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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1. Obyek Analisis 

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji perancangan 

strategi bisnis dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif, untuk pengembangan strategi bisnis Stasiun 

Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)            

PT. Chunur Company 

Perancangan strategi bisnis SPPBE dilakukan 

dengan langkah-langkah sistematis from vision to action 

plan untuk menuangkan visi ke dalam rencana-rencana 

tindakan yang terindentifikasi dan terukur. Proses 

perancangan strategi bisnis dilakukan melalui 

pendekatan Diamond Strategy dari Donald C. Hambrick 

and James W. Fredrickson, dengan menerjemahkan misi 

ke dalam lima elemen strategi  untuk membentuk satu 

kesatuan formulasi strategi yang berfokus kepada output, 

komposisi dan desain strategi. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Perancangan strategi bisnis dilakukan dengan 

menggunakan data kualitatif berupa hasil survei, 

observasi, serta data kuantitatif berupa dokumen laporan 

yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. 
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 Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan 

dalam perancangan strategi bisnis ini adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utama, yang berasal dari 

internal perusahaan, melalui observasi. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung, yang berasal dari internal 

perusahaan berupa dokumen laporan, dan eksternal 

perusahaan berupa data dari PERTAMINA, 

DISPERINDAG studi literatur dari buku, 

tesis/penelitian terdahulu, serta berita perkembangan 

teknologi informasi dan bisnis baik yang 

menggunakan media cetak maupun online. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2012), dalam penelitian 

kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi. 

 Dalam perancangan strategi bisnis ini, penulis 

turun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengumpulan data melalui survei, observasi, dengan 

staff, manager dan direktur dari SPPBE PT. Chunur 

Company. Hal ini dapat memenuhi karakteristik 

Grounded Research yang merupakan desain penelitian 

kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk bertolak dari 
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level fakta empirik tanpa teori dan bergerak menuju level 

konseptual yang berlandaskan teori, dengan mempelajari 

kasus yang terjadi di lapangan dan melakukan verifikasi 

terhadap teori yang berhubungan, sehingga antara 

pengumpulan data dan analisis data memiliki hubungan 

kontinyu. (Adebayo, 2004 dalam Widjajani dkk., 2009: 6). 

 

3.4. Langkah-langkah Perancangan 

 Langkah-langkah perancangan strategi bisnis 

dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis 

sebagaimana berikut ini: 

1. Melakukan Kajian Pustaka dan Pengumpulan Data 

Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh 

kerangka pemikiran perancangan bisnis yang 

berdasarkan teori-teori bisnis dan manajemen yang 

diperoleh dari sumber buku, jurnal, dan hasil 

penelitian yang terkait dengan perancangan bisnis 

yang akan dilakukan. Pengumpulan data dilakukan 

dari sumber data internal dan eksternal, termasuk 

sumber data online. Data yang dikumpulkan berupa 

data statistik dan analisis trend yang terdapat di 

dalam masyarakat saat ini, yang dapat mendukung 

analisis dari landasan teori yang diperoleh untuk 

bersama-sama digunakan dalam mendeskripsikan 

perancangan startegi bisnis. 
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2. Melakukan Analisis Strategi Korporasi dan Analisis 

SWOT Perancangan startegi bisnis yang dilakukan 

bukan untuk membentuk suatu perusahaan baru, 

melainkan sebagai strategi untuk memperbaiki 

kondisi perusahaan yang ada dan sedang 

mengalami penurunan. Analisis strategi korporasi 

dilakukan untuk menetapkan tujuan dari 

perancangan strategi bisnis sebagai upaya dalam 

mencari strategi-strategi baru yang dikembangkan 

untuk dapat mendukung strategi perbaikan 

perusahaan dan dapat berintegrasi dengan strategi 

korporasi.  

Analisis SWOT dilakukan dengan tujuan untuk 

menggali secara lebih mendalam kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini, serta 

untuk menganalisis secara lebih jeli peluang dan 

hambatan yang dihadapi perusahaan saat ini, 

sehingga dapat dihasilkan suatu strategi untuk 

mengambil peluang dan menghindari ancaman 

dengan memaksimalkan kekuatan dan 

mengeliminasi kelemahan.  Hasil analisis SWOT  ini 

akan digambarkan dalam SWOT Matriks yang akan 

menjadi dasar dalam langkah perumusan strategi, 

pemilihan inovasi dan pemilihan model bisnis, serta 

perancangan model bisnis yang akan diterapkan. 
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3. Menetapkan Misi, Nilai, dan Visi Bisnis. 

Tujuan yang ditetapkan kemudian akan dituangkan 

ke dalam misi yang merupakan tujuan dasar dari 

bisnis yang akan dijalankan agar perancangan 

startegi bisnis yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

dan target pencapaian bisnis yang diinginkan. Nilai-

nilai dasar bisnis merupakan nilai-nilai yang akan 

menjadi budaya perusahaan dan menjadi blueprint 

untuk pengembangan visi perusahaan di masa yang 

akan datang ketika tujuan akhir dari perancangan 

rencana bisnis ini telah tercapai. 

4. Melakukan Perancangan Model Bisnis 

Perancangan model bisnis dilakukan dengan 

menggunakan konsep Business Model Canvas yang 

menggambarkan, menilai, dan mengubah model 

bisnis ke dalam bahasa yang sama agar dapat 

dipahami oleh semua orang serta memungkinkan 

untuk mendeskripsikan dan memanipulasi model 

bisnis dengan mudah, sehingga berbagai alternatif 

strategi baru dapat diciptakan. Alat bantu ini berupa 

selembar kanvas yang terbagi ke dalam sembilan 

blok bangunan model bisnis yang terdiri dari segmen 

pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan 

pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, 

aktivitas kunci, mitra utama, dan struktur biaya. 
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5. Melakukan Perancangan Strategi Bisnis 

Perancangan strategi bisnis dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan diamond strategy melalui 

langkah-langkah sistematis from vision to action 

untuk menuangkan visi ke dalam rencana-rencana 

tindakan yang teridentifikasi dan terukur sebagai 

berikut: 

• Menerjemahkan misi ke dalam lima elemen 

strategi untuk membentuk satu kesatuan 

formulasi strategi yang berfokus kepada output, 

komposisi dan desain strategi. 

• Melakukan analisis kapabilitas untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

strategi-strategi dari lima elemen yang telah 

ditentukan. 

• Melakukan pemetaaan strategi dari sasaran-

sasaran strategis yang saling terkait dengan 

hubungan sebab akibat dalam empat perspektif 

balance scorecarad. 

• Menetapkan standar pengukuran strategi dan 

kinerja bisnis dengan menggunakan pendekatan 

balance scorecard, di mana dengan konsep 

“berimbang” strategi diukur dari sisi keuangan 

dan non-keuangan, mencakup jangka pendek 

dan jangka panjang. Key Performance Indicator 
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(KPI) disusun dari rangkaian indikator kinerja 

penting yang dapat diukur dan dapat 

memberikan informasi sejauh mana sasaran 

strategis bisnis sudah berhasil dicapai. 

6. Menyusun Rencana Strategi Fungsional 

Penyusunan rencana strategi fungsional dilakukan 

dengan menerjemahkan rancangan strategi bisnis 

yang dihasilkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen 

pemasaran, manajemen operasi, manajemen 

sumber daya manusia, dan manajemen keuangan, 

melalui rencana kegiatan operasional yang 

sistematis, terarah, dan terukur pencapaiannya.  

 


