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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1    Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kewirausahaan 

Menurut Antoni (2014:332) entrepreneurship berasal dari Bahasa Perancis, 

yakni entreprendre yang berarti melakukan (to under take), dalam arti melakukan 

kegiatan mengorganisir dan mengatur. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh 

Richard Cantillon pada tahun 1755 dalam tulisannya Essai Sur la Nature du 

Commerce en General (Bula, 2012:82). Pada masa itu istilah entrepreneur 

merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah 

dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti (Suryana, 2013:10) 

Dalam literatur-literatur kewirausahaan, entrepreneurship diartikan berbeda-

beda oleh para ahli seperti dijelaskan pada tabel 2.1. Dari berbagai definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship adalah proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan 

perubahan, baik berupa sesuatu yang baru ataupun berbeda, sehingga 

menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Jika entrepreneurship 

merujuk pada proses, atau kegiatannya, maka entrepreneur lebih merujuk pada 

pelakunya, yaitu orang yang mempunyai kreativitas dan inovasi untuk mengubah 

peluang menjadi bisnis nyata yang mendatangkan keuntungan. Berangkat dari 

definisi ini dapat diperoleh secara rinci unsur-unsur utama yang ada dalam 

entrepreneurship, yaitu: penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, 
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membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang 

lain. 

Tabel 2. 1 Definisi Kewirausahaan 

SUMBER DEFINISI 

Timmons dan 

Spinelli (2008:31) 

Kewirausahaan adalah suatu cara berpikir, menelaah, dan 

bertindak yang didasarkan pada peluang bisnis, pendekatan 

holistik, dan kepemimpinan yang seimbang. Kewirausahaan 

menghasilkan kreasi, kemajuan, relasi dan pembaruan nilai 

perusahaan, bukan hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi 

pegawai dan pemegang saham. Inti dari proses kewirausahaan 

adalah kreasi dan atau penemuan peluang usaha, diikuti oleh 

kemauan dan tindakan meraih peluang tersebut. 

Danang Sunyoto 

(2013:2) 

Entrepreneurship adalah suatu sikap untuk menciptakan 

sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. 

Entrepreneurship tidak hanya tentang mencari keuntungan 

pribadi, namun juga harus mempunyai nilai sosial. 

Kasmir (2013:20) 
Entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda. 

Schumpeter dalam 

alma (2011:24) 

Seorang wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem 

ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa 

yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau 

mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan 

kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa 

pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada. 

 

Menurut Scarborough dan Zimmerer dalam Suryana (2014:23) terdapat 

delapan karakteristik kewirausahawan yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 
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1. Rasa tanggungjawab (desire for responsibility) yaitu memiliki rasa tanggung 

jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa 

tanggungjawab akan selalu berkomitmen dan mawas diri. 

2. Memilih risiko yang moderat (preference for moderate risk) yaitu lebih 

memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik risiko 

yang terlalu rendah maupun risiko yang terlalu tinggi 

3. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri (confidence in their ability to 

success) yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya 

untuk memperoleh kesuksesan 

4. Menghendaki umpan balik segera (desire for immediate feedback) yaitu 

selalu menghendaki adanya umpan balik dengan segera dan ingin cepat 

berhasil. 

5. Semangat dan kerja keras (high level of energy) yaitu memiliki semangat dan 

kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih 

baik 

6. Berorientasi ke depan (future orientation) yaitu berorientasi masa depan dan 

memiliki perspektif serta wawasan jauh ke depan 

7. Memiliki keterampilan berorganisasi (skill at organizing) yaitu memiliki 

ketrampilan mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai 

tambah. 

8. Menghargai prestasi (value of achievement over money) yaitu lebih 

menghargai prestasi daripada uang 
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2.1.2 Bisnis 

Usaha atau bisnis menurut Johan (2011:6) didefinisikan sebagai sebuah 

kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki 

ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan 

tujuan barang dan jasa tersebut bisa dipasarkan kepada konsumen agar dapat 

memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil. 

Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah 

organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu 

ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Istilah model bisnis dipakai 

untuk ruang lingkup luas dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan 

aspek inti suatu bisnis, termasuk mencakup maksud dan tujuan, apa yang 

ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga, serta 

kebijakan-kebijaan dan proses-proses operasional. 

 

2.1.3 Manajemen 

Secara umum, manajemen berarti pengaturan atau pengelolaan. Para ahli 

memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan manajemen seperti 

terlihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Definisi Manajemen 

ILMUWAN DEFINISI 

Mary Parker Follet Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Luther Gulick 

Bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami 

mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan 
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ILMUWAN DEFINISI 

James A.F Stoner 

Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan 

organisasi yang sudah ditentukan 

Sumber : Diny Septyani Rohandi, 2016 

 

Dari berbagai pengertian manajemen tersebut, dapat dirumuskan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengetahuan kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaaan sumber daya 

organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Rohandi (2016:10) unsur manajemen terdiri dari : 

1. Man (manusia) 

Manusia memiliki peranan penting dalam manajemen karena akar dari 

kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah manusia. 

2. Money (uang) 

Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar 

tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen 

sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. 

3. Materials (bahan) 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau 

bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana 

manajemen untuk mencapai tujuan. 
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4. Machines (mesin) 

Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin. 

Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu 

manusia. 

Menurut Saefullah (2005:13) berdasarkan operasionalisasinya, maka 

manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-

fungsi sebagai berikut : 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber 

daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan dan bagaimana sumber 

daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama 

dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. 

2. Manajemen Produksi 

Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, 

dengan teknik produksi seefisien mungkin. 

3. Manajemen Pemasaran 

Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha 

untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan 

bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 
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4. Manajemen Keuangan 

Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha 

untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai 

tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. 

5. Manajemen Informasi 

Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha 

untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus 

bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu manajemen informasi 

bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan 

perusahaan baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong 

kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi di masyarakat. 

 

2.1.2.1 Pasar Bisnis 

 

Kotler & Keller (2009:182) menyatakan bahwa Bisnis Market terdiri dari 

semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan untuk 

memproduksi produk atau jasa lain yang dijual, disewakan atau dipasok kepada 

orang lain, setiap perusahaan yang memasok komponen untuk produk dalam pasar 

bisnis to bisnis (B2B). Terdapat 12 perbedaan mendasar antara pemasaran B2B 

dan pemasaran pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. 3 Perbedaan Marketing B2B & Customer 

Areas of 

Difference 
B2B Market Consumer Market 

Market 

Characteristics 

Geographically Concentrated Geographically Distribursed 

Relatively Fewer Buyer Mass Market 
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Areas of 

Difference 
B2B Market Consumer Market 

Product 

Characteristic  

Technical Complex Standardize 

Customized   

Service 

Characteristic 

Service, timely availability 

extremely important 
Somewhat important 

Buying 

Behaviour 

  

  

  

Involvement of various fuctional 

area from both the ends 
Involvement of family members 

Purchase decisions are 

performance based and rational 

Purchase decision are mostly 

based on physiological/ social/ 

psychological needs 

Technical Expertise 
Relatively less technical 

expertise is required 

Stable interpersonal Non-personal relationship 

Channel 

Characteristic 

More direct Indirect 

Fewer intermediaries Multiple layer of intermediaries 

Promotional 

Characteristic 
emphasis on personal selling 

Emphasis on mass media 

(advertising) 

Price 

Characteristic 

  

Competitive building and 

negotiaded proces 
List price or MRP 

List price for standard products   

Sumber : Zimmerman & Blythe, 2013 

 

B2B memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Multiple decision makers. 

Dalam proses pembelian B2B keputusan pembilian bisa melibatkan banyak 

orang, dalam praktek memerlukan peran berbeda dari setiap individu yang terlibat 

dalam proses pembelian, proses kompleks dan waktu pengambilan keputusan 

yang cukup lama. 

2. Longer decision cycle 

Dalam B2B lingkaran pengambilan keputusan sangat lama dibandingkan 

B2C, sehingga waktu antara penandatanganan kontrak dan pembayaran serta 

penyampaian barang butuh waktu lama, demikian juga harapan pelanggan B2B 

berbeda dengan B2C. 
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3. Customer specific discounts 

Pemberian diskon tidak akan sama antar pelanggan bisnis, diskon diberikan 

tergantung jumlah item yang dibeli. 

4. Conflict with direct sales channels 

Banyak perusahaan B2B mempunyai tim penjualan yang handal, akan tetapi 

mereka tidak senang dengan model penjualan online karena mengurangi bonus 

dan pendapatan mereka. 

5. International markets 

B2B e-commerse digunakan sebagai metode untuk mengatasi hambatan 

wilayah dan negara dalam rangka go global, akan tetapi aspek hukum, budaya dan 

norma–norma yang berlaku di suatu negara perlu menjadi perhatian penting. 

Menurut Kotler & Keller (2009:202) terdapat delapan katagori hubungan 

buyyer-supplier B2B sebagai berikut : 

1. Basic buying and selling. Proses penjualan dan pembelian sederhana antara 

pembeli dan penjual. 

2. Bare bones. Hubungan memerlukan adaptasi yang lebih ektensif antara 

penjual dan kurang adanya kerjamasama dan pertukaran informasi. 

3. Contractual transaction. Proses jual beli ditentukan oleh kontrak formal akan 

tetapi tingkat kepercayaan, kerjasama dan interaksi lemah. 

4. Customer supply. Jenis hubungan dalam customer supply lebih didominasi 

oleh pemerintah. 
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5. Cooperative systems. Para mitra dalam sistem koperasi bersatu dalam cara 

operasional, tetapi tidak menunjukkan komitmen struktural melalui jalur 

hukum atau adaptasi. 

6. Collaborative. Dalam hubungan kolaborasi, kepercayaan dan komitmen 

memegang peran penting dalam hubungan penjual dan pembeli. 

7. Mutually adaptive. Pembeli dan penjual memiliki hubungan adaptasi spesifik, 

tapi tanpa harus mencapai kepercayaan yang kuat atau kerja sama. 

8. Customer is king. Dalam hubungan kerjasama ini penjual menyesuaikan 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kerjasama terjalin sangat erat. 

Pusat pembelian terdiri dari semua anggota organisasi yang memainkan salah 

satu dari tujuh peran dalam proses keputusan pembelian : 

1. Pencetus (initiators): mereka yang meminta untuk membeli sesuatu 

2. Pemakai (users): mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu. 

3. Pemberi pengaruh (influencers): orang-orang yang mempengaruhi keputusan 

pembelian 

4. Pengambil keputusan (deciders): orang yang memutuskan persyaratan produk 

dan pemasok. 

5. Pemberi persetujuan (approver): orang yang mengotorisasi tindakan yang 

diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli 

6. Pembeli (buyers): orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih 

pemasok dan menyusun syarat pembelian  
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7. Penjaga gerbang (gatekeepers): orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk 

menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota 

pusat pembelian 

 

2.1.4 Kreativitas dan Inovasi 

Kreativitas merupakan memikirkan sesuatu, kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Inovasi adalah proses 

menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang 

baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif 

(apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi 

sesuatu yang meruapakan lama bagi orang lain dalam konteks lain). 

Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang 

memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata 

secara kreatif. 

Seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan 

tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create 

the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif 

dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk 

memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (opportunity), 

kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (risk bearing) dan 
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kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya. Kemauan dan 

kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk: 

a. Melakukan proses/ teknik baru (the new technik) 

b. Menghasilkan produk atau jasa baru (the new product or new service), 

c. Menghasilkan nilai tambah baru (the new value added), 

d. Merintis usaha baru (new businesess), yang mengacu pada pasar 

e. Mengembangkan organisasi baru (the new organisaton). 

Menurut Linda Naiman (2006), “Creativity is the act of turning new and 

imaginative ideas into reality. Creativity involves two processes: thinking, then 

producing. Innovation is the production or implementation of an idea. If you have 

ideas, but don't act on them, you are imaginative but not creative.” Naiman 

menggambarkan kreativitas sebagai tindakan yang memutar gagasan-gagasan 

imajinatif dan bersifat baru ke dalam kenyataan. Kreativitas melibatkan dua 

proses yaitu pemikiran dan lalu menghasilkan. Inovasi merupakan hasil atau 

implementasi dari suatu gagasan. Jika seseorang mempunyai gagasan-gagasan 

tetapi tidak melalui proses-proses itu maka seseorang itu dikatakan orang 

imajinatif tapi bukan orang kreatif. 

Menurut Zimmerer dalam Suryana (2013) keinovasian adalah kemampuan 

menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan 

peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia (inovation is 

the ability to aplly creative solutions to those problems and opportunities to 

enhance or to enrich people’s live). Inovasi adalah kemampuan wirausahawan 

dalam menambahkan nilai guna/nilai manfaat terhadap suatu produk dan menjaga 
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mutu produk dengan memperhatikan “market oriented” atau apa yang sedang laku 

dipasaran. Dengan bertambahnya nilai guna atau manfaat pada sebuah produk, 

maka meningkat pula daya jual produk tersebut di mata konsumen, karena adanya 

peningkatan nilai ekonomis bagi produk tersebut bagi konsumen. 

Untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki 

dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan 

sebuah usaha. Keduanya sering kali dipandang hampir serupa. Inovasi dan 

kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam 

berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah 

dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. 

Sedangkan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam 

melihat masalah dan peluang. Melalui penelitian dan pengembangan (research 

and development) para wirausahawan menemukan kebaruan, kegunaan dan 

kemudahan sebagai nilai tambah dan daya saing. (Suryana; 2013). 

 

2.1.5 Manajemen Strategik 

Menurut Hunger dan Wheelen (2004:5) manajemen strategis adalah 

seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka 

panjang dari sebuah perusahaan, mencakup environmental scanning (baik 

eksternal maupun internal), formulasi strategi (perencanaan strategis atau jangka 

panjang), implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. Manajemen strategis 

menekankan pemantauan dan evaluasi peluang dan ancaman eksternal mengingat 
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kekuatan dan kelemahan perusahaan. Secara sederhana proses manajemen strategi 

seperti digambarkan berikut ini :  

 

Sumber : Hunger dan Wheelen (2004:1) 

Gambar 2. 1 Model Strategik Manajemen 
 

2.1.5.1 Analisis Lingkungan (Environmental Scanning) 

Pemindaian lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran 

informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang kunci dalam 

perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang 

akan menentukan masa depan korporasi. Cara paling sederhana untuk melakukan 

pemindaian lingkungan adalah melalui analisis SWOT. 
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A. Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman) 

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel (peluang dan ancaman) yang 

berada di luar organisasi dan biasanya tidak berada dalam kendali jangka pendek 

manajemen puncak. Variabel-variabel ini membentuk konteks dimana perusahaan 

ada. Lingkungan ekternal adalah sebagai berikut: 

a) Natural Environment 

Meliputi sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim yang merupakan bagian 

yang melekat dari keberadaan di Bumi. Faktor-faktor ini membentuk sistem 

ekologis kehidupan yang saling terkait. 

b) Societal Environment 

Sistem sosial umat manusia yang mencakup kekuatan umum yang tidak 

secara langsung menyentuh aktivitas jangka pendek organisasi yang dapat dan 

sering kali mempengaruhi keputusan jangka panjangnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi industri, yaitu : 

 Politik-Hukum 

Mengalokasikan kekuasaan dan memberikan batasan serta melindungi hukum 

dan peraturan. Tingkatan faktor politik ada tiga yaitu internasional, nasional 

dan daerah atau lokal. Peran pemerintah dalam ranah politik biasanya karena 

kebijakan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

 Ekonomi 

Ekonomi pasar yang sedang lemah akan menurukan konsumsi sehingga 

pendapatan perusahaan dapat berkurang. Guna menumbuhkan perekonomian 

sebuah negara ada juga penganjuran untuk lebih banyak melakukan belanja 
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atau konsumsi daripada hanya menabung. Beberapa faktor ekonomi yang 

perlu dianalisis anatara lain : GDP dan GNP (pertumbuhan ekonomi negara, 

inflasi, tingkat bunga pinjaman, nilai tukar mata uang, isu regional, jual beli 

saham dan pasar uang). 

 Sociocultural 

Yang mengatur nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Faktor 

sosial tersebut antara lain : 

- Sikap, nilai dan kepercayaan. 

- Kebudayaan. 

- Demografi 

 Teknologi 

Saat ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap daya saing 

perusahaan. Perkembangan tenologi yang terjadi sebaiknya terus 

mendapatkan perhatian sehingga perusahaan juga tidak ketinggalan dengan 

perusahaan lainnya. Setiap perusahaan pasti menggunakan teknologi 

walaupun bentuknya tidak berupa hardware namun software seperti kontrol 

kualitas. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor teknologi antara lain : 

barang/jasa, proses produksi, informasi dan komunikasi, transportasi dan 

distribusi, teknologi informasi, komputasi dan yang berkaitan dengan 

produksi serta bioteknologi dan industri baru. 

c) Task Environment 

Michael Porter, dalam Hunger dan Wheelen (2004: 110), berpendapat bahwa 

sebuah perusahaan paling peduli dengan intensitas persaingan dalam industrinya. 
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Sebuah perusahaan harus menilai pentingnya keberhasilan masing-masing dari 

lima kekuatan: ancaman pendatang baru, persaingan di antara perusahaan yang 

ada, ancaman produk atau layanan pengganti, daya tawar pembeli, dan daya tawar 

pemasok. 

 

Gambar 2. 2 Five Forces Model 
 

1. Threat of New Entrants 

Pendatang baru di suatu industri biasanya membawa kapasitas baru, keinginan 

untuk mendapatkan pangsa pasar, serta sumber daya yang substansial dan menjadi 

ancaman bagi perusahaan yang sudah mapan. Rintangan masuk adalah 

penghalang yang menyulitkan perusahaan untuk memasuki suatu industri. 

Beberapa kemungkinan hambatan untuk masuk adalah : 

 Skala ekonomi. Menunjukkan turunnya skala ekonomi per unit, karena secara 

absolut pemain baru harus memproduksi skala besar atau biaya rendah. 
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 Diferensiasi produk. Merek menciptakan penghalang bagi pemain baru untuk 

mengarah pada sifat keunikan produk atau jasa dan loyalitas konsumen. 

Diferensiasi tersebut dapat berupa iklan, customer service, produk unggulan. 

 Kebutuhan modal. Modal diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, usaha 

yang membutuhkan modal besar lebih sulit untuk dimasuki, namun perusahaan 

besar mampu untuk menginvestasi industri lainnya. 

 Akses ke saluran distribusi. Pemain baru harus mengamankan saluran 

distribusinya. 

 Cost disadvantage independent of scale. Akses terhadap bahan baku, lokasi 

yang strategis, subsidi pemerintah, lokasi yang menguntungkan tidak dimiliki 

oleh pemain baru walaupun mereka mampu untuk melakukan produksi besar 

karena adanya kurva belajar (learning curve). 

 Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat membatasi masuk ke industri melalui 

persyaratan perizinan 

2. Rivalry among Existing Firms 

Di sebagian besar industri, korporasi saling bergantung. Sebuah langkah 

kompetitif oleh satu perusahaan dapat diharapkan memiliki efek nyata pada para 

pesaingnya dan dengan demikian dapat menyebabkan pembalasan. Menurut 

Porter, dalam Hunger dan Wheelen (2004: 112), persaingan ketat terkait dengan 

kehadiran beberapa faktor, termasuk : 

 Jumlah pesaing 

 Tingkat pertumbuhan industri 

 Karakteristik produk atau layanan 
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 Jumlah biaya tetap 

 Kapasitas 

 Ketinggian penghalang keluar 

 Keragaman saingan 

3. Threat of Substitute Products or Services 

Produk pengganti adalah produk yang tampaknya berbeda tetapi dapat 

memenuhi kebutuhan yang sama dengan produk lain. 

4. Bargaining Power of Buyers 

Pembeli memengaruhi suatu industri melalui kemampuan mereka untuk 

menekan harga, menawar untuk kualitas yang lebih tinggi atau lebih banyak 

layanan, dan memainkan pesaing satu sama lain. 

5. Bargaining Power of Suppliers 

Pemasok dapat memengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk 

menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa yang dibeli. Pemasok 

atau grup pemasok sangat kuat jika beberapa faktor berikut ini berlaku : 

 Industri pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan, tetapi dijual ke banyak 

orang 

 Produk atau layanannya unik dan / atau telah menambah biaya switching 

 Pengganti tidak tersedia 

 Pemasok dapat mengintegrasikan maju dan bersaing secara langsung dengan 

pelanggan mereka saat ini 

 Industri pembelian hanya membeli sebagian kecil dari barang dan jasa 

kelompok pemasok dan karenanya tidak penting bagi pemasok 
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B. Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 

Lingkungan internal perusahaan terdiri dari variabel (kekuatan dan 

kelemahan) yang ada di dalam organisasi itu sendiri dan biasanya tidak dalam 

jangka pendek. Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel struktur, budaya, 

sumber daya organisasi. 

1. Corporate Structure 

Cara bagaimana suatu perusahaan itu diorganisir dalam arti komunikasi, 

otorisasi, dan aliran kerja. Secara umum, setiap struktur cenderung mendukung 

beberapa strategi perusahaan daripada yang lain : 

 Simple structure. Tidak memiliki kategori fungsional atau produk dan sesuai 

untuk perusahaan kecil yang didominasi pengusaha dengan satu atau dua lini 

produk yang beroperasi di ceruk pasar yang cukup kecil dan mudah 

diidentifikasi. 

 Fuctional structure. Sesuai untuk perusahaan berukuran sedang dengan 

beberapa lini produk dalam satu industri. Karyawan cenderung menjadi 

spesialis dalam fungsi bisnis yang penting bagi industri itu. 

 Divisional structure. Cocok untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk 

di beberapa industri terkait. Karyawan cenderung menjadi spesialis fungsional 

yang diatur berdasarkan perbedaan produk / pasar. 

 Unit bisnis strategis adalah divisi atau grup divisi yang terdiri dari segmen 

pasar produk independen yang diberi tanggung jawab dan wewenang utama 

untuk pengelolaan area fungsional mereka sendiri. 
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 Struktur konglomerat cocok untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk 

di beberapa industri yang tidak terkait 

2. Corporate Culture 

Kumpulan kepercayaan, harapan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan 

dibagikan oleh anggota korporasi dan ditransmisikan dari satu generasi karyawan 

ke generasi lainnya. Budaya perusahaan umumnya mencerminkan nilai-nilai 

pendiri dan misi perusahaan. 

3. Corporate Resources 

Aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa kekuatan keuangan, keahlian dan 

kemampuan karyawan, fasilitas dan peralatan perusahaan dan sebagainya. 

 

2.1.5.2 Strategi Formulasi 

Perumusan strategi, sering disebut sebagai perencanaan strategis atau 

perencanaan jangka panjang, berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan korporasi. Ini dimulai dengan analisis situasi: proses 

menemukan kecocokan strategis antara peluang eksternal dan kekuatan internal 

saat bekerja di sekitar ancaman eksternal dan kelemahan internal, menggunakan 

analisis SWOT. 

1. Misi. 

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. 

Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar 

dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. 
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2. Tujuan. 

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang 

akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika 

memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari 

penyelesaian misi. 

3. Strategi. 

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan 

bersaing. Perusahaan bisnis tipikal biasanya mempertimbangkan tiga jenis 

strategi: perusahaan, bisnis, dan fungsional. 

 Strategi perusahaan menggambarkan arah keseluruhan perusahaan dalam 

hal sikap umum terhadap pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bisnis dan 

lini produk 

 Strategi bisnis biasanya terjadi pada tingkat unit bisnis atau produk, dan 

menekankan peningkatan posisi kompetitif produk atau layanan korporasi 

dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani oleh unit bisnis 

tersebut 

 Strategi fungsional adalah pendekatan yang diambil oleh area fungsional 

untuk mencapai tujuan dan strategi unit perusahaan dan bisnis dengan 

memaksimalkan produktivitas sumber daya 
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4. Kebijakan 

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan 

organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang 

menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. 

 

2.1.5.2.1 Analisis SWOT 

Pada tahap perumusan konsep usaha, perusahaan atau pengusaha harus 

melakukan analisis situasional yaitu suatu proses untuk menemukan kesesuaian 

antara peluang yang terdapat dilingkungan eksternal perusahaan dengan kekuatan 

internal yang dimiliki perusahaan dan pada saat yang sama perusahaan berupaya 

untuk meminimalisir dampak dari ancaman yang berasal dari lingkungan luar 

perusahaan dan memperbaiki kelemahan internal perusahaan (Hunger dan 

Wheelen, 2004:109). Kategori dalam analisis situasional tersebut biasanya 

dievaluasi dengan menggunakan analisa SWOT. Menurut Rangkuti (2015 : 19) 

analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. 

1. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan 

tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki 

keterampilan dan berbeda dengan produk lain sehingga dapat membuat lebih kuat 

dari para pesaingnya. 
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2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang 

ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi 

penghalang bagi kinerja organisasi. 

3. Peluang (Opportunity) 

Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu 

perusahaan, serta kecenderungan yang merupakan sumber peluang. 

4. Ancaman (Treats) 

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam 

perusahaan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang 

bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang. 

Model-model yang digunakan dalam analisis SWOT antara lain sebagai 

berikut : 

a. IFAS– EFAS (internal - eksternal strategic factor analysis summary) 

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor 

strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan 

dan rating pada setiap faktor strategis. Faktor strategis adalah faktor dominan dari 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap 

kondisi dan situasi yang ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan 

posistif. (Robert G. Dyson, 2004: 8-12). Tabel model analisis faktor strategi 

internal (IFAS) dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut : 
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Tabel 2. 4 Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS) 

Faktor-Faktor 

Strategis 
Bobot Nilai Bobot x Nilai 

Kekuatan : 

(faktor-faktor yang 

menjadi kekuatan) 

(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah perkalian bobot 

dengan nilai pada setiap 

faktor dari kekuatan) 

Jumlah 
(Jumlah bobot 

kekuatan) 

(Jumlah nilai 

kekuatan) 

(Jumlah bobot X nilai 

kekuatan) 

Kelemahan : 
(faktor-faktor yang 

menjadi kelemahan) 

(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah perkalian bobot 

dengan nilai pada setiap 

faktor dari kelemahan) 

Jumlah 
(Jumlah bobot 

kelemahan) 

(Jumlah nilai 

kelemahan) 

(Jumlah bobot X nilai 

kelemahan) 

Sumber : Rangkuti (2015:27) 

 

Sedangkan untuk tabel model analisis faktor strategi eksternal (EFAS) dapat 

dilihat pada Tabel 2.5 berikut : 

Tabel 2. 5 Model Analisi Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

Faktor-Faktor 

Strategis 
Bobot Nilai Bobot x Nilai 

Peluang : 

(faktor-faktor yang 

menjadi peluang) 
(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah perkalian bobot 

dengan nilai pada setiap 

faktor dari peluang) 

Jumlah 
(Jumlah bobot 

peluang) 

(Jumlah nilai 

peluang) 

(Jumlah bobot X nilai 

peluang) 

Ancaman : 
(faktor-faktor yang 

menjadi ancaman) 

(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah perkalian bobot 

dengan nilai pada setiap 

faktor dari ancaman) 

Jumlah 
(Jumlah bobot 

ancaman) 

(Jumlah nilai 

ancaman) 

(Jumlah bobot X nilai 

ancaman) 

Sumber : Rangkuti (2015:27) 

 

Kategori dalam analisis situasional tersebut biasanya dievaluasi dengan 

menggunakan diagram analisis SWOT. 
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Sumber : Rangkuti (2015:20) 

Gambar 2. 3 Diagram Analisis SWOT 
 

Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) 

Kuadran 2 : meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah yang 

mengunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara 

strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain 

pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelamahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrik. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Misalnya, Apple menggunakan 
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strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara 

menawarkan produk-produk baru dalam industri microcomputer. 

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak mengguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

b. Matrik TOWS 

Matrik TOWS dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan alternatif strategis. Model Matrik Analisis TOWS dapat dilihat pada 

tabel 2.6 sebagai berikut : 

Tabel 2. 6 Matriks TOWS 

IFAS 

EFAS 
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

Peluang (Opportunity) 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Ancaman (Threats) 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti (2015:83) 

 

Berikut ini adalah keterangan dari matriks TOWS diatas : 

a) Strategi SO (Strength and Oppurtunity). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan 

pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar–besarnya. 
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b) Strategi ST (Strength and Threats). Strategi dalam menggunakan kekuatan 

yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c) Strategi WO (Weakness and Oppurtunity). Strategi ini diterapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang 

ada. 

d) Strategi WT (Weakness and Threats). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang 

bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta 

menghindari ancaman. 

 

2.1.5.3 Strategi Implementasi 

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan 

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran, dan prosedur. 

 Program. 

Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang 

diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program 

melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, 

atau awal dari suatu usaha penelitian baru. 

 Anggaran. 

Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap 

program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan 

oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. 
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 Prosedur. 

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang 

menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 

diselesaikan. 

Menurut Pruitt, Bornstein dan Ford (2007) terdapat 4 elemen dalam strategi 

perencanaan bisnis sebagaimana tergambar berikut ini : 

1. Perencanaan Keuangan 

Perencanaan keuangan sangat bermanfaat untuk mengarahkan dan 

mengendalikan keuangan (aliran kas) suatu organisasi. Menurut Mamduh Hanafi 

(2004:52), perencanaan tersebut mencakup tujuan yang ingin dicapai, analisis 

perbedaan antara tujuan tersebut dengan kondisi saat ini dan alternatif tindakan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mendasarkan pada 

kondisi saat ini. Perencanaan keuangan sangat terkait dengan strategi perusahaan, 

karena itulah perencanaan keuangan (terutama jangka panjang) dilakukan bersama 

sama dengan penyusunan rencana strategis perusahaan. Perencanaan strategis 

merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi posisi 

perusahaan dalam persaingan, baik untuk masa kini dan terutama masa yang akan 

datang (Suad Husnan 2006:96). Metode yang biasa dipertimbangkan untuk 

melakukan penilaian arus kas suatu investasi, yaitu metode payback period, net 

present value, dan internal rate of return. 
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• Payback Period 

Menurut Dian Wijayanto (2012:247) payback period adalah periode yang 

diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial cash 

investment).  

                 
    
       

 

Keterangan: 

 t = tahun terakhir dimana cash inflow 

 b = nilai investasi 

 c = kumulatif cash inflow 

Kriteria keputusan: 

a. Bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih 

singkat jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan 

oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek diterima. 

b. Bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih 

panjang jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan 

oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek ditolak 

 

• Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah membandingkan antara Present Value (PV) dari 

investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih (aliran kas operasional 

maupun aliran kas terminal) di masa yang akan datang. 

    ∑
   

(   ) 
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dimana: 

 CFt = aliran kas pertahun pada periode t 

 Io = investasi awal pada tahun 0 

 k = suku bunga (discount rate) 

Kriteria penilaian: 

a. Jika NPV > 0, maka usulan investasi diterima 

b. Jika NPV < 0, maka usulan investasi ditolak 

c. Jika NPV = 0, maka nilai perusahaan tetap walau usulan investasi diterima atau 

ditolak. 

 

• Internal Rate of Return (IRR) 

Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga (interest rate) yang dapat 

menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang, atau 

penerimaan kas, dengan pengeluaran investasi awal. 

       (
    

         
 (     )) 

dimana: 

NPV1 = NPV yang diperoleh dari tingkat discount factor 1 

NPV2 = NPV yang diperoleh dari tingkat discount factor 2 

i1 = tingkat discount factor 1 

i2 = tingkat discount factor 2 

Kriteria keputusan: 
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- Bila Internal Rate of Return lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga 

pengembalian investasi (Required Rate of Return / RRR), maka proyek 

investasi diterima. 

- Bila Internal Rate of Return lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga 

pengembalian investasi (Required Rate of Return / RRR), maka proyek 

investasi ditolak 

 

2. Perencanaan Pemasaran 

Perumusan strategi pemasaran ditetapkan dengan melakukan analisa 

segmentasi, target, dan posisi (STP). Segmentasi merupakan pengelompokan 

pasar yang heterogen menjadi homogen. Komponen-komponen utama dari tiap 

aspek antara lain aspek geografis, aspek demografis, aspek psikografis, aspek 

perilaku. Setelah segmen pasar diketahui, selanjutnya perusahaan perlu 

melakukan analisis untuk dapat memutuskan beberapa segmen pasar yang akan 

dicakup lalu memilih segmen mana yang akan dilayani. Analisis dapat dilakukan 

dengan menelaah tiga faktor, yaitu faktor ukuran dan pertumbuhan segmen, 

kemenarikan struktural segmen serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Setelah perusahaan memutuskan segmen pasar yang akan dimasuki, 

selanjutnya posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Penentuan 

posisi pasar terdiri atas tiga langkah yaitu mengidentifikasi keunggulan 

komparatif, memilih keunggulan komparatif, dan mewujudkan serta 

mengkomunikasikan posisi. 
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Dalam rangkaian proses marketing, STP ini ada di tahap awal yang paling 

penting yakni mengidentifikasikan customer value. STP ada di level strategis 

karena menentukan bagaimana kita menggarap pasar. Selanjutnya untuk 

menyalurkan dan mengkomunikasikan customer value kepada pasar, digunakan 

metode bauran pemasaran atau “marketing mix” yang dikenal dengan 4p, yaitu 

Price (Harga), Promotion (Promosi), Product (Produk) dan Place (Tempat). 

 Price (Harga) 

Harga suatu produk di tentukan atas dasar struktur harga di pasar saat ini dan 

dari kualitas barang tersebut. Ada beberapa yang akan mempengaruhi posisi harga 

yaitu tujuan dalam menentukan posisi pasar, tujuan memaksimalkan laba, tujuan 

merangsang permintaan barang dan tujuan mempengaruhi persaingan. 

 Promotion (Promosi) 

Dalam menentukan promosi perlu diperhatikan mengenai efisiensi dan 

efektivitas komunikasi yang ada, bagaimana rencana komunikasi yang akan 

dilakukan, bagaimana penyampaian informasi sehingga bisa sampai kepada 

konsumen sampai terjadinya proses pembelian. Termasuk di dalam kombinasi 

promosi ini adalah kegiatan-kegiatan advertising, personal selling, promosi 

penjualan, publicity, yang kesemuanya dipergunakan perusahaan untuk penjualan.  

 Product (Produk) 

Produk merupakan yang paling penting, karena produk akan dinikmati oleh 

para konsumen. Sehingga penentuan kualitas dan kuantitas sangat krusial. Untuk 

menentukan suatu produk perlu adanya penelitian yang mendalam termasuk 
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dalam hal desain, bentuk luarnya dan cara komunikasinya sehingga sampai 

kepada konsumen. 

 Place (Tempat) 

Berhasil atau tidaknya suatu strategi marketing ditentukan oleh jalur distribusi 

(place). Jalur distribusi produk akan menentukan sukses tidaknya produk ke 

tangan konsumen. Jika jalur distribusi terlalu jauh, maka biaya akan menjadi 

mahal dan memerlukan waktu panjang. Dalam marketing mix jalur distribusi 

merupakan hal yang paling krusial. Tipe saluran distribusi yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan produk ke pelanggan, diantaranya adalah: 

- Distribusi langsung 

Distribusi langsung berarti menjual produk kita secara langsung ke pelanggan 

yang menggunakannya. 

- Distribusi tidak langsung 

Distribusi tidak langsung, berarti menyalurkan produk dengan menggunakan 

pihak atau lembaga perantara. 

 

3. Perencanaan Operasional 

Manajemen Operasi menurut Dessler dalam Sule dan Saefullah (2015:350) 

adalah rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang 

dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada 

konsumen. Pembahasan dalam perencanaan operasioanl meliputi penentuan lokasi 

proyek, perolehan bahan baku produksi, serta pemilihan mesin dan jenis teknologi 

yang digunakan untuk menunjang proses produksi. 



51 
 

 
 

4. Perencanaan Manajemen dan Organisasi 

Dalam aspek organisasi yang perlu diperhatikan yaitu bentuk kegiatan dan cara 

pengelolaan dari gagasan usaha yang direncanakan secara efisien. Apabila bentuk 

dan sistem pengelolaan telah dapat ditentuka secara teknis (jenis pekerjaan yang 

diperlukan) dan berdasarkan pada kegiatan usaha, disusun bentuk struktur 

organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan kegiatan tersebut. 

Berdasarkan pada struktur organisasi yang ditetapkan, kemudian ditentukan 

jumlah tenaga kerja serta keahlian yang diperlukan. 

 

2.1.5.4 Evaluasi dan Kendala 

Merupakan proses yang dilalui dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, hasil 

kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang 

diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja 

untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat 

menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi 

sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. 

 

2.1.5.4.1  Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) berasal dari dua kata yaitu balanced (berimbang) 

dan scorecard (kartu skor). Balanced (berimbang) berarti adanya keseimbangan 

antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan 

jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan eksternal. 

Sedangkan scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat 
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skor performance seseorang. Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem 

perencanaan strategis menurut Mulyadi (2001:18) adalah mampu menghasilkan 

rencana strategis, yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) komprehensif, 

(2) koheren, (3)seimbang dan (4) terukur. 

Menurut Kaplan & Norton (2001:28) pengukuran dalam BSC dibagi menjadi 

empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses serta pembelajaran 

dan pertumbuhan. Keempat perspektif menawarkan keseimbangan antara tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dan pendorong 

kinerja dari hasil tersebut, dan antara langkah-langkah tujuan yang keras dan 

langkah-langkah yang lebih lunak dan tidak berwujud. 

 

Sumber : Kaplan and Norton (1996:76) 

Gambar 2. 4 Balanced Scorecard Framework 
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1. Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan 

jangka panjang. Perspektif keuangan memiliki tiga tema strategis yaitu : 

 Pertumbuhan pendapatan. Kemungkinan tujuan berhubungan dengan 

pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut : peningkatan jumlah 

produk baru, pembuatan aplikasi baru produk yang sudah ada, 

pengembangan pelanggan dan pasar baru dan pengadopsian strategi 

penentuan harga yang baru. 

 Penurunan biaya. Penurunan biaya per unit produk, per pelanggan atau per 

jalur distribusi adalah contoh tujuan penurunan biaya. Trend dalam ukuran 

ini menyatakan apakah biaya telah berkurang atau tidak. 

 Penggunaan aset. Perbaikan pemanfaatan aset adalah tujuan utama. 

2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan dimana unit 

bisnis akan bersaing. Perspektif pelanggan adalah sumber komponen 

pendapatan dari tujuan keuangan. 

 Tujuan dan ukuran utama. 

Tujuan dan ukuran utama adalah sesuatu yang umum disemua organisasi. 

Ada lima tujuan utaman yaitu : peningkatan pangsa pasar, peningkatan 

retensi pelanggan, peningkatan pembelian pelanggan, peningkatan kepuasan 

pelanggan, dan peningkatan profitabilitas pelanggan. 

 Nilai pelanggan. 
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 Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan, dimana 

realisasi adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan adalah apa 

yang diserahkan. 

3. Perspektif Proses 

Perspektif proses bisnis internal menjelaskan proses internal yang diperlukan 

untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. Untuk memberikan 

kerangka kerja yang diperlukan untuk perspektif ini, rantai nilai proses 

didefinisikan. Rantai nilai proses terdiri atas tiga proses yaitu : 

 Proses inovasi : peningkatan jumlah produk baru, peningkatan presentase 

pendapatan dari produk yang dimiliki, dan penurunan waktu untuk 

mengembangkan produk baru. 

 Proses operasional : Ada tiga tujuan proses operasional yang hampir selalu 

disebutkan dan ditekankan yaitu : peningkatan kualitas proses, peningkatan 

efisiensi proses dan penurunan waktu proses. 

 Proses pelayanan pasca penjualan : Peningkatan kualitas, peningkatan 

efisiensi, dan penurunan waktu proses adalah juga merupakan tujuan yang 

dibutuhkan pada proses pelayanan pasca penjualan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (infrastruktur) mendefinisikan 

kemampuan yang diperlukan oleh organisasi untuk memperoleh pertumbuhan 

jangka panjang dan perbaikan. Perspektif ini memiliki tiga tujuan utama yaitu : 

 Kemampuan pegawai : tingkat kepuasan pegawai, persentase pergantian 

pegawai dan produktivitas pegawai (contohnya pendapatan per pegawai). 
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 Motivasi, pemberdayaan dan pensejajaran. Pegawai harusnya tidak hanya 

memiliki keahlian yang diperlukan namun juga harus memiliki kebebasan, 

motivasi dan inisiatif untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. 

 Kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi 

berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada 

pegawai sehingga dapat meperbaiki proses dan secara efektif melaksanakan 

proses baru. 

 

2.1.6 Business Process Reengineering (BPR) 

Proses Bisnis (business process) menurut Indrajit dan Djokopranoto (2016:4) 

adalah sejumlah aktivitas yang mengubah sejumlah input menjadi sejumlah output 

(barang dan jasa) untuk orang-orang lain atau proses yang menggunakan orang 

dan alat. kemajuan teknologi yang semakin cepat dan persaingan global yang 

semakin ketat yang merupakan pemicu terjadinya perubahan. Dengan alasan 

tersebut perusahaan-perusahaan mencari terobosan-terobosan baru yang 

mendasar, dimana tidak sekedar perubahan kecil-kecilan tetapi perubahan besar 

dan perubahan yang perlu dilakukan sekarang juga.  

Salah satu pendekatan baru untuk melakukan perubahan yang cepat dan 

dramatis dikenal Business Process Reengineering (BPR). Prinsip BPR secara 

ekstrem mengganggap dan mengandaikan bahwa proses yang digunakan sekarang 

sudah tidak relevan lagi, tidak layak lagi, sudah kadaluwarsa, jadi harus dilupakan 

dan ditinggalkan saja (mulai lagi dari permulaan). Sikap semacam ini 
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memungkinkan para perancang bisnis proses untuk tidak terikat lagi pada proses 

yang lama, namun dapat terfokus pada proses yang sama sekali baru. 

Pengertian dari Business Process Reengineering (BPR) menurut bebarapa 

ahli adalah sebagai berikut: 

1. Hammer and Champy (1993:32), pelopor dibidang ini menyatakan bahwa 

Business Process Reengineering adalah pemikiran dan perancangan ulang 

suatu proses bisnis secara mendasar (fundamental) dan secara radikal untuk 

mendapatkan perbaikan secara dramatis. Dengan mengukur kinerja saat ini 

melalui elemen-lemen biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan. 

2. Peppard and Rowland (1995:3), menyatakan bahwa Business Process 

Reengineering merupakan filosofi perbaikan/penyempurnaan. Business process 

Reengineering bertujuan mencapai perbaikan-perbaikan dalam kinerja dengan 

cara mendesain ulang proses-proses dimana organisasi beroperasi untuk 

memaksimumkan nilai tambahnya dan meminimumkan proses tak bernilai 

tambah. Pendekatan ini dapat diterapkan pada level proses individual maupun 

organisasi secara keseluruhan. 

Indikator yang bersifat strategis yang perlu dikemukakan untuk mengetahui 

apakah diperlukan reengineering atau tidak antara lain: 

1. Kenyataan dan keyakinan bahwa kompetitor akan mendapatkan keuntungan 

dalam biaya, kecepatan, fleksibilitas, mutu atau layanan, 

2. Adanya visi atau strategi baru, 

3. Perlunya menganalisis pilihan-pilihan strategi baru, 
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4. Proses inti perusahaan masih menggunakan teknologi, cara, atau pendekatan 

lama, dan 

5. Terjadi perubahan-perubahan besar dipasar, yang meliputi antara lain: 

a. kemunduran yang cukup berarti dalam pangsa pasar (market Share), 

b. Berkembangnya basis baru dalam berkompetisi atau munculnya kompetitor-

kompetitor baru, 

c. Timbulnya peraturan-peraturan baru yang penting, 

d. Life cycle produk makin pendek umurnya, dan 

e. Teknologi baru mulai berperan. 

Reengineering tidak selamanya harus dilakukan, hal ini berlaku untuk 

perusahaan yang sudah langsung menggunakan cara-cara, pendekatan, dan 

teknologi mutakhir, atau yang baru saja melakukan perubahan besar-besaran. 

Tujuan utama pelaksanaan reengineering adalah untuk : 

1. Peningkatan produktivitas 

Rekayasa ulang dapat meningkatkan produktivitas dengan menciptakan 

proses-proses yang inovatif. Hambatan atau batas yang dapat diciptakan 

kesenjangan dan kesalahan dalam bekerja (karena mengurangi nilai, kecepatan, 

dan kualitas proses) hendaknya dihilangkan. 

2. Pengoptimalan nilai bagi pemegang saham 

Rekayasa ulang dapat mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Contohnya adalah inovasi 

pada desain produk, pabrik, dan pelayanan pelanggan. Pengoptimalan nilai ini 

perlu didahului dengan peningkatan-peningkatan lain, seperti dalam hal: 
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a. Peningkatan perhatian pekerja kepada perusahaan, pemimpin, produk atau 

jasa serta para pelanggannya, 

b. Peningkatan kerja sama internal, komunikasi, dan kerja kelompok, 

c. Peningkatan pengetahuan pekerja tentang arah perusahaan, kondisi pasar, dan 

kondisi persaingannya, 

d. Penyesuaian antara keterampilan dan pemberdayaan kerja dengan tangung 

jawabnya, dan 

e. Pengukuran-pengukuran untuk evaluasi kerja yang lebih akurat. 

3. Pencapaian hasil yang luar biasa 

Rekayasa ulang dapat diarahkan untuk setidak-tidaknya mencapai 

peningkatan luar biasa, misalnya sebesar 50%, apabila dalam kenyataannya 

ternyata kurang, maka percapaian tersebut meskipun itu mungkin mengesankan, 

bukanlah merupakan hasil rekayasa ulang yang sebenarnya.  

4. Pengkonsolidasian berbagai fungsi 

Rekayasa ulang berusaha menciptakan suatu organisasi yang lebih ramping, 

lebih datar, dan lebih mudah bergerak. Kemampuan untuk menerima inovasi, 

merealisasikan kebutuhan pasar, mengadopsi teknologi yang sesuai, memuaskan 

pelanggan, dan merealisasikan inisiatif persaingan adalah beberapa ciri khas 

perusahaan yang daya tanggap terhadap turbulensi lingkungannya termasuk dalam 

kategori baik. 

5. Pengurangan kegiatan yang tidak perlu 

Reengineering secara konsisten hendaknya mampu mendeteksi, menentukan, 

dan melaksanakan pengurangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap sulit 
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dikembangkan, atau meningkatkan kinerja suatu kegiatan yang masih memiliki 

potensi untuk dikembangkan. Dengan demikian, pengurangan atau penambahan 

ini, akan berdampak pada sumber daya yang tersedia. Hasil kegiatan ini 

hendaknya membuat organisasi perusahaan menjadi lebih efektif dan efesien. 

Konsep business process reengineering (BPR) mengimplikasikan empat kata 

kunci (keywords) yaitu: 

a) Fundamental rethinking  

Proses yang mengimplikasikan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar suatu 

organisasi dan bagaimana cara kerjanya.  

b) Radical redesign  

Perancangan ulang mulai dari akar permasalahan hingga penciptaan cara-cara 

yang sama sekali baru dalam menyelesaikan pekerjaan. 

c) Business Process 

Sekumpulan aktifitas yang mencakup satu jenis input atau lebih dan 

menciptakan output yang bernilai bagi organisasi.  

d) Dramatic  

Perbaikan yang akan dicapai dengan rekayasa ulang merupakan suatu lompatan 

yang bersifat futuristik, melihat jauh ke depan. 

 

2.1.7 Manajemen Risiko 

Menurut Fahmi (2010:2) manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang 

membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam 

memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 
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pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Menurut Meritt 

(2005:1), manajemen risiko adalah totalitas proses pengidentifikasian, pengukuran 

dan meminimisasi kejadian tak menentu termasuk sumber-sumber efektifitasnya. 

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini : 

1. Identifikasi risiko. 

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang 

dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, 

risiko kegagalan produk, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk 

mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya 

peristiwa yang tidak diinginkan.  

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko 

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan 

lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan 

lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk 

mengukur risiko tersebut. Teknik lain untuk mengukur risiko adalah dengan 

mengevaluasi dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan 

3. Pengelolaan risiko. 

Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan 

(retention), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. 

a. Penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah 

menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. 
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b. Ditahan (Retention). Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita 

menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau risk 

retention). 

c. Diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita milik 

sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. 

d. Transfer Risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa 

mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi 

risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika 

terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari 

kecelakaan tersebut. 

e. Pengendalian Risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau 

menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita 

inginkan. 

f. Pendanaan Risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai 

kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan maka 

perlu dilakukan tindakan yang cepat, tepat dan handal melalui Business Process 

Reengineering (BPR). Dari dua tinjauan pustaka diketahui tidak referensi atas 

tahapan BPR yang paling sesuai untuk penelitian ini, karena itu ditetapkan 

kombinasi tahapan dari keduanya yang sesuai dengan tujuannya. 
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Langkah-langkah perancangan akan dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan environmental scanning untuk mengidentifikasi kondisi 

lingkungan internal perusahaan (struktur, kultur, dan sumber daya) serta 

lingkungan eksternal perusahaan (societal dan task industry menggunakan 

analisa Five Forces) 

2. Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan 

3. Membuat formulasi strategik 

4. Merencanakan strategi implementasi, dengan melakukan business process 

reengineering, yaitu menambahkan proses produksi ANFO di plant 

Cikampek, serta menyusun anggaran dan prosedur. 

5. Melakukan evaluasi dan kendali terhadap rencana strategik yang 

diimplementasikan 

Environmental 

Scanning

Strategi Formulasi

Implementasi Strategi

Evaluasi dan Kendali

Societal Environment (PEST),
Five Forces

Business Process 
Reengineering (BPR)

SWOT Analysis

Balance Scorecard

 

Gambar 2. 5 Diagram Alur Kerangka Pemikiran 


