih oleh pihak manajemen perusahaan agar tujuan awal dari

organisasi tercapai dan kegiatan pemasaran perusahaan dapat memberikan hasil yang

maksimal.

4. Analisis Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)

Setelah mengembangkan sejumlah alternatif strategi, perusahaan harus mampu

mengevaluasi dan kemudian memilih strategi yang terbaik dan paling cocok dengan

kondisi internal perusahaan serta lingkungan eksternal. Penggunaan QSPM dapat

dilihat pada Tabel 3.4. Enam langkah yang harus diikuti untuk membuat matrik

QSPM yaitu:

1. Menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sama dengan

matrik SWOT.

2. Memberikan bobot untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bobot ini

sama dengan bobot yang diberikan pada matrik IFE dan EFE.

3. Menyusun alternatif strategi yang akan dievaluasi.

4. Menetapkan nilai daya tarik (Attractiveness Scores - AS) yang berkisar antara1

sampai 4. Nilai 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4

=sangat menarik. Bila tidak ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang

sedang dipertimbangkan tidak diberikan nilai (AS).

5. Menghitung total nilai daya tarik (Total Attractiveness Scores – TAS),kemudian

mengalikan bobot dengan nilai daya tarik (AS).
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6. Menghitung jumlah total nilai daya tarik (STAS). Alternatif strategi yang memiliki

nilai total terbesar merupakan strategi yang paling baik.

TABEL 3.5. MATRIK QSPM

FAKTOR-FAKTOR
SUKSES STRATEGI

BOBOT ALTERNATIF STRATEGI

STRATEGI I
STRATEGI

II
STRATEGI

III
AS TAS AS TAS AS TAS

Kekuatan
-
Kelemahan
-
Peluang
-
Ancaman
-
Total
Sumber : David, (2006: 353)

Keterangan :

AS= Attractiveness Scores (Nilai Daya Tarik)

TAS = Total Attractiveness Scores (Total Nilai Daya Tarik)

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang

berkaitandengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan

memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Keabsahan data penelitian

kualitatif lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung.

Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak

melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

(Afifuddin, 2012: 159). Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian
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kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan

dependabilitas yang maksudnya adalah:

1. Validitas Internal (Kredibilitas)

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh

dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel

yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya

diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil

penelitiannya juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi

syarat validitas.

Menurut Nasution (2006:114), validitas internal (kredibilitas) dapat dilakukan

dengan memperpanjang masa observasi, melakukan pengamatan terus menerus,

trianggulasi data, membicarakan dengan orang lain (peer debriefing), menganalisis

kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memperpanjang masa observasi. Memperpanjang masa observasi dimaksudkan

untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data.

Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-

pura oleh subyek, informan, key informan. Unsur kesengajaan dapat berupa

kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau

menyedihkan peneliti.
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b. Pengamatan terus menerus. Pengamatan terus menerus dan kontinyu, peneliti

akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam.

Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu

diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan

data. Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan

penelitian tentang fokus yang diajukan.

c. Trianggulasi data. Tujuan dilakukan trianggulasi data dalam penelitian ini adalah

untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari

sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan.  Trianggulasi data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi data

dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan key informan. Cara pertama

trianggulasi data adalah dengan membandingkan hasil pengamatan pertama dengan

pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil

wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara

berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan

pendapat, pandangan, pikiran semata-mata, tetapi lebih penting lagi adalah bisa

mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

d. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing). Mendiskusikan hasil

datadengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.
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e. Menganalisis kasus negative. Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah

mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data

tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.

f. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam

analisa data.

g. Mengadakan member check. Tujuan mengadakan member check adalah agar

informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan

dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan key informan. Member

check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis

besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang

apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan ini dilakukan agar responden

dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau

menambahkan apa yang masih kurang. Member check dalam penelitian ini

dilakukan selama penelitian berlangsung sewaktu wawancara secara formal

maupun informal berjalan.

2. Dependabilitas

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan sejauh

mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.  Reliabilitas menunjukkan

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala

yang sama dengan alat pengukur yang sama. Penelitian ini menggunaan teknik ulang

atau check recheck untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas (Dhanovan, 2016:50).
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V. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

1. Simpulan Hasil Penelitian Mengenai Strategi Bisnis PT Dharma Guna Citra

A. Hasil analisis lingkungan internal perusahaan, faktor strategis internal yang

menjadi kekuatan PT Dharma Guna Citra adalah:

1. Produk Berkualitas

2. Harga  Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang relatif lebih rendah

dibandingkan pesaing

3. Lokasi perusahaan yang strategis (fasilitas pendukung yang baik ,lahan parkir

luas, disediakan mushola dan kantin makan karyawan)

4. Pembagian tugas sesuai tanggungjawab,

5. Modal yang terjamin

6. Cepat tanggap dalam menyelesaikan komplain (customer focus)

Faktor strategi internal yang menjadi kelemahan PT Dharma Guna Citra adalah:

1. Promosi yang belum efektif

2. Masih kurangnya pelatihan formal untuk karyawan

3. Kendaraan distribusi yang masih kurang

4. Kapasitas mesin yang belum memadai
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B. Hasil analisis lingkungan eksternal perusahaan, faktor-faktor yang menjadi

peluang bagi PT Dharma Guna Citra adalah:

1. Dukungan pemerintah terkait perizinan industri Air Minum Dalam

Kemasan(AMDK)

2. Pertumbuhan penduduk

3. Gaya hidup masyarakat

4. Teknologi yang semakin berkembang

5. Kerjasama dengan perusahaan lain dan peemerintah

Faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi PT Dharma Guna Citra adalah:

1. Tingginya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang Dollar

2. Banyaknya perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) baru yang

bermunculan

3. Tingginya tingkat persaingan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

4. Tingginya kegiatan tawar menawar pembeli

5. Berkembangnya produk substitusi

C. Hasil perhitungan untuk matriks IFE, matriks EFE lalu dipetakan ke dalam

matriks IE maka diperoleh posisi perusahaan berada pada kuadran IV yang

menunjukkan bahwa PT Dharma Guna Citra saat ini berada pada posisi tumbuh dan

bina (Growth and Build). Berdasarkan posisi perusahaan tersebut maka strategi yang

tepat diterapkan oleh perusahaan pada kuadran ini adalah strategi intensif (penetrasi

pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau strategi integratif
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(integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal). Strategi penetrasi pasar dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan citra merek, meningkatkan

promosi penjualan dengan cara kekeluargaan, melalui event local, melengkapi

informasi produk dan pemesanan di website, dan lainnya.  Sedangkan strategi

pengembangan produk adalah meningkatkan penjualan dengan cara memodifikasi

produk AMDK Ceria dengan kemasan baru dan memperkenalkan produk AMDK

Ceria pada wilayah lain di Lampung.

D. Hasil analisis SWOT strategi yang telah dilaksanakan oleh PT Dharma Guna

Citra adalah:

1. Lokasi produksi dan distribusi yang strategis

2. Menetapkan strategi kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan

3. Memperhatikan penjaminan mutu air minum sesuai BPOM dan SNI

4. Menjamin produk yang berkualitas untuk konsumen

5. Memberikan pelayanan yang baik

6. Pelayanan berbasis kekeluargaan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis yang

diterapkan oleh perusahaan belum sesuai dengan situasi eksternal dan internal

perusahaan karena posisi perusahaan masih berada pada kuadran IV yang

menunjukkan bahwa PT Dharma Guna Citra saat ini berada pada posisi tumbuh dan

bina (Growth and Build), jadi perusahaan perlu menekankan kepada strategi intensif
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(penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) guna mencapai

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

B. Saran

Saran untuk PT Dharma Guna Citra Bandar Lampung

1. Mempertahankan harga, menjaga kualitas produk dan merek yang

digunakan agar konsumen mudah mengingat produk dan meningkatkan

pemasaran

2. Memperluas wilayah baru dan menambah jaringan distribusi guna

meningkatkan volume penjualan

3. Memaksimalkan sarana produksi (menambah kendaraan distribusi,

penambahan mesin produksi, serta perlengkapan produksi lainnya) sebagai

penunjang kegiatan produksi

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dari penjualan

sampai setelah penjualan

5. Menambah SDM khusus untuk menangani bagian pemasaran  dan

perawatan mesin/ alat-alat produksi

6. Menjadi sponsor dalam event local untuk meningkatkan citra perusahaan

agar lebih dikenal oleh calon konsumen

7. Menjaga hubungan baik dengan semua pihak, dan mengikutsertakan

karyawan dalam  pelatihan peningkatan kapasitas karyawan

8. Membentuk sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah

konsumen mendapatkan informasi
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C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode

studi kasus dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara

mendalam (in depth interview). Penelitian kualitatif deskriptif berhubungan

dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan peneliti terhadap narasumber,

kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Keterbatasan pada penelitian ini

meliputi subyektifitas yang ada pada keterbatasan pemahaman responden terhadap

objek penelitian yang diberikan. Penelitian ini sangat tergantung kepada

interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga

kecesnderungan untuk bias masih tetap ada.



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Afifuddin dan S. B. Ahmad. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka 

Setia. Bandung. 390 hlm. 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Rineka 

        Cipta. Jakarta. 413 hlm. 

 

Andini, E.A. 2016. Implementasi Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan 

Prediksi Pemakaian Air Bersih Pdam Way Rilau Kota Bandar Lampung 

Menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana. Skripsi. Universitas 

Lampung. 

Assauri, S. 2013. Strategic Management Sustainable Competitive Advantages. PT 

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 310 hlm. 

Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin). 2016. 

“Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Indonesia”. 

https://aspadin.or.id. diakses tanggal 20 Desember 2016 

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung. 2007. Data 

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. Lampung. 

David, Fred R. 2012. Manajemen Strategis. Salemba Empat. Jakarta.  559 hlm. 

Dhanovan, M.D.2016. Analisis Strategi Analisi strategi Bersaing mobil suzuki 

Studi pada PT Persada Lampung Raya di Bandar Lampung. Skripsi. 

Universitas Lampung.  

Hunger, J David dan Wheelen, Thomas L. 2011. Manajemen Strategis. CV. Andi. 

Yogyakarta. 580 hlm. 

 

Heizer. Jay dan Render. Barry. 2009. Manajemen Operasi. Buku 1. Salemba 

Empat. Jakarta. 714 hlm. 

 

Indariawati. 2011. “Kajian Strategi Pengembangan Usaha Industri Kripik 

Singkong Perusahaan PT. Inti Sari Rasa di Bekasi”. Jurnal Manajemen 

IKM. Perpustakaan Universitas Diponegoro. Vol.6 Th 6. pp. 2 

 



Jauch, L. R dan G. William. 2003. Manajemen Strategis dan Kebijakan 

Perusahaah. Erlangga. Jakarta. 

K.L. Jeyaraj, C. Muralidharan, T. Senthilvelan, S.G. Deshmukh. 2012. 

“Application of SWOT and Principal Component Analysis in a Textile 

Company - A Case Study”. “International Journal of Engineering Research 

and Development”. India. Volume 1, Issue 9 (June 2012), PP.46-54.  

Kurnia, S. 2013. Pengaruh Persepsi Efek Corporate Social Responsibility (CSR) 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek 

Aqua. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. 
 

Leonardo,Y dan I.A. Mahatma dan I. K. Satriawan. 2014. “Business Development 

Strategy of Bottled Water at PT. Satyaloka Tirta Amerta Bangli . “Jurnal. 

Universitas Udayana”. 15 hlm. 

 

Mohammadreza Shojaie, dan Mohammad Hamidian, dan Asal Basiji. 2014. 

“Strategy Planning Using SWOT Analysis and QSPM Model A Case Study 

of Baridsoft Company (One of the top and leader companies of Iranian 

software)”. International Journal of Scientific Management and 

Development. Iran. Vol.2 (7), 252-257  

Mayasari. 2010. Strategi Bersaing Usaha Sate Bebek H. Syafe’i Cibeber, Kota 

Cilegon, Provinsi Banten. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. 

Nasution. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu. 

Yogyakarta. 

Pandu. 2010. Analisis Strategi Pemasaran Mobil Truk Dyna Pada PT Astra 

Internasional  

 

Pearce , J. A. dan R. Richard. 2008. Manajemen Strategis 10. Salemba Empat. 

Jakarta. Auto 2000 Cabang Bogor. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. 

 

Pearce, J . dan R. B. Robinson. 1997. Manajemen Strategik: Formulasi, 

Implementasi dan Pengendalian. Jilid 1. Binarupa Aksara. Jakarta. 620 hlm. 

Porter, M. E. 2006. Competitive Strategy (Strategi Bersaing). Kharisma 

Publishing Group Tangerang. 358 hlm. 

 

Rangkuti, F. 2009. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 512 hlm. 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. 

Bandung. 659 hlm. 

 

Schiffman, L dan L. Kanuk, 2007. Perilaku Konsumen. Edisi Ketujuh. Jakarta: 

PT. Indeks Gramedia.  

 



Tehrani dan M. Bolorian dan Rahmani. 2014. “Evaluation Strategy Michael 

Porter’s five forces model of the competitive environment on the dairy 

industri (Case Study: Amoll Haraz Dvshh dairy company)”. Jurnal. 

 

Widyalestari,C. 2008. Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK)  Merek Citrabas Deluxe (Studi Kasus Di Pt. Buana Tirta 

Abadi Jakarta). Skripsi. Institute Pertanian Bogor. 56 hlm. 

 

Widiyanto, J. 2012. SPSS For Windows. Badan Penerbit FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 316 hlm. 

 


	LAMPIRA.pdf
	Cover Luar.pdf
	ABSTRAK (ABSTRACT).pdf
	ABSTRAK.pdf
	ABSTRACT.pdf

	Cover Dalam.pdf
	1.pdf
	Untitled-Scanned-01.pdf
	Untitled-Scanned-02.pdf
	Untitled-Scanned-03.pdf

	Riwayat Hidup, Motto, Persembahan.pdf
	Sanwacana.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR Tabel.pdf
	DAFTAR GAMBAR.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	I.pdf
	II.pdf
	III.pdf
	IV.pdf
	V.pdf

	DAPUS.pdf

