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“
berfokus pada mengidentifikasi dan mengevaluasi
tren dan peristiwa di luar kendali satu perusahaan

mengungkapkan peluang dan ancaman utama yang 
dihadapi organisasi sehingga manajer dapat

merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang
dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman

EKSTERNAL AUDIT



“Audit eksternal ditujukan untuk mengidentifikasi
variabel kunci yang menawarkan tanggapan yang 

dapat ditindaklanjuti

Perusahaan harus mampu merespon baik secara
ofensif atau defensif terhadap faktor-faktor dengan
merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang

eksternal atau yang meminimalkan dampak dari
potensi ancaman.

SIFAT EKSTERNAL AUDIT



Kekuatan Eksternal Utama

Kekuatan ekonomi

Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam

Kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum

Kekuatan teknologi

Kekuatan bersaing

Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori luas :



General Environment

Dimensi dalam masyarakat 
yang lebih luas yang 
mempengaruhi dan 

industri serta perusahaan 
di dalamnya



Hubungan Antara Kekuatan Eksternal
Utama dan Organisasi



Proses Melakukan Audit Eksternal

Pertama, kumpulkan intelijen dan informasi kompetitif tentang tren ekonomi, sosial, 
budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi.

Informasi harus diasimilasi dan dievaluasi

Daftar terakhir dari faktor eksternal utama yang paling penting harus dikomunikasikan



Proses Melakukan Audit Eksternal

1. penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan
2. terukur
3. berlaku untuk semua perusahaan pesaing, dan
4. hierarkis, dalam arti bahwa beberapa akan berkaitan dengan
keseluruhan perusahaan dan yang lainnya akan lebih terfokus
secara sempit pada bidang fungsional atau divisi

Kunci dari eksternal factor harus …



Pandangan Organisasi Industri (I / O)

Pendekatan Organisasi Industri (I / 
O) untuk keunggulan kompetitif
menganjurkan bahwa faktor eksternal
(industri) lebih penting daripada
faktor internal dalam perusahaan
untuk mencapai keunggulan
kompetitif.

Kinerja perusahaan lebih didasarkan 
pada properti industri



Kekuatan Ekonomi (Economic Force)



Keuntungan dan Kerugian dari Dolar
yang Lemah



Kekuatan Sosial, Budaya, Demografi, 
dan Lingkungan Alam

U.S. Facts
• Aging population
• Less white
• Widening gap between rich & poor
• 2025 = 18.5% population > 65 years
• 2075 = no ethnic or racial majority

Facts
• World population 7 billion
• World population = 8 billion by 2028
• World population = 9 billion by 2054
• U.S. population > 310 million



Kunci Kekuatan Sosial, 
Budaya, Demografi, dan 

Lingkungan Alam



Kekuatan Politik, Pemerintahan, dan 
Hukum

Ketergantungan global yang meningkat antara
ekonomi, pasar, pemerintah, dan organisasi
membuat perusahaan harus mempertimbangkan
kemungkinan dampak variabel politik pada 

perumusan dan implementasi strategi kompetitif.



Kekuatan Politik, Pemerintahan, dan 
Hukum



Serikat Buruh Amerika

• Sejauh mana suatu negara 
berserikat dapat menjadi faktor
politik yang signifikan dalam
keputusan perencanaan strategis
yang terkait dengan lokasi pabrik
manufaktur dan masalah operasional
lainnya.

• Jumlah serikat pekerja Amerika 
telah menurun tajam dalam dekade
terakhir karena sebagian besar
erosi basis manufaktur AS



Kekuatan Teknologi (Technological 
Force)

Internet telah mengubah sifat peluang dan 
ancaman dengan:

• Mengubah siklus hidup produk,
• Meningkatkan kecepatan distribusi,
• Membuat produk dan layanan baru,
• Mengurangi batasan geografis pasar tradisional
• Mengubah trade-off historis antara standarisasi

produksi dan fleksibilitas.



Kekuatan Teknologi (Technological 
Force)

Internet mengubah skala ekonomi, mengubah barrier to 
entry, dan mendefinisikan kembali hubungan antara
industri dan berbagai pemasok, kreditor, pelanggan, 

dan pesaing

Kemajuan teknologi dapat:
• Buat pasar baru,
• Hasil dalam perkembangan produk baru dan lebih baik,
• Mengubah posisi biaya relatif kompetitif dalam suatu industri,
• Mengembalikan produk dan layanan yang sudah ada menjadi usang.



Kekuatan Teknologi (Technological 
Force)

Banyak perusahaan sekarang memiliki
Chief Information Officer (CIO) dan 
Chief Technology Officer (CTO) yang 
bekerja sama untuk memastikan bahwa
informasi yang diperlukan untuk
merumuskan, menerapkan, dan 

mengevaluasi strategi tersedia di 
mana dan kapan diperlukan.



Kekuatan Bersaing (Competitive Force)

Bagian penting dari audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan
saingan dan menentukan strengths, weaknesses, kapabilitas, 

opportunities, threats, tujuan, dan strategi

Karakteristik perusahaan paling kompetitif:
1. Pangsa pasar itu penting
2. Pahami dan ingat dengan tepat bisnis apa yang Anda geluti
3. Apakah rusak atau tidak, perbaiki – buat lebih baik
4. Berinovasi
5. Akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan
6. Beberapa orang dapat membuat perbedaan
7. Tidak ada pengganti untuk kualitas



Key Questions About Competitors



Program Intelijen Kompetitif

Competitive intelligence (CI) merupakan proses sistematis dan etis untuk
mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang aktivitas persaingan

dan tren bisnis umum untuk memajukan tujuan bisnis itu sendiri

Tiga tujuan dasar program CI adalah:

1. untuk memberikan pemahaman umum tentang industri dan pesaingnya

2. untuk mengidentifikasi area di mana pesaing rentan dan untuk

menilai dampak tindakan strategis terhadap pesaing

3. untuk mengidentifikasi pergerakan potensial yang mungkin dilakukan

pesaing yang akan membahayakan posisi perusahaan di pasar



Kesamaan Pasar dan Kesamaan Sumber 
Daya

Market Commonality : jumlah dan signifikansi pasar tempat perusahaan
bersaing dengan pesaingnya

Resource Similarity : sejauh mana jenis dan jumlah sumber daya internal 
suatu perusahaan sebanding dengan saingan



The Five-Forces Model of
Competition



The Five-Forces Model of
Competition

1. Identifikasi aspek atau elemen kunci dari setiap kekuata kompetitif yang 

berdampak pada perusahaan.

2. Evaluasi seberapa kuat dan penting setiap elemen bagi perusahaan.

3. Putuskan apakah kekuatan kolektif dari elemen-elemen tersebut sebanding

dengan perusahaan yang memasuki atau bertahan dalam industri.

Persaingan di antara perusahaan yang bersaing
• Paling kuat dari lima kekuatan
• Fokus pada keunggulan kompetitif strategi di atas perusahaan lain



The Five-Forces Model of
Competition

Potential Entry of New 
Competitors
• Barrier to entry 

sangat penting
• Kualitas, harga, dan 

pemasaran dapat
mengatasi hambatan



Barrier to Entry

1. Perlu mendapatkan skala ekonomi dengan cepat
2. Perlu mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus
3. Kurang pengalaman
4. Loyalitas pelanggan yang kuat
5. Preferensi merek yang kuat
6. Persyaratan modal besar
7. Kurangnya saluran distribusi yang memadai
8. Kebijakan peraturan pemerintah
9. Tarif
10. Kurangnya akses ke bahan mentah
11. Kepemilikan paten
12. Lokasi yang tidak diinginkan
13. Serangan balik oleh perusahaan yang sudah mengakar
14. Potensi kejenuhan pasar



The Five-Force Model

Pengembangan potensi produk pengganti.

Tekanan meningkat ketika:
• Harga substitusi turun
• Biaya peralihan konsumen menurun

Kekuatan tawar pemasok.

meningkat bila ada:
• Sedikit pemasok
• Beberapa pengganti
• Biaya penggantian bahan baku tinggi

Backward Integration adalah mendapatkan
kendali atau kepemilikan pemasokKekuatan tawar konsumen.

• Pelanggan yang terkonsentrasi atau 
membeli dalam jumlah besar memengaruhi 
intensitas persaingan

• Kekuatan konsumen lebih tinggi jika 
produk-produknya standar atau tidak 
terdiferensiasi



Kondisi Dimana Konsumen
Mendapatkan Daya Tawar

1. Jika pembeli dapat beralih dengan harga murah
2. Jika pembeli sangat penting
3. Jika penjual berjuang dalam menghadapi penurunan permintaan 

konsumen
4. Jika pembeli diberi tahu tentang produk, harga, dan biaya 

penjual
5. Jika pembeli memiliki kebijaksanaan apakah dan kapan mereka 

membeli produk



Sumber Informasi Eksternal

• Unpublished : sumber mencakup survei pelanggan, riset pasar, 
pidato di pertemuan profesional dan pemegang saham, program 
televisi, wawancara, dan percakapan dengan pemangku
kepentingan

• Published : Sumber informasi strategis meliputi terbitan
berkala, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, abstrak, buku, 
direktori, surat kabar, dan manual.

Contoh : finance.yahoo.com, investing.com, Bloomberg, dll



Forecasting Tools and Techniques

Peramalan

• Asumsi terdidik tentang tren dan peristiwa masa depan
• Teknik kuantitatif, kualitatif
Assumptions

• Estimasi terbaik saat ini tentang dampak faktor eksternal
utama, di mana manajer memiliki sedikit kendali, tetapi yang 
dapat memberikan dampak signifikan pada kinerja atau kemampuan
untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Contoh : finance.yahoo.com, investing.com, Bloomberg, dll



Industry Analysis: The External Factor 
Evaluation (EFE) Matrix

• Economic
• Social
• Cultural
• Demographic
• Environmental

• Political
• Governmental
• Technological
• Competitive
• Legal

EFE Matrix Steps

1. Sebutkan faktor-faktor eksternal utama
2. Berat dari 0 hingga 1
3. Tingkat efektivitas strategi saat ini
4. Lipat gandakan bobot * rating
5. Jumlahkan skor tertimbang



EFE Matrix for a Local Ten-Theater Cinema 
Complex



Industry Analysis: Competitive Profile 
Matrix (CPM)

• Mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan 

kekuatan & kelemahan mereka dalam kaitannya

dengan posisi strategis perusahaan sampel

• Faktor penentu keberhasilan termasuk masalah

internal dan eksternal



Industry Analysis: Competitive Profile 
Matrix (CPM)
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