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BAB III 

LINGKUNGAN INTERNAL ORGANISASI 

 

3.1 Pengertian Lingkungan Internal 

Pengertian lingkungan internal organisasi adalah tingkat lingkungan yang ada dalam 

organisasi yang sampai batas-batas tertentu dapat dikendalikan (controllable) dan pada umumnya 

mempunyai implikasi khusus dalam mengelola organisasi. Atau dengan pengertian lain lingkungan 

internal adalah lingkungan yang ada dalam organisasi yang dalam batas-batas tertentu dapat 

dikendalikan (controllable) oleh perusahaan. Lingkungan ini tidak seperti lingkungan eksternal 

makro (remote environment) dan lingkungan eksternal mikro (task/operating environment) yang 

ada di luar organisasi yang tak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh perusahaan.  

3.2 Langkah - Langkah Pengembangan Profil Perusahaan  

1. Langkah Pertama manajer melakukan identifikasi aspek-aspek kunci operasi perusahaan, 

menentukan bidang kunci untuk penilaian selanjutnya. Bidang-bidang ini dinamakan Faktor 

Internal Strategis (Strategic Internal Factors). 

2. Pada langkah kedua manajer melakukan evaluasi keadaan perusahaan terhadap faktor-faktor 

kunci  dengan membandingkan antara kondisi perusahaan saat ini dengan kondisi perusahaan 

masa lalu. Pada tahap ini  kegiatan perencanaan perusahaan dimulai.. 

Penyusun strategi dalam hal ini menggunakan pengalaman masa  lalu (historis) per sebagai 

dasar dalam mengevaluasi faktor-faktor intern perusahaan. Para manajer perusahaan yang 

paling mengetahui kondisi internal perusahaan karena merekalah yang terlibat secara langsung 

terhadap kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumberdaya manusia, penelitian dan 

pengembangan perusahaan. Oleh karena itu biasanya penilaian mereka terhadap kekuatan dan 

kelemahan masing-masing faktor intern strategik perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman kerja  mereka di bidangnya  masing-masing. Dalam halini penyusun strategi akan 

membandingkan kinerja masa lalu perusahaan masa lalu  dengan kinerja perusashaan saat ini 

menyangkut  faktor intern strategik perusahaan.  

Dengan membandingkan kinerja perusahaan tahun-tahun lalu dengan kinerja saat ini, maka 

perusahaan akan dapat mengetahui apakah semakin kuat atau semakin lemah untuk  masing-

masing faktor  internal strategik yang sedang dianalisis. Misalnya  ROI perusahaan tahun 2001 

lau 20 %, kemudian ROI tahun 2002 naik menjadi 28 % sedangkan kondisi lingkungan stabil, 

maka dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin  baik (kuat) karena ROI nya naik 8% (20% -

8%). Analisis perbandingan dengan kinerja masa lalu belumlah cukup bila digunakan sebagai 

dasar dalam penusunan rencana strategik tanpa dilengkapi dengan analisis yang 

membandingkan kemampuan perusahaan dengan kekuatan (kemampuan) pesaing.   
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3. Pada langkah yang ketiga para manajer mencari perbandingan (yang terkait dengan kondisi 

pasar-industri atau produk-pasar) agar secara akurat dapat menentukan apakah kondisi faktor 

intern strategi merupakan kekuatan atau kelemahan. 

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan : 

• Persyaratan sukses kunci pada berbagai tahap evolusi produk-pasar yang relevan 

• Kemampuan atau kekuatan pesaing-pesaing kunci 

• Persyaratan (kunci sukses) dalam industri yang akan digarap / dimasuki. 

Langkah ketiga  manajer harus dapat menentukan faktor intern strategik  dari hasil analisis 

menjadi tiga hal yang  terdiri : 

a. Keunggulan bersaing 

  Perusahaan harus dapat menentukan faktor-faktor apa yang menjadi 

keunggulan bersaing dibandingkan perusahaan lain, misalnya; keunggulan teknologi, 

lokasi yang strategis, reputasi perusahaan dsb. 

Salah satu cara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah 

dengan cara membandingkan  kinerja perusahaan dengan kinerja para pesaing potensial 

perusahaan dalam industri. Para  manajer  perusahaan dapt membandingkan kinerja 

perusahaan dengan kinerja pesaing potensial menyangkut faktor-faktor kunci dalam aspek 

produksi, pemasaran,  akuntansi dankeuangan, sumberdaya manusia, penelitian dan 

pengembangan,  dan aspek lainnya, sehingga perusahaan akan menemukan kekuatan dan 

kelemahan dibandingkan pesaing-pesaing potensialnya. Pesaing potensial biasanya dipilih 

tiga pesaing utama yang terdekat dalam hal ukuran besarnya perusahaan.   

      b.  Tahap dalam evolusi Industri 

Dalam melakukan analisis terhadap faktor intern strategik perusahaan perlu 

mempertimbangkan tahapan  siklus kehidupan produk (product life cycle), karena  faktor-

faktor  kunci sukses (key sucsess factor)  perusahaan akan berubah sesuai dengan posisi 

produk perusahaan dalam siklus kehidupan produk apakah dalam tahap introduksi, 

pertumbuhan, kejenuhan (maturity), atau tahap penurunan (decline). 

Gambar  berikut menyajikan empat tahapan dalam evolusi industri (product life 

cycle) serta perubahan yang umum terjadi dalam hal kemampuan fungsional yang 

seringkali menjadi faktor kunci sukses   pada  setiap setiap tahapan evolusi industri. 

 Pada tahap introduksi suatu produk-pasar, ditandai dengan pertumbuhan penjualan 

yang rendah, penekanan utama pada R&D, perubahan teknologi produk dengan cepat, 

perusahaan masih merugi dalam tahap ini, kebutuhan sumberdaya yang mamadai untuk 

memdukung kegiatan operasional yang sementara belum menguntungkan. Keberhasilan 

dalam tahap introduksi ini  ditentukan oleh ketrampilan teknis perusahaan, masuknya 

perusahaan sebagai yang pertama kali di pasar, atau keunggulan pemasaran perusahaan 

dalam mengenalkan produk secara luas kepada konsumen. Contohnya adalah rokok kretek 
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A mild yang mendapatkan keberhasilan karena masuk di pasar pertama kali untuk jenis 

rokok kretek low tar, didukung kemampuan mengenalkan produk pada pasar yang luas, 

dan didukung ketrampilan perusahaan  Sampurna yang tinggi. 

 Kekuatan untuk sukses di tahap pertumbuhan berubah. Pertumbuhan pasar yang 

cepat akan menarik munculnya pesaing-pesaing baru. Dalam tahap ini, faktor kunci 

suksesnya adalah pengenalan merek, diferensiasi dan sumberdaya keuangan untuk 

mendukung  pengeluaran pemasaran  yang besar dan dampak dari adanya persaingan  

harga  atas arus kas yang dapat menjadi kekuatan kunci. Sebagai contoh, IBM memasuki 

pasar komputer pribadi (PC) pada tahap pertumbuhan dan mampu  memimpin pasar dalam 

waktu yang singkat. Hal tersebut  dimungkinkan karena IBM memiliki reputasi merek 

yang tinggi dan didukung dengan sumberdaya keuangan yang dibutuhkan  untuk 

mendukung iklan yang ditujukan kepada konsumen. 

Setelah tahap pertumbuhan berlalu, maka akan diikuti tahap kejenuhan (maturity stage). 

Dalam tahap  kejenuhan ini pertumbuhan tetap terjadi  dengan tingkat pertumbuhan yang 

semakin menurun, maka dalam kurva ditunjukkan dengan kemiringan garis yang semakin 

landai. Dalam tahap ini jumlah segmen industri bertambah dan jumlah pesaing  yang ada 

dalam industri jumlahnya  banyak akibatnya tingkat persaingan menjadi tajam. Sementara 

itu tingkat perubahan  teknologi  poroduk dan disain juga makin lambat. Oleh karena itu 

keunggulan dalam promosi, harga dan diferensiasi produk menjadi kekuatan internal kunci 

bagi kesuksesan perusahaan. Perubahan  teknologi dalam disain proses menjadi  semakin 

intensif, karena banyak para pesaing yang berusaha menghasilkan produk dengan  efisien 

atau dengan biaya poduksi yang rendah. R&D memegang peranan yang sangat penting 

dalam tahap perkenalan, maka produksi yang efisien sangat terlihat pentingnya dalam 

tahapan siklus kehidupan produk lainnya. 

  Tahap  siklus kehidupan produk yang keempat adalah tahap penurunan (declining 

stage).  Dalam tahap penurunan ini ditandai dengan penjualan yang semakin menurun yang 

diikuti dengan penurunan keuntungan. Sementara itu beban biaya produksi per unit 

cenderung semakin tinggi, karena  perusahaan biasanya  tidak bisa berproduksi secara 

efisien. Faktor  kunci sukses internal   bagi perusahaan dalam  tahap ini adalah keunggulan 

biaya, hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan dan pengendalian keuangan. 

Keunggulan bersaing perusahaan dalam tahap ini dapat diperoleh  perusahaan untuk jangka 

pendek, bila perusahaan berada dalam pasar yang menyusut secara perlahan dan para 

pesaing berusaha meninggalkan pasar.  

      c. Persyaratan Faktor Sukses  Kunci  (Key Success Factor) 

   Faktor ini merupakan  kemampuan penting  yang dimiliki perusahaan maupun 

pesaing dan bukan merupakan keunggulan pesaing bagi perusahaan. Oleh karena itu faktor 

ini bukan merupakan keunggulan strategik bagi perusahaan. 
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Setiap jenis industri memiliki faktor penentu sukses dalam industri berbeda antara 

industri yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbandingan, para 

penyusun strategi hendaknya sudah mengidentifikasi faktor kunci sukses dalam industri 

tersebut. Dengan menganalisis kemampuan pesaing  dalam industri,  kebutuhan pelanggan, 

struktur industri vertikal, saluran disytribusi, hambatan masuk ketersediaan barang 

substitusi, dan pemasok, penyusun strategi  berusaha untuk menentukan apakah 

kemampuan perusahaan merupakan kekuatan atau kelemahan dalam persaingan yang baru. 

Penggunaan analisis tingkat industri untuk (1) mengevaluasi  kapasitas perusahaan untuk 

sukses  dan (2) untuk membantu merancang strategi masa depan perusahaan   menjadi 

teknik yang banyak digunakan. 

a. Kelemahan (kerentanan) utama perusahaan 

  Kerentanan utama adalah faktor-faktor yang menjadi kerentanan atau kelemahan 

perusahaan (kurangnya sumberdaya perusahaan, kurangnya ketrampila perusahaan ataupun 

karena kurangnya pengetahuan perusahaan) sehingga akan  mempengaruhi kemampuan 

perusahaan  untuk bersaing secara efektif). Manajer harus menghindari pemilihan strategi 

yang bergantung pada kelemahan-kelemahan faktor ini dan harus berusaha memperbaiki  

faktor-faktor yang menjadi kelemahan perusahaan sehingga akan dapat meningkatkan daya 

saing perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

4. Langkah Ke Empat, menyusun profil perusahaan yang dihasilkan dari langkah-

langkah sebelumnya menjadi masukan dalam tahap formulasi strategi dalam proses 

manajemen strategi. Isi dari profil persahaan menyangkut  kekuatan dan kelemahan 

perusahaan  dibandingkan  dengan kinerja masa lalu, kekuatan dan kelemahan 

dibandingkan dengan pesaing potensial perusahaan. 

Secara menyeluruh langkah-langkah dalam mengembangkan profil perusahaan dapat 

dilihat dalam bagan 3.1. 
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Bagan 3.1 
Langkah-Langkah dalam Pengembangan  Profil Perusahaan 

 

 
        Identifikasi Faktor-faktor 

          Langkah  1             Intern strategik dan kegiatan 
                      yang penting 
      

 

 

       Bagaimana faktor-faktor dan kegiatan-kegiatan ini 

          Langkah  2                                       dibandingkan dengan informasi historis  dan standar 

keunggulan interen 
 

  

 

    

 Baik              Tidak baik 

 

     
Kekuatan yang                        Kelemahan 

   yang mungkin                     yang mungkin 
 
        

 

               Bagaimana kekuatan dan kelemahan  jika dibandingkan dengan masalah 
                masalah pokok di tahap-tahap evolusi produk/pasar yang relevan? 

            

 

 Langkah 3     Bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan  
                                                                      kemampuan dan sumberdaya para pesaing kunci? 
   
 
 
                      Bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan  
                persyaratan kunci sukses dalam industri/sektor pasar yang digarap? 
  

 
   

 Memiliki                     K eunggulan yang           Keahlian yang  
   Keunggulan                              dibutuhkan                   dibutuhkan  
    

 

    Keunggulan          Persyaratan    Kerentanan 

    Bersaing          Bisnis pokok                     utama 

  

 

Langkah 4                      Profil perusahaan menjadi masukan  dalam proses formulasi strategi 
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3.2.3 Aspek Fungsional Organisasi 

Adapun  faktor-faktor  internal  yang  biasanya   dianalisis adalah; faktor pemasaran, faktor 

produksi/operasi, faktor  keuangan dan administrasi, faktor sumberdaya manusia dan faktor  

penelitian  dan  pengembangan. Penjelasan dari  masing-masing  faktor internal unit fungsional 

adalah sebagai berikut: 

 (1). Aspek Pemasaran. 

  Pengertian pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Hal ini dimulai dengan mencari 

keinginan dan  kebutuhan  dan  selera konsumen dan analisis apakah  produk/jasa  dapat dijual 

untuk menghasilkan laba. Untuk mencapai sasaran  pemasaran perlu  dilakukan  riset pasar, 

identifikasi  pasar,  pengembangan produk  pengujian  reaksi konsumen , penentuan  jumlah  unit  

dan biaya produksi, penentuan saluran distribusi , penentuan  kebijakan  promosi  dan periklanan, 

pelayanan  purna  jual  (aftersales services).  

  Kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)perusahaan dibidang pemasaran dapat 

diketahui dari perencanaan dan pelaksanaan bauran pemasaran (marketing mix) yang mencakup; 

produk yang dihasilkan, penetuan harga jual, penentuans aluran distribusi , penentuan kegiatan 

promosi, penentuan pelayanan purna jual dan sebagainya. Rincian elemen-elemen yang termasuk 

dalam faktor pemasaran disajikan dalam Tabel dibawah ini: 
    
Tabel 3.1.  Aspek Pemasaran 

 

a) Produk-jasa perusahaan : luasnya lini produk 
b) Konsentrasi produk pada sedikit produk atau sedikit pelanggan 
c) Kemampuan mengumpulkan informasi tentang pasar 
d) Market share/sub market share 
e) Bauran produk dan jasa dan potensi untuk ekspansi: 
f) Siklus hidup produk kunci, keseimbangan laba diban-ding penjualan produk / jasa 
g) Saluran distribusi: jumlah cakupan dan pengendalian 
h) Organisasi penjualan yang efektif: pengetahuan kebu-tuhan pelanggan 
i) Citra, reputasi, dan kualitas produk /jasa 
j) Daya imaginasi, efisiensi, dan efektivitas promosi pen-jualan dan periklanan 
k) Strategi penetapan harga dan fleksibilitas penetapan harga 
l) Prosedur untuk mengolah umpan balik pasar dan mengembangkan produk, jasa atau pasar 

baru.                     
m) Layanan purna jual dan tindak lanjut 
n) Loyalitas terhadap merk 

 

 (2) Aspek Produksi/Operasi dan Teknik  

  Aspek produksi operasi dan teknik dalam perusahaan terdiri dari semua kegiatan dalam 

mentransformasikan input (tenaga kerja, peralatan, bahan mentah, modal dan manajemen) menjadi 

barang dan  jasa. Peresahaan manufaktur akan mentransformasikan atau merubah input seperti 

bahan mentah , tenaga kerja, modal, mesin-mesin dan fasilitas lain menjadi produk jadi dan jasa 
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untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Schroeder (1989, ia menyatakan bahwa 

manajemen produksi terdiri dari 5 fungsi atau 5 bidang pengambilan keputusan yaitu; proses, 

kapasitas, persediaan, tenaga kerja perusahaan dan kualitas.  

  Dalam prakteknya banyak dijumpai bahwa kegiatan dibidang produksi dan operasi 

merupakan bagian kegiatan terbesar dari aset manusia dan modal perusahaan. Bagi sebagian besar 

industri, biaya utama dalam menghasilkan barang atau jasa terjadi dibagian produksi, sehingga 

bagian produksi dan operasi mempunyai nilai yang penting sebagai alat bersaing dalam strategi 

perusahaan secara keseluruhan. Sukses tidaknya perusahaan dalam lima fungsi produksi 

sebagaimana telah disebutkan di  atas (proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan kualitas) 

akan mencerminkan sukses tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

  Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap elemen-elemen yang ada dalam 

bagian produksi dan operasi, maka akan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahan dalam faktor produksi dan operasi perusahaan, sehingga nantinya akan dapat  

membantu  penyusunan  tujuan maupun strategi  yang  sesuai dengan keadaan internal perusahaan 

khususnya bagian produksi  dan operasi. Rincian elemen-elemen yang termasuk dalam faktor 

operasi dan produksi dapat disajikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Aspek Produksi, Operasi Dan Teknik  
 

a) Biaya dan ketersediaan bahan baku, hubungan dengan pemasok 

b) Sistem pengendalian persediaan: perputaran persediaan 

c) Lokasi fasilitas: tata letak dan penggunaan fasilitas 

d) Skala ekonomis 

e) Efisiensi teknis fasilitas dan penggunaan kapasitas 

f) Efektivitas pemanfaatan sub kontrak 

g) Derajat integrasi vertikal: nilai tambah dan marjin laba 

h) Efisiensi dan rasio antara biaya dengan manfaat peralatan 

i) Efektivitas prosedur pengendalian operasi: disain, penjadwalan, pembelian, pengendalian mutu 

dan efisiensi 

j) Biaya dan kompentensi teknologi dibandingkan dengan industri dan pesaing 

k) Riset dan pengembangan : teknologi dan inovasi 

l) Paten, merek dagang, dan proteksi legal 

 

(3). Aspek Keuangan dan Akuntansi 

  Aspek keangan dan akuntansi merupakan salah satu aspek yang aling baik untuk mengukur 

posisi perusahaan dalam persaingan dan eberapa besar daya tarik usaha perusahaan bagi calon 

investor penyusun strategi perusahaan terlebih dahulu harus melakukan analisis terhadap kekuatan 

dan kelemahan perusahaan dibidang keuangan  dan akuntansi. Karena analisis keunangan dan  

akuntansi yang menyangkut analisis rasio keuangan perusahaan dapat memberikat  tanda atau 

sinyal bagi perusahaan berkaitan dengan  kekuatan dan   kelemahan   perusahaan  di  bidang   

pemasaran,   keuangan, produksi/operasi, manajemen/organisasi, penelitian dan pengembangan dan 

sistem informasi manajemen yang digunakan oleh perusahaan tersebut. 
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   Menurut James A. Van Horne, Fungsi keuangan maupun Akuntansi terdiri  dari  tiga hal 

yaitu; Pengambilan  keputusan  investasi, pembuatan keputusan pembelanjaan dan pembuatan 

keputusan deviden.  

  Keputusan investasi sering disebut dengan penganggran  modal (capital  budgeting), yaitu 

alokasi maupun  realokasi  sumberdaya perusahaan  terhadap proyek-proyek, produk, kekayaan  

(aset)  dan divisi perusahaan. Penyusunan strategi dalam perusahaan  biasanya harus  didukung  

dengan penganggaran  modal  (capital  budgeting) supaya  strategi  yang  ditetapkan dapat  sukses  

dalam  mencapai tujuan  perusahaan.  Hal tersebut memang  mutlak  karena  capital budgeting  

yang  disusun  mencerminkan  rencana  penggunaan  dana perusahaan yang dialokasikan dalam 

mendukung implementasi strategi perusahaan.  

  Keputusan pembelanjaan (financing decision) berkaitan dengan penentuan  struktur modal 

yang paling baik dalam  perusahaan  dan meliputi pemilihan beberapa metode yang dapat 

meningkatkan  modal perusahaan.  (sebagai contoh dapat dilakukan  dengan  menerbitkan surat 

berharga, manaikkan hutang, menjual aktiva atau menggunakan kombinasi dari pendekatan 

tersebut. Keputusan pembelanjaan  harus mempertimbangkan  besarnya  modal kerja perusahaan 

baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Dua analisa  rasio  keuangan  yang digunakan  

dalam  menentukan  keputusan pembelanjaan  yang sering digunakan adalah: Rasio  hutang  

dengan modal  sendiri, dan perbandingan antara hutang dengan semua  aset perusahaan. 

Tabel 3.3  Aspek  Keuangan  Dan  Akuntansi  

 

a) Kemampuan memperoleh modal jangka pendek 
b) Kemampuan mendapatkan modal jangka panjang 
c) Sumber daya tingkat kor-porasi (perusahaan multi bisnis) 

d) Biaya modal perusahaan di-banding biaya modal pesaing 

e) Pertimbangan pajak 

f) Hubungan dengan pemilik, investor, dan pemegang saham 

g) Posisi daya ungkit (everage):   kapasitas  untuk memanfaat- kan berbagai alternatif  keuangan 

seperti menyewa/membeli 

h) Biaya masuk industri dan hambatan masuk 

i) Rasio harga dengan keuntungan saham 

j) Modal kerja : fleksibilitas struktur modal 

k) Pengendalian biaya yang efektif: kemampuan mene-kan biaya 

l) Besar dana perusahaan 

m) Efisiensi dan efektivitas sis-tem akuntansi biaya, ang-garan dan perencanaan laba 

 

(4). Aspek Personala / Sumberdaya Manusia 

  Sumberdaya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Sebagai contoh perusahaan  komputer  IBM mempunyaai kualias  

sumberdaya  manusia  yang berkualitas unggul sehingga menjadi pemimpin pasar didalam industri 

komputer. 
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     Pada  umumnya  perusahaan  berusaha  merekrut,  melatih  dan mengembangkan  

karyaawannya agar memiliki ketrampilan dan  kemampuan  yang tinggi. Disamping itu perusahaan 

berupaya agar  karyawan-karyawan  tersebut  memiliki  loyalitas  yang  tinggi  kepada 

perusahaannya.  Karena  tanpa  didukung  loyalitas  yang  tinggi, sewaktu-waktu  dapat  

menimbulkan masalah  bagi  perusahaan  bila mereka keluar/pindaj ke perusahaan lain. Perusahaan 

Toyota, Sony, Texas  Instrument  merupakan perusahaan  yang  memiliki  karyawan dengan 

kemampuan dan loyalitas yang tinggi.  

   Banyak perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain karena menginginkan karyawan, 

manajemen dan profesional dan  yang berkemampuan  tinggi.  Karena perusahaan yakin bahwa  

dengan  memiliki kualitas  sumberdaya manusia yang didukung manajemen yang  handa, 

perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing yang sangat   mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan.  Dengan pengambilalihan perusahan  lain, maka keunggulan bersaing dibidang 

sumberdaya  manusia akan  dapat segera terwujud, dibandingkan kalau perusahaan  memulainya 

sendiri merekrut sejak awal. 

Tabel 3.4 Aspek Personalia  
 

a) Manajemen personalia 
b) Keterampilan dan modal kerja karyawan                      
c) Biaya hubungan kekaryawanan dibandingkan dengan industri dan pesaing 
d) Efisiensi dan efektivitas kebijakan personalia 
e) Program rekruitmen  
f) Program pelatihan 
g) Efektivitas insentif yang digunakan untuk memotivasi prestasi 
h) Kemampuan untuk meratakan karyawan 
i) Labor turn over dan absensi karyawan 
j) Keterampilan khusus 
k) Pengalaman 

 
 

(5). Aspek Penelitian dan Pengembangan ((R&D) 

Aspek perusahaan yang perlu dianalisis kekuatan dan  kelemahannya adalam menyangkut 

penelitian dan pengembangan  perusahaan. Penelitian  dan  pengembangan  dilakukan  oleh  

perusahaan  untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang  ditawarkan  

kepada  konsumen. Namun demikian banyak  pula  perusahaan yang melakukan R&D agar sekedar 

dapat dapat bertahan dalam perusahaan. 

  Tingkat kepentingan R&D  dalam suatu perusahan akan  berbeda beda  dari  satu industri 

ke industri yang lain.  Untuk  Industri yang  teknologinya  berkembang  dengan  cepat  seperti  

komputer, elektronika, televisi, video dan laser disc, telekomunikasi,  dan otomotif maka kegiatan 

R&D mutlak dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan  produknya  dengan pasar dan  

mampu  bersaing  dalam industrinya.  Dalam  industri  semacam ini  kegiatan  R&D  mutlak 
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dilakukan  agar  perusahaan dapat  memiliki  keunggulan  bersaing dalam industrinya. 

  Perusahaan  menanamkan  investasinya  dalam  penelitian  dan pengembangan yang cukup 

besar karena ia percaya bahwa dengan  R&D akan dapat dihasilkan produk dengan kualitas 

sehingga akan memiliki  keunggulan bersaing dalam industrinya. Pengeluaran R&D  biasanya 

ditujukan untuk pengembangan produk baru, perbaikan  kualitas  produk yang sudah ada, 

memperbaiki proses produksi dan  pengurangan besarnya biaya produksi. 

  Keberhasilan  dalam  manajemen penelitian  dan  pengembangan  (R&D) memerlukan 

kerjasama dengan bagian lain perusahaan  seperti bagian  pemasaran, produksi/operasi, keuangan 

dan  akuntansi  dan sistem informasi manajemen. Karena kegiatan R&D perusahaan  tidak akan 

berhasil dengan baik tanpa dukungan bagian-bagian fungsional  yang  ada  dalam  perusahaan.  

Disamping itu pada  saat  ini  ada kecenderungan  bahwa R&D tidak selamanya dikerjakan sendiri  

oleh perusahaan namun perusahaan dapat melakukan kerjasama R&D  dengan pihak  luar,  dan  

dapat pula R&D dikontrakkan  ke  bagian  lain. Sebagai contoh, Kelompok Bakri menyerahkan 

R&D dalam proyek mobil nasionalnya kepada keleompok R&D di Inggris. 

(6). Sistem Informasi Manajemen 

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan strategi  perusahaan.  

Menilai kekuatan   dan  kelemahan  internal perusahaan  dalam  sistem informasi adalah dimensi  

kritis  dalam menyajikan audit internal perusahaan. Sistem infrormasi manajemen menyangkut    

a) Ketepatan waktu untuk dan akurasi informasi tentang penjualan, operasi, uang kas dan 

pemasok 

b) Relevansi info untuk keputusan-keputusan taktis 

c) Informasi untuk mengelola masalah kualitas: layanan pelanggan 

d) Kemampuan karyawan un-tuk menggunakan informasi yang tersedia 

 
(7). Manajemen Mutu 
 

a) Hubungan dengan pemasok, pelanggan praktek-praktek intern untuk meningkatkan mutu 

produk dan jasa 

b) Prosedur untuk memantau mutu 

 
Tabel 3.7. Aspek Organisasi Dan Manajemen Umum  
 
 

a) Struktur organisasi 

b) Citra dan gengsi peru-sahaan 

c) Prestasi perusahaan dalam mencapai sasaran 

d) Organisasi sistem komuni-kasi 

e) Sistem pengendalian orga-nisasi secara keseluruhan 

f) Iklim organisasi: kultur or-ganisasi 

g) Penggunaan teknik dan prosedur yang sistematis dalam pengambilan keputusan. 

h) Keterampilan, kapabilitas, dan perhatian manajemen puncak 
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i) Sistem perencanaan strategi 

j) Sinergi intra organisasi (perusahaan multibisnis) 
k) Jaringan komunikasi            
l) Catatan kesuksesan                   
m) Hierarkhi tujuan                    
n) Kebijakan, prosedur dan aturan       
o) Kemampuan team manajemen              

 
 
3.2.6. Pendekatan Rantai Nilai (Value Chain Approach) 

  Dalam mendiagnosa kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sebuah perusahaan 

membutuhkan adopsi sudut pandang perusahaan yang terpencar. Periksalah bidang-bidang 

fungsional penting di atas, seperti diusulkan di atas dan dalam Tabel 6-4 adalah suatu cara untuk 

menjabarkan tujuan analisis perusahaan. Cara lain yang digunakan adalah pemakaian pendekatan 

"Rantai Nilai (Value Chain).  Pendekatan ini dikembangkan oleh Michael E. Porter bukunya " 

Competitive Advantage". Pendekatan ini merupakan cara sistematis untuk melihat serangkaian 

kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melayani kebutuhan pelanggannya. 

Pendekatan rantai nilai menjabarkan kegiatan  strategis perusahaan untuk memahami perilaku 

biaya dan sumberdaya perusahaan yang potensial dibandingkan pesaingnya. Perusahaan akan 

mendapatkan keunggulan kompetitif dengan melakukan kegiatan pokok strategis yang sering 

disebut dengan "faktor internal kunci" (key internal factors) Setiap perusahaan dapat dipandang 

sebagai  sebagai sekumpulan aktivitas nilai yang dilakukan untuk mendisain, memproduksi, 

memasarkan, menyampaikan, dan mendukung produknya. 

Sebagaimana digambarkan dalam Gambar 6-5 aktivitas dalam perusahaan dapat dikelompokkan 

menjadi menjadi sembilan kelompok dalam setiap tingkat unit usaha perusahaan. Pada dasarnya 

perusahaan melakukan aktivitas yang berbeda-beda, yang menunjukkan kekuatan dan 

kelemahannya. Aktivitas pelayanan (jasa) dapat mencakup aktivitas yang berlainan seperti; 

pemasangan instalasi, perbaikan, distribusi suku cadang, pelayanan purna jual, peningkatan 

kemampuan (upgrading). Semua aktivitas tersebut dapat menjadi kunci keunggulan dan kelemahan 

bagi perusahaan dalam mengadapi persaingan. Dengan melakukan identifikasi sistematis terhadap 

aktivitas dalam rantai nilai, manajer akan mendapatkan kekuatan dan kelemahan perusahaan  untuk 

untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.  

  Aktivitas rantai nilai dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: kegiatan utama (primary 

activities) dan kegiatan penunjang (support activities). Yang dimaksud dengan kegiatan utama 

adalah kegiatan perusahaan meliputi; penciptaan phisik, pemasaran, penyampaian produk 

(delivery), pelayanan purna jual terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan kegiatan 

penunjang (support activities) adalah kegiatan berupa penyediaan prasarana dan input yang 

mendukung kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa untuk mencapai 

tujuan perusahaan  
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a. Identifikasi Kegiatan Utama (Primary activities).  

  Identifikasi kegiatan utama perusahaan memerlukan isolasi kegiatan yang berbeda 

dari asapek teknologi dan strategi. Masing-masing dari lima elemen kegiatan utama dapat 

dibagi menjadi berbagai aktivitas yang berbeda sebagai berikut ini: 

1. Inbound Logistics 

Kegiatan ini berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran input menjadi 

produk akhir (output) misalnya; penanganan material (material handling), penyimpanan dalam 

gudang (warehousing), pengendalian persediaan, skedul pengangkutan bahan, dan 

pengembalian kepada pemasok. 

2. Operasi (Operation).  

Kegiatan ini berhubungan dengan transformasi input menjadi produk akhir misalnya; 

pengoperasian mesin, pembungkusan, asembling (penggabungan komponen), pemeliharaan 

mesin, tes mesin, pencetakan, dan penyediaan fasilitas produksi/operasi 

3. Logistik ke Luar (Outbound Logistics).  

Kegiatan ini berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi phisik produk 

kepada konsumen misalnya; penyimpanan produk jadi dalam gudang, penanganan material 

(material handling), transportasi penyampaian produk, proses pemesanan dan penjadwalan 

kegiatan. 

4. Pemasaran dan Penjualan (Marketing and Sales) 

Kegiatan ini berhubungan dengan penyediaan sarana/cara agar pembeli dapat membeli produk 

yang ditawarkan perusahaan dan kegiatan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli 

produk perusahaan. Kegiatan dalam pemasaran dan penjualan misalnya; periklanan, promosi, 

publisitas, hubungan masyarakat, pemilihan saluran distribusi, penentuan harga, riset 

pemasaran dsb. 

5. Jasa (services).  

Kegiatan ini berhubungan dengan penyediaan jasa untuk memelihara dan meningkatkan nilai 

produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kegiatan jasa ini misalnya;pemasangan instalasi, 

perbaikan, training pada konsumen dalam menggunakan produk, penyediaan suku cadang, 

penyesuaian produk. Analisis terhadap kegiatan utama perusahaan cukup  bervariasai 

tergantung jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai contoh; pelayanan 

purna jual (after sales services) menjadi  kegiatan  yang sangat penting untuk  industri  

otomotif, bolduser  dan  traktor, akan tetapi tidak  begitu  penting  untuk industri  pakaian jadi. 

Dalam setiap perusahaan,  kegiatan  utama perusahaan menunjukkan seberapa besar perhatian 

perusahaan  dalam melakukan analisis secara sistematis terhadap lingkungan internal 

perusahaan. 
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b. Identifikasi Kegiatan Penunjang (Support Activities).  

  Kegiatan  ini dapat dibedakan menjadi empat macam dan  dapat diidentifikasikan 

dengan membedakan aktivitas perusahaan ditinjau dari aspek teknologi dan strateginya. Ke 

empat jenis kegiatan penunjang perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengadaan (procurement).  

  Kegitan pengadaan mencakup kegiatan pembelian input seperti; bahan mentah, 

pembelian jasa, mesin,bahan penolong dan  sebagainya. Kegiatan inni akan mendukung 

semua kegiatan rantai nilai yang ada  dalam perusahaan, karena pengadaan input ini akan  

mendukung kinerja  atau aktivitas semua bagian lain yang ada dalam  perusahaan dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan.  

2. Pengembangan Teknologi (Technology Development).  

  Kegiatan  ini meliputi pembuatan desain produk,  menciptakan  dan memperbaiki  cara-

cara kerja semua elemen rantai nilai  yang  ada dalam  perusahaan agar kinerja atau prestasinya 

dapat  ditingkatkan. Teknologi berkaitan erat dengan produk dan proses menghasilkan produk. 

Meskipun dalam kenyatannya setiap kegiatan perusahaan akan melibatkan penggunaan teknologi 

baik teknologi mutakhir atau teknologi yang sudah kuno (mature) dalam menjalankan kegiatannya. 

  Setiap perusahaan biasanya sudah menyediakan jenis teknologi yang akan dipakai. 

Pengembangan teknologi akan melibatkan  kegiatan  yang  berbeda-beda misalnya; untuk  

mengembangkan  teknologi perusahaan dapat menempuh berbagai macam cara misalnya; 

melakukan penelitian  sendiri (in house Research & Development)  mensubkontrakkan  pada  

lembaga  penelitian di  luar  perusahaan,  membeli teknologi (mesin) dari perusahaan lain, 

melakukan usaha  patungan (joint venture) dan sebagainya.   

3. Manajemen Sumberdaya Manusia (Human Resource Management). 

 Kegiatan  ini  berhubungan dengan penarikan,  pelatihan  dan pengembangan  dan  

promosi karyawan perusahaan.  Setiap  kegiatan perusahaan yang meliputi semua rantai nilai akan 

selau melibatkan penggunaan karyawan. Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya manusia yang 

baik akan sangat menentukan keberhasilan perusahan dalam mencapai tujuannya 

4. Prasarana Perusahaan (Firm Infrastructure).  

  Kegiatan  ini berkaitan dengan kegiatan  seperti;  manajemen umum,  akuntansi,  hukum, 

keuangan,  perencanaan  stratejik,  dan kegiatan-kegiatan  lain  yang ikut  mendukung  pelaksanaan  

semua kegiatan  yang ada pada semua rantai nilai baik  berupa  kegiatan utama maupun kegiatan 

penunjang dalam perusahaan. 

c. Penggunaan Rantai Nilai dalam Analisis Lingkungan Internal  Perusahaan. 

  Pendekatan rantai nilai akan memberikan cara yang bermanfaat dalam menganalisis 

lingkungan internal perusahaan secara sistematis. Dengan melakukan analisis terhadap sembilan 

elemen rantai nilai (value chain) penyusun strategi perusahaan akan dapat mengidentifikasikan 



MANAJEMEN STRATEGI  Lingkungan Internal Organisasi 2015,   Halaman 14 

 

faktor kunci internal (key internal factors). Faktor kunci internal akan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi sumberdaya potensial perusahaan yang menunjukkan keunggulan bersaing dari 

perusahaan tersebut. 

Penyusun strategi dapat menggunakan pendekatan rantai nilai (value chain approach), 

pendekatan fungsional (functional approach) atau kombinasi dari keduanya. Dengan menggunakan 

pendekatan tersebut, maka penyusun strategi akan dapat melakukan analisis terhadap lingkungan 

internal perusahaan secara sistematis, sehingga akhirnya dapat diketahui kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan perusahaan.  

 

Bagan Pendekatan Rantai Nilai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pendekatan lain untuk keperluan analisis intern adalah analisis rantai nilai (value chains) 

yang dikembangkan oleh Michael E. Porter.Pendekatan ini merupakan cara memandang secara 

sistematis terhadap serangkaian kegiatan peru-sahaan dalam melayani pelanggannya. Gambar 

berikut menunjukkan diagram rantai nilai yang umum digunakan dalam analisis strategi.   

 
3.2. Pendekatan  Analisis Lingkungan Internal Perusahaan 

3.2.1. Kerangka Analisis Mc Kinsey and Company 

Pendekatan ini dipopulerkan oleh Peter dan Waterman dalam buku  "In Search of 

Exelence". Pendekatan 7 S terhadap analisis dan penilaian lingkungan internal perusahaan 

mencakup pemngumpulan informasi yang berkaitan dengan tujuh variabel organisasi yang terdiri 

dari: Struktur, Strategi, Staff, Gaya manajemen (management Style), Sistem dan Prosedure, 

Keahlian (Skill),dan nilai yang terbagi diantara anggota organisasi (Shared Value). Pendekatan ini 

dikembangkan oleh perusahaan konsultan McKinsey dan telah  digunakan oleh banyak perusahaan 

untuk menilai kondisi internal perusahaan. Sayangnya, pendekatan ini terkadang tidak selalu 
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berhasil. Oleh karena itu perusahaan yang mengimplementasikan pendekatan ini juga harus 

mempergunakan pendekatan lain supaya  analisis  dan  penilaian  terhadap  kondisi internal 

perusahaan lebih akurat. (lihat Kotler dalam Marketing) 

3.2.2 Analisis PIMS 

3.2.4. Struktur Organisasi 
  Menurut Hunger (1991) pengertian struktur organisasi adalah sarana untuk berkomunikasi, 

pendelegasian wewenang, dan mencerminkan aliran kerja. Struktur menunjukkan susunan (bentuk) 

formal hubungan antar manusia, yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan misi perusahaan. 

Biasanya struktur ditunjukkan dengan rantai komando yang digambarkan dengan diagram 

(struktur) organisasi. 

  Pengetahuan terhadap bagaimana suatu perusahaan disusun sangat berguna dalam 

merumuskan strategi perusahaan. Bilamana struktur dapat berubah sesuai dengan perubahan 

strategi yang  dihadapi, maka kondisi perusahaan adalah kuat. Sebaliknya bila struktur organisasi 

perusahaan tidak sesuai dengan strategi saat ini maupun strategi yang akan dirumuskan, maka dari 

hal ini terlihat bahwa kondisi perusahaan lemah. Oleh karena itu perusahaan harus berupaya agar 

strategi yang ditetapkan didukung dengan struktur organisasi yang tepat, untuk memudahkan 

pencapaiaan tujuan perusahaan. Tanpa adanya struktur organisasi yang jelas dan fleksible terhadap 

perubahan lingkungan, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya.   

  Bentuk struktur orgnisasi korporasi dapat mempengaruhi manajer strategik terhadap 

pemilihan satu strategi disamping strategi yang lain. Sebagai contoh; penelitian telah menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan banyak jenis usaha (deversified company) yang menggunakan struktur 

organisasi divisional akan lebih mudah menjalankan kegiatannya bersifat internasional, daripada 

perusahaan tersentralisasi yang menggunakan struktur organisasi fungsional.  

  Bentuk struktur organisasi secara umum terdiri dari empat macam jenis, antara lain adalah: 

a. Struktur sederhana (simple structure). 

Struktur ini tidak menunjukkan dan jenis produk. Biasanya sesuai digunakan untuk perusahaan 

kecil yang didominasi oleh pemilik (entrepreneur) dengan satu atau dua lini produk, yang 

ditujukan untk memenuhi  ceruk pasar (nice market) yang mudah diidentifikasikan. Karyawan 

dengan struktur ini cenderung bersifat generalis (mempunyai kemampuan umum) dan serba 

tahu terhadap aktivitas perusahaan. 

b. Struktur fungsional (Functional structure).  

Struktur fungsional ini biasanya sesuai digubnakan untuk perusahaan berukuran sedang dengan 

beberapa lini produk yang dihasailkannya. Karyawan cenderung menjadi spesialis fungsi-

fungsi usaha perusahaan seperti; fungsi pemasaran, produksi/operasi, keuangan dan 

administrasi, personalia, dan penelitian dan pengembangan. 

Struktur Divisional (Divisional Structure). Struktur divisional biasanya digunakan untuk 

perusahaan-perusahaan besar, yang menghasilkan banyak lini produk, dalam beberapa industri 
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yang saling berhubungan. Karyawan perusahan cenderung menjadi  spesialis fungsional yang 

dikelompokkan menurut perbedaan produk atau pasar. Perusahaan Astra sebagai contoh; 

mengelompokkan jenis lini produk yang dihasilkannya menjadi divisi, kijang, daihatsu, toyota 

starlet, dsb. Manajer dalam hal ini berusaha untuk menemukan sinergi di antara aktivitas-

aktivitas divisi dengan penggunaan panitia (comittee) dan hubungan horisontal. 

c.  Struktur konglomerasi (Conglomerate Structure).  

  Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan banyak jenis lini produk pada industri 

yang tidak berkaitan (unrelated industries). Struktur konglomerasi (holding company), pada 

dasarnya merupakan kumpulan yang beroperasi dibawah satu payung perusahaan.Karyawannya 

biasanya spesialis fungsional seperti yang ada dalam struktur divisional, namun demikian holding 

company (struktur  konglomerasi) pada perusahaan biasanya menghambat usaha perusahaan untuk 

memperoleh sinergi antara masing-masing divisi.  Bila struktur organisasi yang ada saat ini tidak 

mendukstrategi organisasi, maka top manajemen harus dapat mengambil keputusan apakah strategi 

yang disarankan layak dilaksanakan,   ataukah ia harus merubah struktur oganisasi menjadi struktur 

yang lebih cocok seperti SBU, matriks, jaringan (network) dan sebagainya. Pembahasan lebih 

lanjut yang berhubungan dengan struktur organisasi akan disajikan dalam Bab Implementasi 

Strategi Perusahaan.  

3.2.5. Budaya Perusahaan (Corporate Culture) 

  Pengertian budaya perusahaan menurut W.J. Duncan adalah kumpulan kepercayaan, 

harapan, dan nilai yang dipelajari dan dibagi oleh anggota perusahaan, dan diwariskan dari satu 

generasi karyawan ke generasi berikutnya. Budaya ini akan menciptakan norma (aturan 

pelaksanaan) yang menjelaskan perilaku yang disetujui dari top manajemen sampai pada karyawan 

operasional.  Mitos dan acara ritual, kadang-kadang tidak tercatat, yang muncul sepanjang waktu 

akan memperkuat norma dan nilai tertentu dan menjelaskan pentingnya aspek budaya dalam 

perusahaan. Mitos biasanya berhubungan erat dengan misi perusahaan. 

  Budaya perusahaan akan mempengaruhi perilaku baik individu maupun kelompok dalam 

organisasi. Budaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku manajer. Disamping itu 

budaya sangat kuat dalam mempengaruhi kemampuan korporasi dalam merubah arah strateginya 

(strategic-direction). Budaya perusahaan pada umumnya mencerminkan misi perusahaan.  Budaya 

akan memberi identitas pada diri perusahaan. Misalnya  pernyataan "Inilah kita, Inilah yang kita 

kerjakan, Inilah yang kita pertahankan." 


