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BAB IV 
ANALISIS SITUASI 

 
 
Tahapan Dalam Merumuskan Strategi 
 
Untuk merumuskan strategi perusahaan ada beberapa teknik yang dapat dipadukan dan dapat 

diringkas menjadi tiga tahap yaitu: (1). Tahap Input, (2) Tahap Pencocokan, dan (3) Tahap 

Keputusan.  

 

1. Tahap Input.  

Dalam tahap input ini  penyusun strategi berusaha mengumpulkan informasi (input) dasar  

yang diperlukan dalam merumuskan strategi. Berdasarkan  informasi yang dikumpulkan 

baik dari lingkungan internal dan eksternal, maka berdasarkan analisis dan pemikiran yang  

mendalam maka akan disusun: 

 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

Matriks Evaluasi faktor eksternal adalah matriks yang dikembangkan oleh penyusun strategi untuk 

meringkas, mengevaluasi informasi eksternal  makro  dan mikro berupa faktor ekonomi, politik-

hukum, sosial budaya, teknologi,  persaingan dan sebagainya. Untuk mengembangkan Matriks EFE 

dibutuhkan lima langkah: 

1) Susunlah daftar faktor eksternal yang diperoleh dari identifikasi audit    lingkungan eksternal. 

Carilah 10 sampai dengan 20 faktor, termasuk peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

perusahaan dan industrinya. Daftarlah peluang yang mungkin diraih oleh perusahaan, 

kemudian setelah itu daftar pula ancaman yang dihadapi perusahaan dan industrinya. Daftar 

sespesifik mungkin dan gunakan presentase, rasio dan angka pembanding bila mungkin. 

2) Berilah bobot setiap faktor dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot 

menunjukkan  tingkat kepentingan relatif dari faktor tersebut agar berhasil  dalam industri 

tersebut. Peluang dapat memperoleh bobot yang lebih besar dari ancaman. Namun terkadang 

ancaman dapat pula memperoleh bobot lebih besar dari pada peluang bila kondisinya sangat 

mengancam. Untuik menentukan bobot yang wajar dapat dilakukan dengan membandingkan 

antara pesaing yang sukses dan pesaing yang gagal atau dapat pula dilakukan dengan 

mendiskusikan faktor yang akan diberi bobot dengan  team penyusun strategi perusahaan 

sehingga diperoleh konsensus kelompok. 

3) Berikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada setiap faktor sukses kritis guna menunjukkan 

seberapa efektif   strategi perusahaan menjawab faktor tersebut, dengan catatan 4 = sangat 
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baik, 3 = baik, 3 = cukup, dan 1 = jelek. Peringkat ini didasarkan strategi perusahaan, 

sedangkan bobot dalam langkah ke 2 didasarkan pada industri. 

4) Kalikan bobot dengan  peringkat untuk menentukan besarnya nilai yang diberi bobot. 

5) Jumlahkan nilai yang diberi bobot secara keseluruhan bagi organisasi perusahaan. 

Total nilai yang diberi bobot tertinggi adalah 4,00, sedangkan nilai terendahnya adalah 1,00. Bila 

rata-rata nilai yang dibobot sama dengan 4,00 , hal ini menunjukkan bahwa organisasi 

memberi jawaban yang luar biasa terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi dalam 

industri. Dengan kata lain strategi perusahaan memanfaatkan secara efektif terhadap peluang 

yang ada dan meminimalkan ancaman dari lingkungan eksternal yang ada. Jumlah nilai sama 

dengan 1,00 menunjukkan bahwa perusahaan menghindari ancaman eksternal atau 

memanfaatkan peluang. Contoh berikut ini  menunjukkan penggunaan matriks EFE pada 

perusahaan Ust, Inc., sebuah perusahaan  yang memproduksi tembakau tanpa asap. 

 
Tabel 4.1 Matrik EFES 

 

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bobot x 
Rating 

PELUANG :    
1) Pasar global belum digarap oleh  

produsen tembakau tanpa asap 
0,15         1       0,15 

2) Permintaan naik karena larangan 
merokok ditempat umum 

0,05 3 0,15 

3) Pinkerton adalah pemimpin dalam 
pasar tembakau diskon 

0,15 4 0,60 

4) Tekanan sosial lebih besar untuk 
berhenti merokok, membuat 
pengguna beralih ke alternatif lain 

0,10 3 0,30 

5) Pertumbuhan internet  naik drastis 0,05 1 0,05 

ANCAMAN :    
1) Peraturan yang merugikan industri 

tembakau 
0,10 -2 -0,20 

2) Pembatasan produksi pada 
tembakau meningkatkan 
persaingan di bidang produksi 

0,05 -2 -0,10 

3) Pasar tembakau tanpa asap 
terkonsentrasi di wilayah tenggara 
AS 

0,05 -2 -0,05 

4) Pemaparan yang buruk dari FDA 0,20 -1 -0,05 
5) Pemerintahan Clinton 0,20 -1 -0,03 

      TOTAL 1,00  2,63 
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6) Matriks Evaluasi Faktor Internal  (EFI) 

Matriks EFI dikembangkan  oleh penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi 

kekuatan dan kelemehan utama perusahaan  dalam bidang fungsional dalam bidang usahanya. 

Matriks ini juga memberikan dasar untuk mengetahui  dan mengevaluasi hubungan antara  

berbagai bidang fungsional. Dalam mengembangkan matriks EFI ini  dibutuhkan evaluasi 

intuitif. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang akan dievaluasi lebih penting dari pada angka-

angkanya sendiri. Dalam mengembangkan matriks EFI diperlukan 5 langkah yaitu: 

1) Tuliskan  faktor-faktor kunci sukses seperti yang diketahui dalam proses audit internal. 

Giunakan 10 sampai dengan 20 faktor internal yang paling penting, mencakup kekutan dan 

kelemahannya. Tuliskan kekuatannya terlebih dahulu baru kemudian kelemahannya. 

Usahakan sespesifik mungkin. Gunakan  prosentase, rasio dan angka perbandingan. 

2) Berikan bobot dengan kisaran angka dari 0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 

(terpenting) pada setiap faktor. Bobot yang diberikan pada suatu faktor  menunjukkan 

kepentingan relatif  dari faktor itu untuk sukses  dalam industri yang dimana perusahaan 

beroperasi. Tanpa mempedulikan apakah faktor kunci merupakan kekuatan atau kelemahan 

internal, faktor-faktorm yang dianggap mempunyai pengaruh paling besar terhadap 

kesuksesan organisasi diberi bobot tertinggi. Jumlah dari semua  bobot harus sama dengan 

1,0. 

3) Berikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada setiap faktor untuk menunjukkan apakah faktor 

itu mewakili kelemahan utama perusahaaan peringkat =1, kelemahan kecil peringkat = 2, 

kekuatan kecil peringkat = 3, kekuatan besar peringkat = 4. 

4) Kalikan setiap bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan nilai yang diberi bobot 

untuk setiap variabel. 

5) Jumlahkan  nilai yang diberi bobot  untuk setiap variabel, untuk menentukan total nilai 

yang diberi bobot untuk organisasi. 

Faktor yang dimasukkan dalam matriks EFI antara 10 sampai dengan 20 faktor.. Jumlah 

nilai yang diberi bobot berkisar antara 1,0  sampai dengan 4,0 9jumlah tertinggi), dengan 

jumlah rata-rata 2,5. Nilai rata-rata adalah 2,5. Total nilai perusahaan kurang dari 2,50 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lemah secara internal. Sedangkan total nilai lebih 

besar dari 2,50 menunjukan bahwa perusahaan tersebut  cukup kuat posisi internalnya. 

Contoh berikut ini menunjukkan  Matriks EFI dari perusahaan Cirus & Cirrus. Kekuatan 

utama perusahaan aadalah pada ukurannya, tingkat hunian, gedung, dan perencanaan 

jangka panjang yang ditunjukkan dengan peringkat 4. Sedangkan kelemahan utama 

perusahaan tersebut ditunjukkan dengan kerugian usaha joint venture dan lokasinya yang 

sebagian terletak di Las Vegas. 
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TABEL 4.2 IFAS 
 

FAKTOR-FAKTOR 
STRATEGI INTERNAL 

BOBOT RATING BOBOT X 
RATING 

KOMENTAR 

KEKUATAN :     

1) Perusahaan kasino terbesar   

AS 

0,05 4 0,20 Kualitas 

2) Tingkat hunian kamar lebih  
95 % 

0,10 4 0,40 Kunci 

3) Arus kas bebas mengikat    0,05 3 0,15 Sukses 

4) Memiliki Las vegas Strip 
sepanjang 1 mill 

0,15 4 0,60 Mengetahui 
produk 

5) Tim manajemen yang kuat 0,05 3 0,15 Hubungan baik 

6) Buffet di sebagian besar 
fasilitas 

0,05 3 0,15 Baik tapi 
cenderung turun 

7) Fasilitas gratis minimal 0,05 3 0,15  

8) Perencanaan jangka 
panjang 

0,05 4 0,20  

9) Reputasi sebagai sahabat 
keluarga 

0,05 3 0,15  

10) Rasio keuangan 0,05 3 0,15  

KELEMAHAN     

Sebagian gedung berada di Las 
Vegas 

0,05 1 0,05  

Deversivikasinya terbatas 0,05 2 0,10  

Reputasi keluarga 0,05 2 0,10  

Gedung Milik Laughlin 0,10 1 0,10  

Rugi joint venture 0,10 1 0,10 Memiliki reputasi 
baik di pembersih 

JUMLAH  1,00  2,75  
 
  

6) Matriks Profil Persaingan  

Matriks Profil Persaingan (Competitive Profile Matriks) adalah matrik yang 

mengidentifikasikan pesaing utama perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan 

masing-masing pesaing. Cara memberi bobot dan total nilai yang diberi bobot  dalam CPM 

(Competitive Profile Matriks) dan EFE  dilakukan dengan cara yang sama. 

Antara CPM dan EFE terdapat sedikit perbedaan. Pertama, faktor sukses kritis dalam CPM 

lebih luas, termasuk data spesifik yang nyata, dan terfokus pada persoalan internal masing-

masing perusahaan. Kedua, faktor sukses kunci dalam CPM  juga tidak dikelompokkan 
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berdasarkan  peluang dan ancaman seperti dalam EFE. Dalam CPM, penilaian dan total nilai 

yang diberi bobot pada perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan itu sendiri. 

Analisa perbandingan terhadap pesaing ini akan memberikan informasi strategis internal yang 

penting.  

 
Tabel 4.3 Perbandingan Matrik Profil Persaingan  An tara Avon,  

Loreal Dan Proctre & Gamble 

 
FAKTOR  BOBOT AVON L’OREAL Procter & Gamble 

STRATEGIS  RATING BOBOT 
SKOR 

RATING BOBOT 
SKOR 

RATING BOBOT 
SKOR 

Periklanan 0,20 1 0,20 4 0,80 3 0,60 

Mutu produk 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 

Daya saing harga 0,10 3 0,30 3 0,30 4 0,40 

Manajemen 0,10 4 0,40 3 0,30 3               0,30 

Posisi keuangan 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 

Loyalitas Pelanggan 0,10 4 0,40 4 0,40 2 0,20 

Ekspansi global 0,20 4 0,80 2 0,40 2 0,40 

Pangsa pasar 0,05 1 0,05 4 0,20 3 0,15 

TOTAL   3,15  3,25  2,80 

 

 

2. Tahap Pencocokan 
Dalam tahap ini penyusun strategi berupaya untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak  

dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal.  Dalam tahap pencocokan ini akan 

disusun:  

 
1) Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah alat pencocokan yang membantu manajer mengembangkan 

empat tipe strategi: Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST dan Strategi WT. Dalam 

mengembangkan matriks SWOT dilakukan dengan melakukan penyesuaian (pencocokan) 

antara faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Hal ini merupakan bagian yang sulit  

dan memerlukan penilaian yang baik biarpun dalam  realitanya tidak ada kecocokan  terbaik. 

Strategi SO (Strengths Opportunities). Strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan 

menggunakan kekuatan yang dimiliki dan berusaha untuk menangkap peluang-peluang yang 

dihadapinya. Semua organisasi mengharapkan  posisinya dalam kekuatan internal yang dapat 

 



MANAJEMEN STRATEGI  Analisis Situasi 2015,   Halaman 6 

 

digunakan untuk memanfaatkan kecenderungan dan peluang eksternal.  Organisasi pada 

umumnya akan menjalankan Strategi WO, ST, WT dalam upaya untuk dapat menjalankan 

strategi SO. 
 

Strategi WO (Kelemahan Peluang) 

 Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki 

perusah an   agar dapat  memanfaatkan peluang eksternal.  Sebagai contoh,  permintaan alat 

elektronik untuk mengendalikan jumlah dan waktu injeksi  bahan bakar dalam mesin mobil. 

Namun perusahaan tidak memiliki teknologi  untuk menghasilkan alat ini. Maka perusahaan 

dapat mengambil peluang ini dengan bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai 

kemampuan terknologi untuk menghasilkan alat elektronik tersebut.     
 

Strategi ST (Kekuatan Ancaman) 

 Strategi kekuatan-ancaman adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan cara 

menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman ekasternal yang ada.Hal 

ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat pasti selalu menghadapi ancaman frontal dalam 

lingkungan eksternal. Sebuah contoh Strategi ST yang baru-baru ini terjadi ketika Texas 

Instruments menggunakan departemen legal yang bagus sekali (kekuatan) untuk menuntut 

hampir $700 juta dalam kerugian dan royalty dari sembilan perusahaan Jepang dan Korea yang 

melanggar hukum atas hak paten untuk chip memori semikonduktor (ancaman). Perusahaan 

pesaing yang meniru ide, inovasi, dan produk yang dipatenkan merupakan ancaman besar 

dalam banyak industri. Ini merupakan masalah besar bagi perusahaan A.S. yang menjual 

produk Cina. 

Strategi WT atau strategi kelemahan-ancaman merupakam taktik defensif yang diarahkan 

untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman lingkungan. Sebuah 

oraganisasi dihadapkan pada berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal mungkin 

bahkan dalam posisi penuh risiko. Faktanya, perusahaan seperti itu mungkin harus berjuang 

agar dapat bertahan, merjer, penghematan, menyatakan bangkrut, atau memilih likuidasi. 

Skema yang mewakili Matriks TOWS disajikan dalam Gambar 6-3. Perhatikan bahwa Matriks 

TOWS terdidri dari sembilan sel. Seperti terlihat,terdapat empat sel faktor utama yang 

menentukan, empat sel strategi, dan satu sel yang selalu dibiarkan kosong(sel kiri  atas). Empat 

sel strategi, dengan label SO, WO, ST, dan WT, dikembangkan setelah menyelesaikan empat 

sel faktor kunci, berlabel S,W,O,dan T. Kedelapan langkah ini diperlukan untuk menyusun 

Matriks TOWS: 

(1) Tuliskan peluang ekternal perusahaan yang menentukan. 

(2) Tuliskan ancaman eksternal perusahaanyang menentukan. 

(3) Tuliskan kekuatan internal perusahaan yang menentukan. 

(4) Tuliskan kelemahan internal perusahaan yang menentukan. 
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(5) Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasil Strategi SO 

dalam sel yang tepat. 

(6) Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasil Strategi 

WO. 

(7) Mencocokkan  kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat hasil Strategi ST. 

(8) Mencocokkan kelemahan internal denagn ancaman eksternal dan mencatat hasil Strategi 

WT. 

 Tujuan dari setiap alat pencocokan Tahap 2 adalah menghasilkan strategi alternatif yang 

layak, bukan untuk memilih atau menetapkan strategi mana yang terbaik! Oleh karena itu, tidak 

semua strategi yang dikembangkan dalam matriks TOWS akan dipilih untuk implementasi. 

Sebuah contoh matriks TOWS untuk Cineplex Odeon, perusahaan bioskop yang besar, 

disajikan dalam Gambar 6-4. 

Matriks TOWS Cineplex Odeon 
 

IFAS 
 
 
 
EFAS 

STRENGTHS (S) 
 
1) Terletak di pusat populasi 

besar 
2) Arus kas positif  selama 3 

tahun berturut tuirut 
3) Tingkat penjualan konsesi 

industri naik dua kali lipat 
4) Banyak dilakukam usaha 

penghemetan biaya  
5) Radio sudah diperbaharui 

di banyak tempat 
6) Mendapatkan laba di 

Kanada 

Weaknesses (W) 
 
1) Hubungan dengan karyawan buruk 
2) Rasio likuiditas 0,25 
3) Biaya operasional relatif sama karena 

penghasilan turun 
4) Biaya opersi 3 kali Carmike 
5) Kerugian besar di Amerika serikat 
6) Manajemen memusatkan pada pangsa 

pasar 
7) Pembatasan kontrak yang dibuat oleh 

pemilik gedung 

OPPORTUNIES (O) 

 

1) Didekati usaha yang 

berkaitan untuk 

kemungkinan merger 

2) Pembukaan ekonomi 

di eropa Timur 

3) Penonton kembali lagi 

(naik 6,4%) 

4) Industri pita video 

dengan perkiraan nilai 

$18miliar vs $ 6,4 

miliar untuk bioskop 

5) Pertumbuhan 

pendapatan perkapita 

diluar negeri lebih 

tinggi dari pada di 

Amerika Serikat 

STRATEGI SO 

 

1) Membuka gedung bioskop di 

Eropa Timur (S1, O2,O5) 

STRATEGI WO 

 

1) Mengejar merjer dengan American 

Cinemas (O1, O2, W3, W4, W5, W6) 
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Matriks TOWS Cineplex Odeon (lanjutan) 

TREATHS (T) 

 

1) 80% rumah tangga memiliki VCR 

2) Populasi semakin tua 

3) Ketergantungan pada film yang 

sukses 

4) Untuk mendapatkan lisensi tidak 

dengan tender namun dengan 

sistem jatah 

5) Peluncuran film baru  bersifat 

musiman 

6) Persaingan dalam pameran 

meningkat 

 

 

STRATEGI ST 

 

1)   Membuka   penyewaan video di  

10 Pasar (S1, S6, T1, T3, T5, 

O4) 

2) Membangun 20 kompleks 

hiburan multidimensi (S1, T3, 

T5, T6) 

 

STRATEGI WT 

 

1) Mengurangi biaya umum dan 

administrasi (W3, W4, T3, T5, 

T6)  

2) Divestasi operasi AS (T6, W2, 

W3, W4, W5, w6) 

TREATHS (T) 

 

7) 80% rumah tangga memiliki VCR 

8) Populasi semakin tua 

9) Ketergantungan pada film yang 

sukses 

10) Untuk mendapatkan lisensi tidak 

dengan tender namun dengan 

sistem jatah 

11) Peluncuran film baru  bersifat 

musiman 

12) Persaingan dalam pameran 

meningkat 

 

 

STRATEGI ST 

 

1)   Membuka   penyewaan video di  

11 Pasar (S1, S6, T1, T3, T5, 

O4) 

3) Membangun 20 kompleks 

hiburan multidimensi (S1, T3, 

T5, T6) 

 

STRATEGI WT 

 

1) Mengurangi biaya umum dan 

administrasi (W3, W4, T3, T5, 

T6)  

2) Divestasi operasi AS (T6, W2, 

W3, W4, W5, w6) 

 

Pedoman perumusan strategi yang diberikan dalam Bab 2 dapat meningkatkan proses 

pencocokan faktor-faktor eksternal dan internal yang menentukan. Misalnya, kalau suatu 

organisasi mempunyai sumber daya modal dan manusia  

Yang diperlukan untuk mendistribusikan produknya sendiri (kekuatan internal) dan 

distributor tidfak dapat diandalkan, mahal, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan 

perusahaan (ancaman eksternal), maka integrasi ke depan dapt merupakan Strategi ST yang 

menarik. Kalau sebuah perusahaan mempunyai kapasitas produksi berlebihan (Kelemahan 

internal) dan penjualan tahunan dan laba industri dasarnya turun (ancaman eksternal), 

maka diversifikasi konsentrik dapat merupakan Strategi WT yang efektif.Menggunakan 

istilah strategi yang specifik, jangan yang umum sangat enting ketika mengembangkan   

Matriks TOWS. 
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Matriks SPACE 

   Matrik SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) yaitu alat analisis kerangka 

kerja yang terdiri dari empat kuadran untuk menunjukkan  strategi apakah yang paling cocok 

diterapkan oleh organisasi perusahaan (strategi agresif, konservatif, defensif atau strategi 

bersaing). 

  Sumbu matriks SPACE menggambarkan dua dimensi internal yaitu kekuatan keuangan 

(Financial Strength / FS)  dan Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage / CA) dan dua 

dimensi eksternal  yaitu Stabilitas Lingkungan ( Environmental Stability / ES) dan Kekuatan 

Industri (Industry Strength / IS). Menurut pendekatan Mtriks SPACE), keempat faktor ini 

merupakan penentu yang paling penting bagi organisasi secara keseluruhan. 

  Faktor-faktor yang masuk dalam matriks EFI dan EFE harus dipertimbangkan ketika 

perusahaan mengembangkan matriks SPACE.  Seperti matriks SWOT, matriks SPACE harus 

disesuaikan dengan  dengan organisasi yang sedang diteliti  dan didasarkan informasi faktual 

sebanyak mungkin. 

Langkah yang diperlukan dalam mengembangkan matiks SPACE adalah sebagai berikut: 

1) Pilihlah kumpulan variabel  untuk menentukan kekuatan  keuangan (FS), Keunggulan bersaing 

(CA), stabilitas ingkungan (ES), dan kekuatan industri (IS). 

2) Berilah nilai angka mulai dari +1 (terburuk) sampai dengan +6  (terbaik) dari masing-masing 

variabel yang menyusun FS dan IS. Berilah angka –1 (terbaik) sampai dengan – 6 (terburuk) 

dari masing-masing variabel yang  menyusun dimensi FS dan IS.  

3) Menghitung  nilai rata-rata  dari FS, CA, IS dan ES dengan menjumlahkan nilai yang sudah 

diberikan pada masing-masing dimensi dan membagi dengan jumlah variabel yang disertakan 

pada setiap dimensi. 

4) Menggambarkan  titik nilai rata-rata FS, IS, ES dan CA pada sumbu yang tepat pada matiks 

SPACE 

5) Tambahkan dua nilai pada sumbu X dan gambarkan titik resultan pada sumbu X. Tambahkan 

dua nilai  pada sumbu Y dan gambarkan  titik resultan pada sumbu Y Gambarkan titik 

perpotongan titik XY yang baru. 

6) Gambarkan vektor penunjuk arah dari matriks SPACE semula lewat titik perpotongan yang 

baru. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi  yang direkomendasikan untuk organisasi: 

Agresif, Bersaing, Difensif atau konservatif. Dari hasil analisis SPACE, maka akan muncul 

beberapa profil strategi yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 



MANAJEMEN STRATEGI  Analisis Situasi 2015,   Halaman 10 

 

Tabel 3-3 
Contoh faktor-faktor Yang Menyusun sumbu Matriks SPACE 

Posisi Strategis Internal Posisi Strategis Eksternal 

KEKUATAN  KEUANGAN (FS) 

Return on Investment 
Leverage 
Likuiditas 
Modal  
Arus  
Mudahnya Keluar Pasar 
Risiko yang terlibat dalam bisnis 

STABILITAS LINGKUNGAN (ES) 

Perubahan Teknologi 
Tingkat Inflasi 
Variabilitas permintaan 
Rentang Harga dari Produk saingan 
Hambatan masuk Pasar 
Tekanan Persaingan 
Elastisitas Harga terhadap Permintaan 
 

KEUNGGULAN BERSAING (CA) 

Market Share 
Kualitas Produk 
Siklus hidup Produk 
Loyalitas Pelanggan 
Pemanfaatan Kapasitas Bersaing 
Penguasaan Teknologi 
Produktivitas, Pemanfaatan kapasitas 

 

STABILITAS LINGKUNGAN (ES) 

Potensi Pertumbuhan 
Potensi Laba 
Stabilitas Keuangan  
Teknologi yang dikuasai 
Pemanfaatan Sumberdaya 
Intensitas Modal 
Kemudahan Masuk Pasar  
Kendali atas Pemasok dan distributor 

TABEL 3-3 
Matriks SPACE sebuah Bank 

KEKUATAN PELANGGAN Penilaian: 

Penilaian: 

� Rasio modal  primer sebesar 7,23 %, yang 1,23 % di atas ketentuan rasio sebesar 6% 
� Return on Asset sebesar  negative 0,77 dibandingkan rata-rata industri bank Positif 0,77 
� Laba bersih $183 juta, turun 9 % dari tahun lalu  
� Penghasilan naik  7 % menjadi $3,46 miliar 
 

  

1 
1 
3 
4 
9 

Kekuatan Industri 

� Deregulasi memberikan kebebasan geografis dan produk 
� Deregulasi meningkatkan persaingan industri dalam perbankan 
� UU perbankan antar Negara bagian Pensylvania memungkinkan bank membeli bank lain 

di new Jersey, Ohio, Kentucky, District of Columbia dan New Virginia 
 

 
 
4 
2 
 
4 

10 

Stabilitas Lingkungan 

� Negara-negara terbelakang mengalami inflasi tinggi dan keadaan politik tidak stabil 
� Di kantor pusat Pittsburg, secara histories bank amat tergantung pada industri baja, 
� minyak dan gas. Semua industri mengalami depresi. 
� Deregulasi perbankan ketidakpastian di seluruh industri 
� Bank menyediakan jasa pemrosesan data untuk lebih dari 450 lembaga di 38 negara 

Bagian 
� Bank superegional, bank internasional, dan non bank semakin bersaing 
� Bank mempunyai banyak pelanggan 
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3. Matrik BCG ( Boston Consulting Group ) 

Tujuan : 

� Mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk atas dasar cash-flownya, 

sehingga dapat dketahui kekuatan dan kelemahan � dapat diputuskan kelanjutan investasi 

untuk produk yang tidak menguntungkan � anggaran perusahaan dapat mengoptimalkan cash 

flow dalam jk. Panjang. 

� Mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. 

 
Posisi Kompetitif Relatif 

 
 

Tolak ukur Matrik BCG 
 

Katagori bisnis Pangsa Pasar Profitabilitas 
bisnis 

Kebutuhan 
investasi 

Arus Kas bersih 

STAR Tetap / Naik Tinggi Tinggi 
Sekitar nol atau 

agak negatif 

CASH COW Tetap Tinggi Rendah Terlalu positif 

QUESTION 
MARK 

Naik Tidak ada / negatif Sangat positif Terlalu negatif 

 Harvest/divest Rendah/negatif Disinvest Positif 

DOGS Harvest/divest Rendah/negatif Disinvest Positif 

 
Langkah : 

� Tentukan produk yang akan dianalisis 
� Mengumpulkan data tentang : 

Data penjualan tahunan tiap produk 
Data penjualan pesaing (untuk produk yang sama) 
Tingkat pertumbuhan tahunan tiap produk 

� Menghitung besarnya pangsa pasar relatif dengan formulasi 
Penjualan tahunan produk / total penjualan pesaing  
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Jika pangsa pasar = 1, pangsa pasar sama dengan pesaing utama 
Jika pangsa pasar > 1, pangsa pasar melebihi pesaing utama 
Jika pangsa pasar < 1, pangsa pasar lebih kecil dari pesaing utama 

� Dengan menggunakan informasi pada langkah sebelumnya, melakukan ploting produk pada 
matrik di atas. 

 
4. Matrik GE ( General Electric ) 
Langkahnya : 
a. Menentukan dan menghitung nilai elemen/faktor Daya Tarik Industri dengan cara : 

� Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik industri 
� Memberikan bobot untuk setiap faktor, sesuai tingkat dominasinya ( maksimal 100 

% ) 
� Memberikan rating untuk setiap faktor ( 1 = tinggi, 0,5 = sedang, dan 0,0 = rendah ) 
� Mencari skore ( bobot x rating ) dan mencari skore totalnya 

b. Menentukan dan menghitung nilai elemen/faktor Kekuatan Bisnis, dengan cara yang 
sama seperti di atas 

c. Mem-plot nilai poin a dan b kedalam matrik GE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tinggi Sedang Rendah 

    Kuat 
 

Pertumbuhan 
Maksimalkan 

Investasi 
 

 
Investasi 

Posisioning 

 
Kelola posisi 
Inves pada 

pemeliharaan 

Rata-rata  
Evaluasi potensi 

Bangun 
kekuatan 

 

 
Investasi 
seleksi 

Spesialisasi 

 
Efsiensi 

Investasi min. 
Siap divest 

Lemah  
Spesialisasi 
Cari ceruk 
Pertimbangkan 
akisisi 
 

 
Spesialisasi 

Pertimbangka
n untuk 
keluar 

 
Fokus pada 

pesaing 
Saatnya keluar 

  
 

4. Matrik IE ( Internal – Eksternal ) 

Dikembangkan dari matrik GE, dengan memanfaatkan faktor dan skore pada matrik 
IFE/IFAS dan EFE/EFAS. 
 
 
 

Daya Tarik Industri : 
� Ukuran pasar 
� Intensitas Persaingan 
� Prospek Pertumbuhan pasar 
� Teknologi 
� Sosial, hukum/UU 

Kekutan Bisnis 
� Pangsa pasar relatif 
� Produksi ( kapasitas, 

efisiensi, lokasi ) 
� Kempauan SIM 
� Pemasaran ( distribusi, 

promosi, dll. ) 
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 Tinggi Sedang Rendah 

Kuat 
I II III 

Rata-rata IV V VI 

  Lemah VII VIII IX 

Strategi : 

a. Sel I, II, dan IV dikendalikan dengan strategi Grow and Build dengan strategi : 

� Intensif ( market penetration, market dan product development ), atau 
� Integration ( backward atau forward integration, horizontal integration ) 

b. Sel III, V, VII dikendalikan dengan strategi Hold and Maintain, streteginya  

� Market penetration 
� Produck development 

c. Sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan strategi Harvest atau Divestiture 

5. Matrik Space ( Strategic Position and Action Evaluation ) 

Mencoba memetakan kondisi perusahaan dengan menggunakan diagram Cartesius, yang terdiri 
dari 4 kuadran. 
Sumbu horizontal mewakili CA (Competitive Advantage) dan IS (Industry Strength) 
Sumbu vertikal mewakili FS (Financial Strength) dan (Enviromental Stability) 
Detail dari ke-4 elemen tersebut adalah: 
 

Posisi Strategi Internal Posisi Strategis Eksternal 

 
Financial Strength ( FS ) 
� Return of Investment 
� Leverage 
� Liquidity 
� Working capital 
� Cash flow 
� Easy of exit from market 
� Risk involved in business 
 
Competitive Advantage ( CA ) 
� Market share 
� Product quality 
� PLC 
� Customer loyality 
� Competition’s capacity utilization 
� Technological know-how 
� Control Over supplier and distributor 

 
Enviromental Stability ( ES ) 

Technological change 
Rate of Inflation 
Demand variability 
Barriers entry into market 
Competitive presure 
Price elasticity of demand 
 
 
Industry Strength ( IS ) 
Growth potential 
Profit potential 
Financial stability 
Technological know-how 
Resource utilization 
Easy to entry into market 
Productivity, capacity utilization 

 
 

SKORE TOTAL MATRIK IFE/IFAS 

SKORE TOTAL 
MATRIK EFE/EFAS 
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Langkahnya : 

1. Menentukan beberapa variabel diatas untuk mengukur ke-4 elemen di atas ( FS, CA, IS, ES ) 

2. Beri nilai 1 ( paling buruk ) s/d 6 ( paling baik ) untuk elemen FS dan IS. 

3. Beri nilai – 1 ( paling baik ) s/d – 6 ( paling buruk ) untuk elemen ES dan CA 

4. Menghitung rata-rata skore tiap elemen 

5. Jumlahkan rata-rata tersebut untuk sumbu horizontal ( CA dan IS ) serta sumbu vertikal ( FS 

dan ES ) 

6. Gambar koordinat kedua sumbu tersebut ke dalam grafik Cartesius 

 

  FS 

IS CA 

E
S 

0 

6 

- 6 

6 - 6 

Konservatif Agresif 

Bertahan Bersaing 
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6. Matrik Grand Strategy 
 
Dimensi yang digunakan untuk memetakan kondisi perusahaan adalah Pertumbuhan Pasar 
dan Posisi Persaingan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Posisi Persaingan 

 - Kuat 

Pertumbuhan Pasar - Lambat 

Pertumbuhan Pasar - Cepat 

Posisi Persaingan  
- Lemah 

Kudran II 
 

Market development 
Market penetration 
Product development 
Horizontal integration 
Divestiture 
Liquidation 

Kudran I 
 

Market development 
Market penetration 
Product development 
Forward integration 
Backward integration 
Horizontal integration 
Concentric diversification 
 

Kudran III 
 

Retrencment 
Concentric diversification 
Horizontal diversification 
Conglomerate diversification 
Divestiture 
Liquidation 

Kudran IV 
 

Concentric diversification 
Horizontal diversification 
Conglomerate diversification 
Join Venture 
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3. Tahap Keputusan  

 

Dalam tahap keputusan, penyusun strategi akan menggunakan satu teknik yang dapat membantu 

untuk menentukan strategi mana yang akan dipilih oleh perusahaan. Teknik yang digunakan adalah 

Teknik Quantitative Strategic Planning Matrix. 

 QSPM adalah alat yang membantu ahli strategi untuk mengevaluasi berbagai alternatif 

strategi  secara obyektif berdasarkan faktor-faktor kunci sukses  internal dan eksternal  yang telah 

dibahas sebelumnya. QSPM memerlukan penilaian intuitif yang baik seperti alat analisis 

perumusan strategi lainnya. Format dasar QSPM digambarkan dalam table dibawah ini. Kolom 

paling kiri dari QSPM berisi faktor-faktor internal dan eksternal (dari Tahap 1). Baris teratas berisi 

alternative strategi yang ditawarkan (dari Tahap 2). Informasi sebelah  pada kolom sebelah kiri 

matriks QSPM  diperoleh dari matriks EFE dan matriks EFI. Sedangkan dalam kolom yang 

berdampingan dengan faktor-faktor sukses kritis dituliskan bobot yang digunakan dalam Matriks 

EFE dan EFI. Baris paling atas dari QSPM terdiri dari strategi alternatif  yang diturunkan dari 

strategi alternatif dari matriks TOWS, matriks BCG, matriks IE dan matriks Grand Strategy.  

Penyusun strategi secara intuitif   bertugas untuk memasukkan beberapa alternatif strategi yang 

layak untuk dianalisis dalam matriks QSPM berdasarkan kesepakatan team yang ditunjuk dalam 

penyusunan strategi perusahaan.  

 Adapun lngkah-langkah dalam menyusun matriks QSPM adalah sebagai berikut: 

Tahap 1:  Mendaftar  kekuatan dan kelemahan kunci internal serta peluang dan ancaman kunci 

eksternal dalam kolom kiri QSPM. Informasi ini diambil dari matriks EFE dan matriks EFI.  

Penyusun strategi minimal mengambil 10 faktor sukses kunci internal dan 10 faktor sukses kunci 

eksternal.  

Tahap 2:  Memberikan bobot terhadap 10 faktor sukses kunci internal maupun eksternal. Bobot 

yang diberikan disini sama  dengan yang digunakan dalam matriks EFE dan EFI. Bobot ini akan 

dituliskan disebelah kanan faktor sukses kunci internal dan eksternal. 

Tahap 3: Memeriksa kembali tahap 2 dengan mencocokkan matriks  dan mengidentifikasikan 

strategi alternatif yang harus dipertimbangkan perusahaan untuk diimplementasikan. Catatlah 

semua strategi yang diusulkan pada baris teratas dari QSM. Kelompokkan strategi yang diusulkan 

menjadi set yang saling ekslusif  bila memungkinkan. 

Tahap 4: Tetapkan nilai daya tarik (Attractive Score/AS). Tentukan nilai angka yang menunjukkan 

daya tarik relative dari  strategi dalam alternatif set tertentu. Nilai daya tarik ditentukan dengan 

memeriksa setiap setap faktor sukses kunci internal dan eksternal  dengan mengajukan pertanyaan: 

Apakah faktor ini mempengaruhi pemilihan strategi yang akan dibuat/diajukan? Bila jawabannya 

ya, maka strategi itu harus dibandingkan dengan faktor kunci. Secara  spesifik nilai daya tarik harus 
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diberikan kepada setiap strateg untuk menunjukkan daya tarik relatif dari satu strategi dengan 

strategi lainnyadengan pertimbangan faktor-faktor tertentu. Nilai daya tarik tersebut dapat 

dilakukan dengan memberi skor sebagai berikut:  Nilai daya tarik 1 =  tidak menarik, 2 = menarik, 

3 = cukup menarik, 4 =  sangat  menarik. Bila jawaban terhadap pertanyaan tersebutb tidak, maka 

hal ini menunjukkan bahwa faktor kritis  yang bersangkutan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pilihan secara spesifik terhadap strategi yang akan dibuat. Maka tidak perlu memberikan nilai daya 

tarik terhadap strategi dalam set tersebut  

Tahap 5: Tahap 5 adalah menghitung nilai total daya tarik. Perhitungan total nilai daya tarik 

diperoleh dengan mengalikan nilai bobot dalam tahap 2 dengan nilai daya tarik dalam tahap 4, 

untuk setiap baris. Semakin tinggi nilai daya tarik semakin menarik alternatif strategi itu. 

Tahap 6: Tahap ke 6 dilakukan dengan menghitung  jumlah total nilai daya tarik dalam setiap 

kolom  strategi QSPM . Jumlah total nilai daya tarik menunjukkan strategi mana yang paling 

menarik dalam setiap set strategi. Semakin tinggi nilai , menunjukkan bahwa strategi tersebut  

semakin menarik. Besarnya perbedaan antara jumlah total nilai daya tarik dalam satu set alternatif 

strategi tertentu menunjukkan seberapa besar strategi tertentu relatif lebih diingikan  dibsndingksn 

dengan strategi yang lain. 


