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BAB II 

ANALISIS TERHADAP LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

 

Dalam Bab I telah dijelaskan proses manajemen stratejik dengan berbagai istilah yang 

digunakan secara umum dalam manajemen strategi, sedangkan dalam Bab II selanjutnya akan 

dibahas mengenai analisis terhadap lingkungan. Analisis terhadap lingkungan mutlak diperlukan 

oleh organisasi perusahaan sebelum perusahaan menetapkan misi dan tujuannya. Dengan analisis 

yang tepat terhadap lingkungan baik ekternal maupun internal pada ruang lingkup beroperasinya 

perusahaan, maka diharapkan bahwa perusahaan akan dapat menyusun misi dan tujuannya secara 

tepat. Oleh karena ketepatan dalam menyusun misi dan tujuan perusahaan akan berpengaruh 

terhadap kesuksesan perusahaan dimasa-masa mendatang. 

 
2.1. Pengertian Analisis Lingkungan (Environmental Analysis) 

Menurut Certo dan Peter (1991), pengertian analisis lingkungan adalah proses pengawasan 

terhadap lingkungn organisasi guna mengidentifikasikan peluang dan hambatan pada saat ini 

danpada masa mendatang yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. 

Sedangkan Glueck (1988) berpendapat yang dimaksud analisis lingkungan adalah suatu proses 

yang digunakan oleh pembuat strategi untuk memantau sektor lingkungan untuk 

menentukanpeluang dan ancaman terhadap perusahaan.   

Dengan demikian, dengan dilakukannya analisis terhadap lingkungan baik internal maupun 

eksternal, maka organisasi akan mengetahui kekuatan dan kelemahannya beserta peluang dan 

ancaman yang dihadapinya, sehingga nantinya akan dapat diambil keputusan pemilihan strategi 

secara tepat. Oleh karena itu pemahaman terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal 

organisasi sangat penting, sehingga pihak manajemen akan dapat menyesuaikan strategi yang 

diterapkan dengan lingkungannya yang nantinya akan mendukung kelangsungan hidup perusahaan 

dalam jangka panjang. 

 Lingkungan organisasi perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu 

lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Yang dimaksud dengan lingkungan 

eksternal perusahaan adalah lingkungan di luar perusahaan yang berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal ini sifatnya tidak dapat dikendalikan 

(uncontrollable) oleh perusahaan. Yang termasuk lingkungan eksternal perusahaan adalah; aspek 

politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, teknologi, dimensi internasional, suplier, konsumen, 

lembaga keuangan pasar tenaga kerja, lembaga-lembaga pemerintah dsb.  

      Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi perusahaan adalah 

lingkungan di dalam perusahaan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan-

kegiatan organisasi perusahaan. Lingkungan internal sampai batas-batas tertentu dapat 

dikendalikan (controlable) oleh perusahaan. Yang termasik lingkungan internal perusahaan adalah 
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aspek pemasaran, produksi, personalia, keuangan organisasi, budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan manajemen dsb. 

 
2.2. Lingkungan Eksternal Perusahaan 

Lingkungan eksternal perusahaan akan mempengaruhi arah dan tindakan perusahaan dan 

akhirnya berpengaruh pada struktur organisasi perusahaan dan proses internal yang ada dalam 

perusahaan itu sendiri. Lingkungan eksternal perusahaan secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi tiga macam yaitu, lingkunganeksternal jauh (external remote environment), lingkungan 

industri (industry environment) dan lingkungan operasi organisasi (operating-environment). 

Gambar 3-1 menunjukknan hubungan antara lingkungan eksternal jauh, lingkungan industri dan 

lingkungan operasional perusahaan. Dengan menganalisa terhadap ketiga ingkungan tersebut, maka 

manajemen perusahaan akan dapat menemukan peluang dan hambatan dan dapat disusun strategi 

yang paling tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 
        Lingkungan Jauh 

(Global dan Domestik)  
• Ekonomi    
• Sosial 
• Politik 
• Teknologi 
• Ekologi 
• Demografi  

 
Lingkungan Industri 
(Global dan Domestik) 

• Hambatan masuk 
• Kekuatan pemasok 
• Kekuatan pembeli 
• Ketersediaan substitusi 
• Persaingan antar  perusahaan 

 
 

Lingkungan Operasional 
(Global dan Domestik) 
• Kreditor 
• Pelanggan 
• Tenaga kerja 
• Pemasok  

 
        PERUSAHAAN 
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2.3. Tahapan Dalam Analisis terhadap Lingkungann Eksternal Perusahaan 
 
1. Scanning 

Adalah usaha untuk mempelajari  seluruh   segmen   dalam lingkungan umum 
 

2. Monitoring 

Kegiatan analis dalam mengamati perubahan lingkungan untuk mengetahui suatu 

kecenderungan  yang berkembang dalam lingkungan eksternal.  

3. Forecasting 

Analisis   dalam mengembangkan proyeksi terhadap apa yang akan terjadi, dan seberapa 

cepat sesuatu hal akan terjadi, sebagai hasil dari perubahan dan kecenderungan yang 

dideteksi melalui  scanning dan monitoring. 

4. Assessing 

Analisis untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan 

manajemen strategis dalam suatu perusahaan. 
 
2.2.1. Lingkungan Eksternal Jauh (Remote Environment) 
 
a. Aspek Politik dan Hukum 

      Aspek politik dan hukum menyangkut kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah 

yang mengatur dan mempengaruhi cara beroperasinya perusahaan. Aspek politik dan hukum yang 

dilakukan oleh pemerintah misalnya; pengendalian terhadap gaji, pajak pendapatan, kebijakan 

menyangkut serikat pekerja, keamanan dan kesehatan di tempat kerja, bahan kimia yang boleh 

dilepas ke udara, batas kebisingan suara yang boleh dihasilkan, batas polusi udara, perraturan untuk 

mengadakan kerjasama usaha, tata cara pemasangan iklan ,jenis ilklan yang boleh dipasang dan 

sebagainya. Kebijakan pemerintah  menyangkut politik dan hukum yang berlaku sewaktu waktu 

dapat berubah. Oleh karena itu para perumus strategi harus mengumpulkan data dan informasi 

menyangkut  aspek politik dan hukum secara lengkap sebelum menetapkan strategi perusahaan. 
 
b. Aspek Ekonomi 

     Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan 

beroperasi. Kondisi perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang akan mempengaruhi 

penentuan strategi perusahaan. Secara umum aspek ekonomi yang dianalisis dan didiagnosis oleh 

perusahaan antara lain: 

• Tahapan siklus bisnis. Menurut tahapan ini perekonomian dapat digolongkan menjadi 

beberapa tahapan; 

• Gejala inflasi dan deflasi terhadap harga barang dan jasa.  

• Kebijakan keuangan, tingkat bunga, devaluasi, revaluasi dan apresiasi dalam hubungannya 

dengan mata uang asing. 
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• Kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan ini dapat menyangkut  tingkat pajak dan subsidi  

yang dibebankan untuk perusahaan dan  perseorangan 

• Neraca Pembayaran. Hal ini berkaitan dengan surplus atau difisitnya neraca pembayaran 

luar negeri pemerintah. 

• Keadaan perekonomian secara umum dapat memberikan peluang maupun ancaman 

terhadap perusahaan dalam menerapkan strateginya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  
 
c. Aspek Sosial-Budaya 

Faktor-faktor sosial mencakup kepercayaan, nilai, sikap, pendapat dan gaya hidup 

kelompok masyarakat yang merupakan pencerminan dari kondisi budaya, lingkungan fisik, 

demografi, agama, pendidikan, dan ras. Perubahan sikap masayarakat akan mengubah perilaku 

terhadap permintaan barang seperti; makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan akan hiburan 

dan rekreasi. 

Dengan demikian penyusunan strategi harus senantiasa memperhatikan kecenderungan 

perubahan sikap dan perilaku kelompok sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Untuk 

mempermudah pemahaman berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh bagaimana aspek 

sosial-budaya dapat berpengaruh dalam menciptakan peluang  dan ancaman bagi perusahaan. 

Salah satu kecenderungan perubahan yang sangat drastis di Amerika menyangkut masalah 

sosial ialah membanjirnya sejumlah wanita memasuki pasar kerja.  Keadaan seperti  ini akan 

berpengaruh terhadap sistem penggajian dan kompensasi. Disamping itu kecenderungan ini 

menciptakan peluang bisnis produk dan jasa, yang diperlukan selama mereka meninggalkan rumah. 

Perusahaan dapat mengambil kesempatan dari perubahan sosial ini dengan menjual produk dan jasa 

seperti; makanan jadi, oven, restoran (karena suami-isteri kerja diluar rumah), sistem pengamanan 

rumah, pusat-pusat penitipan anak dsb. 

Perubahan sosial besar lain yang terjadi di AS adalah meningkatnya minat konsumen dan 

pekerja terhadap persoalan peningkatan kualitas hidup (quality of life). Hal ini dapat dilihat bahwa 

karyawan tidak hanya menuntut kenaikan gaji saja namun meminta tambahan kesejahteraan lain 

seperti, jam kerja yang fleksibel, hak untuk cuti dan kesempatan mengikuti training lanjutan.  

Berhasilnya program KB di Indonesia mengakibatkan akan memacu munculnya 

kesempatan dan ancaman bisnis, yaitu munculnya industri kontrasepsi. Namun demikian juga 

menimbulkan ancaman  yaitu perusahaan pertanian di daaerah mengalami kesulitan memperoleh 

tenaga kerja karena jumlah pemudanya sangat sedikit. 

Tragedi kecelakaaan meledaknya instalasi nuklir di Chernobyl Uni sovyet, menyebabkan 

banyak negara mempersoalkan keamanan penggunaan reaktor nuklir. Sebagai akibatnya, 

konstruksi baru dan penambangan di Kanada, Australia dan Amerika dikurangi secara drastis. 

Kondisi semacam ini menciptakan peluang yang baik bagi perushaan penambangan batu bara 

sebagai pengganti energi nuklir.   
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  Menterjemahkan perubahan sosial untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peluang dan 

ancaman usaha  merupakan  proses yang cukup sulit. Namun demikian analisis perubahan sosial 

dengan pengumpulan sejumlah informasi yang akurat, akan membantu perusahaan dalam 

menyusun strategi yang sesuai dengan lingkungan sosial-budaya yang dihadapinya. 
 
d. Aspek Teknologi  

Dalam dua dasa warsa terakhir ini telah terjadi perubahan teknologi yang cukup drastis 

pada hampir semua sektor. Aspek teknologi perlu mendapat perhatian perusahaan karena teknologi 

juga sangat menentukan kesuksesan perusahaan dalam menghadapai persaingan . Aspek teknologi 

menyangkut perubahan penggunaan teknologi. kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi 

penggunaan teknologi yang ada memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk baru, 

meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, mempercepat proses produksi, menekan biaya 

produksi, meningkatkan kememampuan fungsi pemasaran, dan pada akhirnya meningkatkan laba 

perusahaan. 

Terobosan teknologi dapat menimbulkan pengaruh yang dramatis terhadap industri-industri 

tertentu. Sebagai contoh; penemuan teknologi televisi berwarna yang disertai  fasilitas yang 

lengkap, telah menggeser posisi industri televisi hitam putih untuk keluar dari industri. Oleh karena 

itu perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang bergejolak, hendaknya senantiasa 

mengetahui perkembangan teknologi saat ini dan mampu mengantisipasi teknologi yang akan 

muncul dimasa mendatang yang berpengaruh terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya. 

Kegiatan menganalisis dan memperkirakan jenis teknologi apa yang akan muncul di masa 

mendatang disebut prakiraan teknologi (technology forecasting). 

Keberhasilan dalam melakukan prakiraan teknologi terletak pada ketepatan prediksi 

terhadap kemampuan teknologi dimasa mendatang dan dampak yang akan ditimbulkannya. 

Analisis secara menyeluruh terhadap dampak perubahan teknologi meliputi; pengaruh teknologi 

baru terhadap lingkungan makro (great environment), perusahaan, lingkungan persaingan 

(competitive environment), dan masyarakat.  

e. Aspek Ekologi 

   Dewasa ini dampak terhadap lingkungan secara umum sangat penting dianalisis bagi 

perusahaan sebelum merumuskan strateginya. Karena pada satu dasa warsa terakhir ini timbul 

suatu kesadaran masyarakat dan pemerintah akan lingkungan yang sehat. Istilah ekologi 

menunjukkan hubungan antara manusia dengan kehidupan yang ada di air, tanah, laut dan udara 

yang turut mendukung kehudupan manusia itu sendiri. 

F. Aspek Demografis 

Aspek demografi berkaitan dengan besarnya populasi, struktur usia,  distribusi geografi, 

komposisi etnis dan distribusi pendapatan. Perusahaan perlu melakukan analisis terhadap aspek 

demografi ini, karena dari data dan informasi demografi, perusahaan akan dapat menemukan 

peluang dan ancaman terhadap bisnis yang sedang dijalankan. 
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Ukuran populasi. Perubahan populasi merupakan hal yang sangat penting, karena dalam 

ukuran populasi terkandung besarnya potensi pasar yang harus dilayani oleh perusahaan. Sebagai 

contoh, di negara-negara maju ada kecenderungan pertumbuhan penduduk yang negatif (kecuali 

untuk masalah imigrasi). Di negara Amerika maupun Eropa, pada saat ini rata-rata setiap pasangan 

memiliki kurang dari dua anak. Dengan tingkat kelahiran yang demikian, maka jumlah populasi di 

negara-negara tersebut akan turun dari tahun ke tahun. Berkurangnya populasi mendorong suatu 

negara untuk memberlakukan kebujakan imigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. 

Sebaliknya di negara-negara sedang berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi 

menyebabkan habisnya sumberdaya alam negaranya dan mengurangi standar hidup penduduknya. 

Tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah bagi negara-negara berkembang hingga abad 

21. 

Struktur Umur.  Di negara-negara maju seperti Amerika,  dan Eropa  usia rata-rata 

penduduk meningkat. Penyebab usia rata-rata penduduk yang meningkat adalah tingkat kelahiran 

yang menurun dan meningkatnya tingkat harapan hidup. Dari kecendurungan ini sebenarnya ada 

peluang untuk memenuhi kebutuhan  barang dan jasa bagi penduduk  lanjut usia. 
 

A. Dimensi Internasional 

Dimensi internasional berkaitan dengan aspek-aspek internasional yang menyangkut politikdan 

hukum internasional, sosial budaya, ekonomi, teknologi, yang berkembang di negara-negara lain. 

Hal ini perlu mendapat perhatian khususnya perusahaan yang memiliki hubungan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dengan perekonomian luar negeri. Sebagai contoh, pengaruh 

ekonomi internasional dalam bentuk  penurunan kuota impor tekstil terhadap Indonesia   oleh 

Amerika serikat, merupakan pukulan berat bagi industri tekstil Indonesia. Karena perusahaan-

perusahaan tekstil indonesia sebagian besar hasil produksinya dipasarkan ke AS. Jadi bila secara 

mendadak dan sepihak terjadi  penurunan kuota impor, maka perusahaan tekstil di Indonesia akan 

mengalami permasalahan yang serius di bidang pemasaran, karena relatif sulit untuk mencari pasar  

di negara lain dalam waktu yang cukup singkat. Dan bila penurunan kuota impor terjadi dalam 

waktu yang lama, bisa jadi ada perusahaan yang gulung tikar, mengurangi karyawan, mengurangi 

jumlah produksinya dan sebagainya. 
 
2.2. Lingkungan Industri (Industry Environment)  

Industri didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang meng-hasilkan produk yang 

dapat saling menggantikan (close substitution). Pada kenyataannya, seringkali terjadi kontroversi 

mengenai definisi yang tepat, yang berkisar tentang seberapa erat sifat saling meng-gantikan ini 

seharusnya dalam artian produk, proses atau batas-batas pasar secara geografis. Persaingan dalam 

industri terus menerus menekan tingkat hasil pengembalian modal yang ditanamkan (rate of return 

on invested capital) menuju tingkat hasil pengembalian dasar yang bersaing. 
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Menurut Porter, persaingan dalam suatu industri tergantung pada lima kekuatan persaingan (five 

competitive forces) yang berpengaruh terhadap struktur ekonomi dalam industri yaitu: 

a) Ancaman pendatang baru (Threat of New Entrants) 

b) Ancaman barang pengganti (Threat of Substitution) 

c) Daya tawar pemasok ( Bargaining power of suplier) 

d) Daya tawar pembeli (Bargaining Power of Buyer) 

e) Persaingan antara perusahaan yang sejenis dalam industri 

Di sini industri akan didefinisikan sebagai kelompok perusahaan  yang  menghasilkan 

produk yang  dapat  saling  menggantikan (close  substitution).  Pada  kenyataannya,  seringkali   

terjadi kontroversi  mengenai definisi yang tepat, yang berkisar  tentang seberapa  erat  sifat saling 

menggantikan  ini  seharusnya  dalam artian  produk, proses atau batas-batas pasar  secara  

geografis. Karena  kita akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk  memperbincangkan  

masalah-masalah ini apabila konsep  dasar  tentang analisis  struktural  telah diperkenalkan, maka 

sejak  awal  kita akan  menganggap  bahwa batas-batas industri telah  ada  terlebih dahulu.  

 
Gambar 

Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi Persaingan Industri 

 

 
Persaingan  dalam  industri  yang terjadi secara terus-menerus  akan menekan  tingkat hasil  

pengembalian  modal  yang ditanamkan  (rate  of  return  on invested  capital) menuju tingkat hasil 

pengembalian  dasar  yang bersaing,  tingkat hasil pengembalian modal yang  akan  dinikmati oleh  

industri yang dalam istilah ekonomi  dinamakan "persaingan sempurna". Tingkat pengembalian 

dasar yang bersaing (kompetitif), atau tingkat pengembalian "pasar bebas" ini kurang lebih sama 

dengan  tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang setelah disesuaikan ke atas dengan 

risiko kerugian modal . Para  investor  tidak akan mau  menerima tingkat pengembalian modal 

yang besarnya  di  bawah tingkat  tersebut dalam jangka panjang.  Hal tersebut  disebabkan  adanya 
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alternatif untuk menanamkan modal pada industri lain, dan perusahaan perusahaan yang selalu 

mendapatkan hasil di bawah tingkat itu  akhirnya akan  keluar dari bisnis. Jika tingkat 

pengembalian lebih  tinggi daripada tingkat pengembalian pasar bebas yang telah disesuaikan, 

maka  hal hal ini akan merangsang arus modal ke  dalam  industri, baik  melalui  pendatang baru 

maupun melalui  investasi  tambahan oleh para pesaing yang sudah ada. Kekuatan gaya persaingan 

dalam suatu industri akan menentukan tingkat seberapa jauh arus  investasi  ini  akan terjadi dan  

mengendalikan  tingkat  pengembalian menuju tingkat pasar bebas, dan dengan demikian juga 

mengendalikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tingkat  pengembalian yang di atas 

rata-rata. 

Lima kekuatan persaingan  masuknya pendatang baru,  ancaman produk pengganti, 

kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar  pemasok, serta persaingan  di  antara  

para pesaing yang ada mencerminkan kenyataan bahwa persaingan  dalam suatu  industri tidak 

hanya terbatas pada para pemain  yang  ada. Pelanggan, pemasok, produk pengganti, serta 

pendatang baru potensial  semuanya  merupakan  "pesaing"  bagi  perusahaan-perusahaan dalam  

industri dan dapat lebih atau kurang  menonjol  tergantung pada  situasi tertentu. Persaingan dalam 

artian lebih  luas  ini dapat disebut sebagai persaingan yang diperluas. 

Kelima  kekuatan  persaingan  di  atas  secara  bersama-sama menentukan  intensitas 

persaingan dan profitabilitas  dalam  industri,  dan kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang paling 

besar  akan menentukan serta menjadi sangat penting dari sudut pandang  perumusan  strategi. 

Sebagai contoh, bahkan suatu  perusahaan  dengan posisi  pasar yang sangat kuat dalam industri, 

dimana  tidak  ada ancaman  pendatang baru, akan mendapatkan laba yang lebih  rendah jika  ia  

bersaing dengan produk pengganti yang lebih murah  dan kualitas yang baik. Bahkan tanpa adanya 

produk pengganti dan adanya hambatan masuk pun, persaingan yang gencar di antara para pesaing 

yang ada akan  membatasi tingkat pengembalian (laba) potensial. Contoh ekstrim untuk persaingan 

adalah industri yang dinamakan  industri persaingan  sempurna,  dimana pendatang baru bebas  

dapat  masuk, perusahaan  yang  ada tidak mempunyai posisi  tawar-menawar  yang baik  terhadap 

sejumlah pemasok dan pelanggan, serta persaingan tidak terkekang karena sejumlah besar 

perusahaan dan produk  yang serupa. 

 Kekuatan yang berlainan, tentu saja menonjol dalam membentuk persaingan di masing-

masing industri. Pada industri kapal tanker, kekuatan utama barangkali adalah pembeli  

(perusahaan-perusahaan minyak  yang  besar), sedangkan dalam industri ban  kekuatan  ini terletak 

pada pembeli perlengkapan  asli (original  equipment = OEM) bersama dengan pesaing-pesaingg 

yang keras. Dalam industri baja,  kekuatan  utama ada pada pesaing-pesaing asing  dan  bahan 

pengganti. 

Struktur yang mendasari suatu industri, yang tercermin  pada besarnya  kekuatan-kekuatan 

tadi, harus dibedakan  dengan banyak faktor  jangka pendek yang dapat  mempengaruhi  persaingan  

dan profitabilitas untuk sementara waktu. Sebagai  contoh,  fluktuasi kondisi  ekonomi sepanjang 
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siklus bisnis mempengaruhi  profitabilitas  jangka pendek dan hampir semua perusahaan pada 

banyak industri,  seperti juga keadaan-keadaan lain seperti kekurangan  bahan baku, pemogokan, 

melonjaknya permintaan, dan sebagainya. Walaupun faktor-faktor  seperti  dapat mempunyai arti 

taktis,  fokus  dari analisis  struktur industri, atau "analisis  struktural",  adalah pada  pengenalan  

ciri pokok yang mendasari suatu  industri  yang bersumber pada situasi ekonomi dan teknologi 

yang membentuk arena dimana  strategi bersaing harus disusun. Setiap  perusahaan  akan 

mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri dalam menghadapi struktur  industri,  dan 

struktur industri itu dapat  dan  memang berubah secara berangsur-angsur sepanjang waktu. Namun  

demikian, memahami  struktur  industri haruslah menjadi  titik  awal  untuk analisis strategis. 

Sejumlah karakteristik ekonomis dan teknis yang penting dari suatu  industri  sangat 

penting artinya  bagi  besarnya  kekuatan masing-masing kekuatan persaingan. Ini akan dibahas 

nanti. 

2.2.1. Ancaman  Pendatang Baru 

Pendatang  baru pada suatu industri membawa kapasitas  baru, keinginan  untuk  merebut  

bagian pasar,  serta  seringkali  juga sumberdaya  yang besar. Akibatnya harga dapat mejadi  turun  

atau biaya  membengkak sehingga mengurangi kemampulabaan.  Perusahaan-perusahaan  yang 

melakukan diversifikasi melalui akuisisi  (beli-alih)  ke dalam industri dari pasar lain seringkali  

memanfaatkan sumberdaya  mereka  untuk menimbulkan kegoncangan,  seperti  yang dilakukan 

Philip Morris dengan bir Millernya di Amerika  Serikat. Jadi,  akuisisi ke dalam suatu industri 

dengan  tujuan  membangun posisi  pasar barangkali harus dipandang sebagai  pendatang  baru 

meskipun  tidak  menciptakan suatu  lingkungan  yang  benar-benar baru. 

 Ancaman masuknya pendatang baru ke dalam industri tergantung pada  rintangan masuk 

yang ada, digabung dengan reaksi dari  para pesaing yang sudah ada yang dapat diperkirakan oleh 

si  pendatang baru.  Jika rintangan atau hambatan ini besar dan/atau  pendatang baru 

memperkirakan akan ada perlawanan yang keras dari  muka-muka lama, maka ancaman masuknya 

pendatang baru akan sedikit. 

2.2.2. Hambatan Masuk (Barrier to Entry) 

 Ada enam sumber utama  hambatan  masuk  dalam suatu industri adalah sebagai berikut: 

1. Skala Ekonomis (Economies of Scale) 

Skala  ekonomis  menggambarkan turunnya biaya  satuan  (unit costs)  suatu  produk (atau 

operasi atau  fungsi  yang  dilakukan untuk  menghasilkan  produk) apabila volume absolut  per  

periode meningkat.  Skala ekonomis menghalangi masuknya  pendatang  baru dengan cara 

memaksa pendatang baru untuk beroperasi pada skala besar dan  menghadapi  resiko dengan 

kemungkinan adanya reaksi yang keras dari pesaing-pesaing  yang  sudah ada  atau pendatang baru 

dapat masuk ke dalam industri dengan skala kecil dan beroperasi dengan tingkat biaya yang tidak 

menguntungkan. Keduanya merupakan pilihan yang tidak menyenangkan.  Skala ekonomis dapat 

terjadi pada hampir  semua  fungsi bisnis, meliputi manufaktur, pembelian, penelitian dan 
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pengembangan,  pemasaran, jaringan pelayanan, penggunaan armada  wiraniaga serta  distribusi. 

Sebagai contoh, skala ekonomis pada  produksi, riset,  pemasaran, pelayanan barangkali merupakan 

hambatan  masuk utama dalam industri komputer besar (mainframe computer), seperti yang dengan 

menyedihkan dialami oleh Xerox dan General Electric. 

Skala  ekonomis  dapat berkaitan dengan  keseluruhan  bidang fungsional,  seperti  dalam 

hal armada  wiraniaga,  atau  mungkin muncul dari kegiatan atau operasi tertentu yang merupakan  

bagian dari  suatu  bidang  fungsional. Sebagai  contoh  pada  pembuatan pesawat  televisi,  skala  

ekonomis harus  besar  dalam  produksi tabung  berwarna,  dan  sedikit dalam pembuatan  kabinet  

TV  dan perakitannya.  Adalah penting untuk menelaah  tiap-tiap  komponen biaya  secara  sendiri-

sendiri untuk  mengenali  hubungan  antara biaya satuan dengan skala. 

2.  Diferensiasi Produk.  

Diferensiasi  produk artinya perusahaan  tertentu  mempunyai identifikasi merek dan 

kesetiaan pelanggan, yang disebabkan  oleh periklanan,  pelayanan pelanggan, perbedaan produk di  

masa  yang lampau  atau  sekedar karena merupakan  perusahaan  pertama  yang memasuki 

industri. Diferensiasi menciptakan hambatan masuk dengan memaksa pendatang baru 

mengeluarkan biaya yang besar untuk mengatasi kesetiaan pelanggan yang ada. Usaha ini biasanya 

menyebabkan kerugian  di saat awal (start-to loses) dan  seringkali  bertahan untuk waktu yang 

cukup panjang. Investasi sedemikian untuk membina nama merek khususnya sangat riskan karena 

investasi ini  tidak mempunyai nilai sisa jika masuk tersebut gagal. 

Dalam kenyatan, perusahaan minuman ringan seperti Coca Cola dan Pepsi Cola, 

mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk iklan agar dapat meyakinkan pada konsumen 

potensial mereka, bahwa produk yang mereka hasilkan benar-benar berbeda (unik). Kesadaran 

konsumen bahwa produk yang dikonsumsinya adalah unik akan menghasilkan konsumen yang 

loyal dan memiliki pengetahuan produk yang kuat. Pada umumnya pendatang baru akan 

mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam jangka panjang untuk mengatasi loyalitas konsumen 

terhadap produk yang sudah ada. Dalam menghilangkan persepsi keunikan terhadap produk yang 

sudah ada, maka pendatang (produsen) baru seringkali menawarkan produknya dengan harga yang 

lebih rendah. Namun usaha ini akan mengakibatkan keuntungan yang lebih rendah atau bahkan 

dapat mengakibatkan kerugian dalam jangka pendek bagi pendatang baru tersebut. 

Diferensiasi produk barangkali merupakan hambatan masuk yang paling dalam produk-

produk  perawatan  bayi, obat-obat bebas, kosmetik, perbankan investasi, dan akuntan publik. Pada  

industri bir, diferensiasi produk digabung dengan skala ekonomis  pada produksi, pemasaran  dan 

distribusi untuk menciptakan hambatan yang tinggi. 

3. Kebutuhan Modal.  

Untuk masuk dalam industri mutlak dibutuhkan modal. Karena tanpa modal usaha tidak 

akan dapat dijalankan. Kebutuhan modal atau sumber daya keuangan sangat dibutuhkan untuk 
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dapat menjalankan usaha. Modal tersebut ibutuhkan untuk membeli aktiva tetap (barang modal) 

dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rutin perusahaan (dalam bentuk modal kerja).  

 Kebutuhan  modal yang  besar agar  dapat bersaing dalam industri menciptakan hambatan 

masuk,  khususnya  jika modal tersebut diperlukan untuk periklanan  pada awal berdirinya 

perusahaan yang tidak dapat  kembali, atau untuk kegiatan penelitian  dan  pengembangan yang   

resikonya tinggi. Modal yang dibutuhkan meliputi pengeluaran dana untuk  fasilitas  produksi  

pemberian kredit pelanggan,  persediaan, atau untuk menutup kerugian pada tahap awal berdirinya 

perusahaan.  Sebagai contoh, Xerox menciptakan hambatan modal yang besar untuk masuk  ke 

industri mesin fotocopy, ketika perusahaan ini  memilih untuk  menyewakan produknya ketimbang 

menjualnya  sekaligus  yang menyebabkan  sangat  meningkatnya  kebutuhan  akan  modal  kerja. 

Meskipun  perusahaan-perusahaan besar masa kini mempunyai  sumber dana untuk memasuki 

hampir setiap jenis industri, kebutuhan akan modal yang besar dalam bidang-bidang seperti 

komputer dan ekstraksi mineral membatasi kemungkinan masuknya pendatang baru.  Meskipun   

modal tersedia di pasar  modal, memasuki jenis industri  ini  mempunyai resiko yang besar  

terhadap  modal  yang tercermin  dari  tingginya tingkat bunga  yang  dikenakan  kepada calon  

pendatang baru. Kondisi ini sangat  menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang telah ada 

dalam industri tersebut. Pada beberapa industri para pemasok bersedia membantu membiayai usaha 

masuk guna meningkatkan penjualan mereka sendiri (tanker minyak, peralatan industri perkayuan). 

Ini jelas menurunkan efektivitas hambatan masuk dalam bentuk modal. 

4. Biaya Beralih Pemasok (Switching Costs).  

Hamabatan  masuk akan terjadi bila terdapat biaya  beralih  pemasok,  yaitu  biaya yang  

harus  dikeluarkan  pembeli bilamana berpindah dari produk pemasok  tertentu ke  produk  

pemasok lainnya. Biaya peralihan ini  dapat  meliputi biaya  melatih kembali karyawan, biaya 

peralatan  pelengkap  yang baru,  biaya dan waktu untuk menguji atau menerima  sumber  baru, 

kebutuhan akan bantuan teknis sebagai akibat dari  ketergantungan pada  bantuan rekayasa penjual, 

disain ulang produk, atau  bahkan biaya  psikis karena merusak hubungan.  Biaya peralihan dapat 

juga terjadi terhadap penjualatau pemasok.  

Jika biaya peralihan  ini tinggi,  maka pendatang baru harus menawarkan penyempurnaan  

yang besar  dalam  hal biaya atau prestasi agar pembeli  mau  beralih dari  pemasok lama. Sebagai 

contoh, pada produk larutan dan  perlengkapan intravena (IV) yang digunakan di rumah sakit,  

prosedur untuk  memasang  larutan pada para pasien  berlainan  di  anatara produk-produk  yang 

bersaing dan perangkat keras  untuk  menggantungkan botol IV tidak bersesuaian satu sama lain. 

Di sini  peralihan  dari satu produk ke produk lain akan menghadapi  penolakan dari  para  perawat  

yang  bertanggungjawab  untuk   melaksanakan  perawatan dan memerlukan investasi baru untuk 

perangkat keras. 
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5. Akses Ke Saluran Distribusi  

Hambatan  masuk  dapat ditimbulkan dengan adanya  kebutuhan dari  pendatang  baru  

untuk  mengamankan  distribusi  produknya. Bilamana saluran distribusi untuk produk tersebut 

telah ditangani oleh perusahaan yang sudah mapan, perusahaan baru harus  membujuk saluran  

tersebut  agar  menerima  produknya  melalui   cara-cara  penurunan harga, kerjasama periklanan, 

dan sebagainya, yang  akan mengurangi  laba. Produsen sebuah makanan baru,  misalnya,  harus 

membujuk  pengecer untuk memberinya tempat di rak  toko  swalayan yang  persaingannya  sangat 

hebat  melalui  janji-janji  bantuan promosi, usaha penjualan yang giat ke pengecer, dan beberapa 

cara lainnya. 

Makin  terbatas saluran pedagang besar atau  pengecer  untuk suatu produk dan makin 

banyak pesaing yang telah mengikat saluran ini, jelas akan makin berat usaha untuk masuk ke 

dalam  industri. Pesaing  yang  ada mungkin sudah memiliki  ikatan  dengan  saluran karena  telah 

menjalin kerjasama yang telah lama, pelayanan bermutu tinggi,  atau bahkan  hubungan eksklusif 

dimana  saluran terikat pada  produsen tertentu. Kadang-kadang hambatan masuk ini begitu tinggi 

sehingga untuk  mengatasinya perusahaan baru harus membentuk saluran  distribusi yang sama 

sekali baru, seperti yang dilakukan oleh  Timex dalam industri jam. 

6.  Biaya Tak Menguntungkan Terlepas dari Skala 

Perusahaan  yang  telah mapan mungkin  mempunyai  keunggulan biaya  yang  tidak  dapat 

ditiru oleh pendatang  baru  yang  akan masuk, tidak peduli berapapun  besarnya dan berapapun  

pencapaian skala  ekonomis dari pendatang baru ini.  Keunggulan  -keunggulan yang paling 

penting adalah faktor-faktor seperti berikut ini : 

1. Teknologi  produk milik sendiri atau  karakteristik  rancangan yang  dilindungi  

kepemilikannya melalui hak paten  atau  kerahasiaan. 

2. Penguasaan yang menguntungkan atas bahan baku : perusahaan yang telah  mapan  mungkin 

telah menguasai sumber-sumber  yang  paling menguntungkan  dan/atau mengikat kebutuhan 

yang dapat  diramalkan secara  dini dengan harga yang menggambarkan  tingkat  permintaan 

akan bahan tersebut yang lebih rendah daripada yang sekarang ada. Sebagai  contoh,  

perusahaan belerang Frasch seperti  Texas  Gulf Sulphur  menguasai  beberapa dari wilayah 

deposit  belerang  yang sangat  menguntungkan bertahun-tahun yang lalu, sebelum  pemegang 

hak  pengusahaan mineral menyadari nilai tersebut  sebagai  hasil dari  teknologi 

penambangan Frasch. Penemu deposit belerang  seringkali adalah perusahaan minyak yang 

kecewa melakukan eksplorasi untuk  menemukan minyak yang kemudian kecewa dan tidak  

mempunyai kecenderungan  untuk memberikan nilai yang tinggi  untuk  deposit ini. 

3. Lokasi yang menguntungkan : perusahaan-perusahaan  yang  telah mapan mungkin telah 

memonopoli lokasi yang menguntungkan  sebelum kekuatan pasar mendorong kenaikan harga 

untuk memanfaatkan  nilai lokasi itu sepenuhnya.sebagai contoh lokasi strategis untuk pasar 

swalayan, hotel dan sebagainya. 
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4. Subsidi pemerintah : subsidi  pemerintah dapat memberikan kepada perusahaan yang telah ada 

keunggulan yang tahan lama dalam bisnis-bisnis tertentu. 

5. Kurva  belajar atau pengalaman :  pada  beberapa  bidang usaha,  ada kecenderungan bahwa 

biaya per satuan (unit costs) akan menurun sejalan  dengan diperolehnya pengalaman 

kumulatif dalam  menghasilkan produk oleh perusahaan. Biaya menurun terjadi karena para 

pekerja menyempurnakan metode produksi mereka dan menjadi lebih efisien (kurva  

pengalaman  yang  klasik),  penyempurnaan  tata-letak (lay out),   dikembangkannya peralatan  

dan  proses khusus, prestasi yang lebih  baik  didapat dari peralatan, perubahan rancangan 

produk membuat produksi lebih mudah,  teknik-teknik untuk pengukuran dan  pengendalian  

operasi bertambah  lebih baik, dan seterusnya. 

 
7. Kebijakan Pemerintah. 

Sumber  utama hambatan masuk yang terakhir adalah  kebijakan pemerintah.  Pemerintah 

dapat membatasi atau bahkan  menutup  kemungkinan  masuknya pelaku industri   ke dalam 

industri  dengan  peraturan-peraturan seperti  persyaratan  lisensi dan membatasi akses ke  bahan  

baku (seperti tanah atau pegunungan yang mengandung batu bara yang  di atasnya didirikan 

lapangan bola). Industri yang diatur (regulated industries) seperti pengangkutan dengan truk, 

kereta api,  pengeceran  minuman keras, dan ekspedisi muatan merupakan contoh  yang jelas yang 

diatur oleh kebijakan pemerintah. Pembatasan masuk oleh pemerintah yang lebih tidak  kentara 

dapat  berasal dari peraturan mengenai standar  pencemaran  udara dan air serta keamanan dan 

khasiat produk. Pemerintah juga membatasi masuknya produsen baru ke dalam industri peralatan 

karena adanya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bermutu   dan persyaratan 

yang ada. 

2.2.3. Daya Tawar Pemasok (Power of Suppliers) 

Posisi daya tawar pemasok  perusahaan dalam suatu industri kuat dikatakan kuat apabila: 

1. Didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi dari pada industri 

yang menjadi pembeli mereka 

2. Produk substitusi yang baik tidak tersedia bagi pembeli. Bila produk substitusi tidak tersedia, 

maka hal ini akan memaksa pembeli terikat pada pemasok tertentu dan pemasok memiliki 

kekuatan untuk mengendalikan pembeli, mengenai harga produk, syarat pembayaran, maupun 

cara pengiriman produk kepada pembeli. 

3. Perusahaan  bukan konsumen penting bagi pemasok Jika pembeli merupakan pelanggan 

penting bagi pemasok, maka pemasok akan sangat bergantung pada pembeli tersebut misalnya  

perusahaan membeli hampir 90% dari produk yang dihasilkan pemasok, maka pemasok  

muingkin akan memberikan harga yang wajar dan pelayanan yang lebih baik. 

4. Produk pemasok unik dan terdapat biaya pengalihan (switching cost) yang tinggi. Produk 

pemasok yang spesifik dalam kualitas yang jauh melebihi pemasok pada umumnya akan 
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menciptakan daya tawar yang tinggi terhadap perusahaan yang menjadi pembelinya. Dalam hal 

ini pembeli akan sangat sulit mencari produk yang unik dari pemasok baru lainnya. Bila itu 

mungkin dilakukan maka biasanya pembeli akan menanggung switching cost yang tinggi.  

Switcing cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli bila harus berganti pemasok. 

Biaya ini timbul karena spesifikasi pembeli terikat pada produk  dari pemasok tertentu, 

investasi pembeli yang cukup besar untuk menguasai pengoperasian peralatan khusus pemasok  

seperti dalam perangkat lunak komputer, atau lini produk perusahaan terkait dengan produk 

pemasok seperti dalam beberapa pabrik kemasan minuman.  

5. Efektivitas produk pemasok menciptakan biaya peralihan (switching cost) yang tinggi 

6. Pemasok  mempunyai kemampuan untuk berintegrasi ke depan (forward integration) ke arah 

pembeli. Hal ini  memberikan kekuatan pemasok untuk  memaksa pembeli memenuhi 

persyaratan-persyaratan pembelian yang ditetapkan. 

 
2.2.4. Daya  Tawar  Pembeli  (Bargaining Power of buyers) 

Posisi daya tawar pembeli perusahaan dalam suatu industri  dikatakan kuat bila: 

1. Membeli sejumlah besar hasil industri 

2. Produk yang dibeli dari suatu industri merupakan komponen yang tidak penting (signifikan)  

dari biaya produksi pembeli 

3. Biaya pindah (switching cost) rendah untuk pindah ke pemasok lain. Bila biaya pindah ke 

pemasok lain rendah, maka daya tawar pembeli akan tinggi. Hal ini karena dengan relatif 

mudah pembeli  berganti pemasok dari pemsok satu  ke pemasok lainnya. Ia dapat menekan 

pemasok untuk mendapat kan produk dengan harga dan syarat pembayaran dan pengiriman 

yang menguntungkan pihak pembeli. 

4. Produk pemasok tidak ekslusif atau standar dan memiliki ancaman kuat untuk berintegrasi ke 

belakang industri pemasok 

 
2.2.5. Ancaman Produk  Substitusi  

Eksistensi produk substutusi haruas diperhatikan perusahaan. Karena produk substitusi 

merupakan ancaman keberadaan produk utama dalam suatu industri. Pengertian produk substitusi 

adalah produk yang dapat menggantikan fungsi dari produk lain yang sejenis. 

Produk substitusi yang layak diperhatikan adalah: 

• Kualitasnya dapat menandingi kualitas produk industri 

Bila kualitas produk dapat bersaing dengan produk industri dan harganya lebih murah 

maka produk substitusi ini merupakan ancaman bagi produk yangsudah ada dalam industri. 

Sebagai contoh: Pengggunaan oli sintetis merupakan ancaman bagi produsen oli yang 

bukan sintetis karena dapat menggerogoti pasar industri oli asli. 

• Dihasilkan oleh industri yang menikmati laba tinggi. 
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2.2.6. Persaingan  Di antara  Perusahaan Sejenis Dalam Industri 

Persaingan dikalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi 

dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaingan harga, perang iklan, pengenalan produk, dan 

meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada pelanggan.  Persaingan  terjadi karena satu atau lebih 

pesaing merasakan  adanya tekanan  atau  melihat  peluang untuk  memperbaiki  posisi.  Pada 

kebanyakan  industri,  gerakan persaingan  oleh  satu  perusahaan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap para pesaingnya dan dengan demikian  dapat mendorong perlawanan atau usaha untuk  

menandingi gerakan tersebut, artinya, perusahaan-perusahan saling tergantung satu  sama lain 

(mutually dependent). Pola aksi dan  reaksi  ini mungkin, dan mungkin juga tidak membuat 

perusahaan pemrakarsa dan industri secara keseluruhan menjadi lebih baik. Jika gerakan  dan 

kontra gerakan meningkat, maka seluruh perusahaan dalam  industri akan menderita dan menjadi 

lebih buruk daripada sebelumnya. 

Beberapa  bentuk  persaingan,  khususnya  persaingan  harga, sangat  tidak stabil dan 

sangat mungkin membuat keadaan  industri memburuk dari sudut pandang kemampulabaan. 

Penurunan harga dengan mudah  dan  cepat ditandingi lawan, dan  sekali  ditandingi  maka turunlah 

pendapatan bagi semua perusahaan kecuali jika  elastisitas permintaan terhadap harga pada industri 

cukup tinggi.  Perang iklan,  di pihak lain, mungkin dapat memperluas  permintaan  atau 

memperkuat  tingkat diferensiasi produk dalam industri yang  menguntungkan semua perusahaan. 

Besarnya tingkat persaingan dalam industri akan  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  sebagai 

berikut: 

1. Jumlah Peserta Persaingan dalam Industri Banyak dan Memiliki Kekuatan yang 

Seimbang   

Industri yang terdiri dari banyak perusahaan cenderung memilki tingkat persaingan yang 

relatif tinggi. Dengan banyaknya perusahaan yang ada dalam suatu industri, maka seringkali 

beberapa perusahaan melakukan tindakan yang menurut mereka tidak akan mendatangkan reaksi 

dari perusahaan lain. Namun demikian ternyata perusahaan senantiasa merespon  Bahkan  bilamana  

hanya  terdapat  sedikit perusahaan,  dan kemampuan sumberdayanya seimbang maka 

kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan karena  mereka mungkin cenderung saling bertarung  dan  

didukung dengan sumberdaya yang cukup untuk persaingan yang tajam dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Di sisi yang lain, bilamana industri sangat terkonsentrasi atau didominasi oleh satu 

atau beberaoa perusahaan saja, maka kekuatan relatif hanya  sedikit  saja,  dan para pemimpin pasar  

dapat  memaksakan  disiplin, selain  juga memainkan peran koordinatif dalam  industri  melalui 

cara-cara seperti kepeloporan harga. 

Pada  banyak industri, pesaing-pesaing asing, apakah  dengan melakukan ekspor ke dalam 

industri atau turut serta secara  langsung melalui investasi modal asing, memainkan peranan yang  

penting  dalam  persaingan  industri. Para  pesaing  asing,  walaupun mempunyai  beberapa  
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perbedaan  yang akan  dibahas  nanti,  perlu diperlakukan persis seperti pesaing-pesaing domestik 

untuk kepentingan analisis struktur industri. 

2. Pertumbuhan  Industri yang lamban sehingga mendorong perebutan pangsa pasar bagi 

perusahaan yang ingin melakukan ekspansi.  

Pertumbuhan industri yang lamban mengubah persaingan menjadi ajang  perebutan  pangsa 

pasar untuk  perusahaan-perusahaan  yang ingin  melakukan  ekspansi. Persaingan pangsa  pasar  

jauh  lebih tidak  stabil  daripada situasi dalam industri  dimana  pertumbuhannya  cepat yang 

menjamin bahwa perusahaan  dapat  meningkatkan hasil  semata-mata hanya dengan mengikuti  

kecepatan  pertumbuhan industri,  dan dimana seluruh sumberdaya keuangan dan  manajerial dapat 

digunakan dengan melakukan perluasan mengikuti perkembangan industri. 

3. Biaya Tetap atau Biaya Penyimpanan Tinggi.  

Biaya  tetap  yang  tinggi menciptakan  tekanan  yang  berat terhadap semua perusahaan 

untuk berproduksi pada kapasitas yang besar bahkan mengkin berproduksi pada kapasitas  penuh. 

Operasi pada kapasitas penuh mengkibatkan biaya produksi rata-rata menjadi rendah karena biaya 

tetap didistribusikan pada produk dalam jumlah yang tinggi. Dilain pihak  keputusan ini 

mengakibatkan kelebihan penawaran. Untuk mengurangi persediaan perusahaanakan menurunkan 

harga barang dan  memberikan diskon khusus. Tindakan ini mengakibatkan tingkat persaingan 

semakin tajam. 

Situasi yang berkaitan dengan biaya tetap yang tinggi adalah dimana  produk, sekali 

dihasilkan, membutuhkan biaya penyimpanan yang tinggi.  Produk yang mudah rusak dan tidak 

tahan lama. Pada saat persediaan menumpuk dan berlebihan, produsen sering menggunakan 

penurunan harga agar produknya terjual dengan cepat. Tindakan ini  cenderung akan meningkatkan 

intensitas persaingan.. 

4. Produk atau Jasa Tidak unik (deferentiated) atau Tidak Memerlukan Biaya Peralihan.  

Produk yang unik akan menimbulkan  kesukaan dan loyalitas konsumen. Industri yang 

terdiri dari dari banyak perusahaan yang masing-masing memiliki keunikan, tingkat persaingan 

yang terjadi relatif tidak tajam. Namun bila pembeli menganggap produksi tersebut sebagai 

komoditi, maka persaingan akan mengetat. Dalam keadaan demikian, konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian akan didasarkan pada harga dan pelayanan. 

5. Penambahan Kapasitas dalam Jumlah Besar.  

Bilamana  skala ekonomis memaksa supaya kapasitas  harus  ditingkatkan dalam jumlah 

besar, maka penambahan kapasitas tersebut dapat secara kronis merusak  keseimbangan  

penawaran/permintaan dalam industri, khususnya bila terdapat risiko penambahan kapasitas yang 

mengelompok. Industri mungkin berulang-ulang  menghadapi periode kelebihan kapasitas dan 

penurunan harga, seperti  situasi yang  menimpa  produsen khlor, vinil khlorida dan pupuk  amonia. 

Biaya peralihan, yang telah dibahas sebelumnya, mempunyai pengaruh yang sama. 
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6. Pesaing yang Beragam.  

Para pesaing yang berbeda dalam strategi, asal-usul,  kepribadian  serta hubungan mereka 

dengan perusahaan  induk  mempunyai tujuan  berbeda  dan strategi berlainan untuk bersaing  dan  

akan terus-menerus  berhadapan  satu sama lain  dalam  proses.  Mereka mungkin  mengalami 

kesulitan untuk menerka keinginan  pihak  lain secara  akurat dan bersepakat untuk membuat 

"aturan  main"  dalam industri.  Pemilihan strategi yang tepat bagi satu  pesaing  bisa salah untuk 

yang lain. 

Pesaing  asing seringkali menambah keragaman dalam  industri karena  situasi  mereka 

yang berbeda dan seringkali  juga  karena tujuan  mereka  berbeda. Demikian pula  halnya  dengan  

pengusaha pemilik pabrik atau perusahaan jasa kecil, karena mereka  mungkin sudah  cukup  puas 

dengan tingkat pengembalian  atas  modal  yang ditanamkan  di bawah normal guna 

mempertahankan  kebebasan  dalam kepemilikan,  sedangkan  tingkat pengembalian seperti  ini  

tidak wajar  dan dirasakan tidak rasional oleh perusahaan pesaing  yang sahamnya dimiliki umum. 

Dalam industri seperti ini, sosok perusahaan  kecil dapat membatasi kemampulabaan perusahaan  

yang  lebih besar. Begitu juga, perusahaan yang memandang suatu pasar sebagai saluran  untuk 

kelebihan kapasitas (misalnya dalam  hal  dumping) akan  menerapkan  kebijakan yang 

bertentangan  dengan  perusahaan yang  memandang pasar sebagai saluran utama. Akhirnya,  

perbedaan dalam  tata hubungan  dari unit-unit usaha yang  bersaing  dengan perusahaan  induk 

mereka merupakan sumber yang penting pula  dari keragaman dalam industri. Sebagai contoh, unit 

usaha yang merupakan  bagian  dari rantai vertikal dari bisnis,  dalam  organisasi perusahaanya  

mungkin akan menempuh tujuan yang berbeda dan  barangkali bertentangan dengan perusahaan 

yang mandiri dalam  industri  yang  sama.  Atau unit usaha  yang  merupakan  "sapi  perah" 

("sumber uang tunai") dalam portofolio bisnis perusahaan induknya akan  berperilaku  berbeda 

dengan unit  usaha  yang  dikembangkan untuk pertumbuhan jangka panjang karena tidak adanya 

lagi peluang lain  pada perusahaan induknya. (Beberapa teknik untuk  mengenali keragaman 

pesaing akan dikembangkan pada Bab 3). 
 

7. Kepentingan  Strategis yang Besar (High Strategic Stakes)  

Persaingan dalam suatu industri menjadi makin tajam jika  kesuksesan dalam industri 

tertentu menjadi keharusan bagi sebagian besar perusahaan . Sebagai contoh, sebuah perusahaan  

yang terdiversifikasi  mungkin  mengutamakan pencapaian  sukses  dalam industri  tertentu guna 

mengembangkan strategi perusahaan  secara keseluruhan.  Atau  perusahaan asing di Amerika  

Serikat  seperti Bosch,  Sony  atau Philip mungkin merasakan kebutuhan  yang  kuat untuk 

membina posisi yang mantap di pasar AS dalam rangka membina prestise dunia atau kredibilitas 

teknologi. Dalam situasi seperti ini,  tujuan  dari perusahaan-perusahaan tersebut  mungkin  bukan 

sekedar  beragam  melainkan malah  mengurangi  kestabilan  karena sifat mereka yang 

ekspansionis dan bersedia mengorbankan profitabilitas. 
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8. Hambatan Pengunduran Diri yang Tinggi (High Exit Barrier) 

Sejumlah perusahaan ada yang tetap bertahan dalam suatu meskipun perusahaan tersebut 

mendapat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian. Hal ini dilakukan karena 

perusahaan-perusahaan tersebuty menghadapi hambatan keluar industri yang tinggi. Hambatan 

keluar yang tinggi dapat berupa faktor ekonomis, strategis dan emosional yang membuat 

perusahaan  tetap  bersaing dalam industri  meskipun kemampuan memperoleh labanya diragukan. 

Hambatan pengunduran diri adalah seperti berikut : 

• Aktiva khusus: aktiva yang sangat khusus untuk bisnis  atau lokasi  tertentu mempunyai nilai 

tunai yang rendah atau  biaya yang tinggi untuk dialihkan atau dikonversikan. 

• Biaya  tetap pengunduran diri yang terdiri dari persetujuan dengan tenaga kerja, biaya 

pemindahan, pemeliharaan  kemampuan untuk suku cadang, dan lain-lain. 

• Saling Ketergantungan strategis yaitu hubungan saling ketergantungan antara  unit  

usaha dengan  unit lain dalam operasi perusahaan seperti citra,   kemampuan  pemasaran,  

akses pasar dana,  pemakaian fasiliatas  bersama,  sehingga perusahaan  sangat berkepentinga 

untuk tetap berada dalam industri tersebut. 

• Hambatan emosional berkaitan dengan ketidaksediaan manajemen untuk  membuat 

pertimbangan-pertimbangan   ekonomis  dalam  keputusan   untuk keluar dari bisnis yang 

disebabkan oleh keterikatannya  dengan bisnis  tertentu,  kesetiaan kepada karyawan,  

kecemasan  akan masa depan karirnya, kebanggaan, dan alasan-alasan lain. 

• Pembatasan oleh pemerintah dan sosial yang  meliputi  larangan pemerintah terhadap 

perusahaan untuk  mengundurkan  diri  dari industri   karena akan mengakibatkan  hilangnya  

kesempatan  kerja  dan juga menyebabkan dampak yang  tidak baik terhadap ekonomi regional. 

Hal ini  khususnya lazim terjadi di negara-negara di luar Amerika Serikat. 


