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Model Manajemen Strategis yang 
Komprehensif



“
Sifat Analisis & Pilihan Strategi

Menetapkan tujuan jangka Panjang

• Menghasilkan strategi alternatif
• Memilih strategi untuk dikejar
• Alternatif terbaik - mencapai misi & tujuan

Proses Menghasilkan dan 
Memilih Strategi



Strategy Analysis & Choice



“
Menghasilkan Alternatif

• Partisipasi dalam menghasilkan strategi alternatif
harus seluas mungkin

• Strategi alternatif yang diusulkan harus
dipertimbangkan, didiskusikan, dan diberi peringkat

dalam urutan daya tariknya

Strategy Analysis & Choice



Kerangka Analisis Perumusan Strategi



Kerangka Perumusan Strategi 
yang Komprehensif

Stage 3 :

The Decision Stage

Stage 2 : The Matching 
Stage

Stage 1 : The Input Stage



“
Stage 1 - Tahap Input

◍ Merangkum informasi masukan dasar yang 
diperlukan untuk merumuskan strategi

◍ Terdiri dari Matriks EFE, Matriks IFE, dan Matriks
Profil Kompetitif (CPM)

Kerangka Perumusan Strategi 
yang Komprehensif



Kerangka Perumusan Strategi 
yang Komprehensif

Stage 1 - Tahap Input

• Merangkum informasi masukan

dasar yang diperlukan untuk

merumuskan strategi

• Terdiri dari Matriks EFE, Matriks IFE, 

dan Matriks Profil Kompetitif (CPM)
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Internal Factor 
Evaluation Matrix (IFE)

External Factor 
Evaluation Matrix (EFE)

Competitive Profile 
Matrix (CPM)



Kerangka Perumusan Strategi 
yang Komprehensif

Tahap 2 - Tahap Pencocokan

• Berfokus pada menghasilkan strategi 

alternatif yang layak dengan

menyelaraskan faktor eksternal dan 

internal utama

• Teknik Analisis dapat berupa Matriks

Kekuatan-Kelemahan- Peluang-

Ancaman (SWOT), Matriks Posisi Strategis
dan Evaluasi Tindakan (SPACE), Matriks

Boston Consulting Group (BCG), Matriks

Internal-Eksternal (IE), dan Grand 

Strategy Matriks S
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SPACE Matrix

BCG Matrix

IE Matrix

Grand Strategy Matrix



Mencocokkan Faktor Eksternal dan 
Internal Utama untuk Merumuskan

Strategi Alternatif



1. Buat daftar peluang eksternal utama perusahaan

2. Buat daftar ancaman eksternal utama perusahaan

3. Sebutkan kekuatan internal utama perusahaan

4. Buat daftar kelemahan internal utama perusahaan

5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal

SWOT Matrix
- The Matching Stage -



Matriks Strengths-Weakness-Opportunities-Threats (SWOT) 

membantu manajer mengembangkan empat jenis strategi:

• Strategi SO (strengths - opportunities)

• Strategi WO (weakness - opportunities)

• Strategi ST (strengths - threats)

• Strategi WT (weakness – threats)

SWOT Matrix
- The Matching Stage -



Strategi SO (strengths - opportunities)
Gunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal

Strategi WO (weakness - opportunities)
Memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal

Strategi ST (strengths - threats)
Gunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak

ancaman eksternal

Strategi WT (weakness – threats)
Taktik pertahanan yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal & 

menghindari ancaman lingkungan

SWOT Matrix
- The Matching Stage -



SWOT Matrix
- The Matching Stage -



A SWOT Matrix 
for a Retail

Computer Store



Batasan dengan Matriks SWOT

• Tidak menunjukkan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif

• Memberikan penilaian statis tepat waktu

• Dapat menyebabkan perusahaan terlalu menekankan satu faktor

internal atau eksternal dalam merumuskan strategi

SWOT Matrix
- The Matching Stage -



Strategic Position & Action Evaluation (SPACE) Matrix

Terdapat 4 kuadran yang menunjukkan strategi yang paling 

tepat, yaitu :

• Agresif

• Konservatif

• Defensif

• Kompetitif

SPACE Matrix
- The Matching Stage -



SPACE Matrix
- The Matching Stage -



• Two internal dimensions (financial position [FP] and 

competitive position [CP])

• Two external dimensions (stability position [SP] and industry 

position [IP])

• Bagian pentingnya adalah menentukan posisi strategis 

organisasi secara keseluruhan

SPACE Matrix
- The Matching Stage -



Faktor dalam

Menyusun 

Sumbu SPACE 

Matriks

SPACE Matrix
- The Matching Stage -



Langkah dalam mengembangkan SPACE Matrix

1. Pilih satu set variabel untuk menentukan financial position 

(FP), competitive position (CP), stability position (SP), and 

industry position (IP)

2. Tetapkan nilai numerik mulai dari +1 (terburuk) hingga +7 

(terbaik) untuk setiap variabel yang membentuk dimensi FP 

dan IP. Tetapkan nilai numerik mulai dari –1 (terbaik) hingga

–7 (terburuk) untuk setiap variabel yang membentuk

dimensi SP dan CP.

3. Hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP

SPACE Matrix
- The Matching Stage -



Langkah dalam mengembangkan SPACE Matrix

4. Plotkan skor rata-rata untuk FP, IP, SP, dan CP pada sumbu

yang sesuai di Matriks SPACE

5. Tambahkan dua skor pada sumbu x dan plot titik resultan

pada X. Tambahkan dua skor pada sumbu y dan plot titik

resultan pada Y. Plot perpotongan titik xy yang baru

6. Gambarkan vektor arah dari titik awal SPACE Matrix melalui

titik perpotongan baru

Vektor ini mengungkapkan jenis strategi yang 

direkomendasikan untuk organisasi: agresif, kompetitif, defensif, 

atau konservatif

SPACE Matrix
- The Matching Stage -



SPACE Matrix
- The Matching Stage -



SPACE Matrix
- The Matching Stage -



SPACE Matrix
- The Matching Stage -



The Boston Consulting Group (BCG) Matrix

Secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam

hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan

industri.

Memungkinkan perusahaan multidivisional untuk mengelola

portofolio bisnisnya dengan memeriksa posisi pangsa pasar 

relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi 

terhadap divisi lain dalam perusahaan.

BCG Matrix
- The Matching Stage -



BCG Matrix
- The Matching Stage -



Question Marks - Kuadran I
Perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan strategi intensif (penetrasi

pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk) atau menjualnya

Stars – Kuadran II
• Pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi

- Peluang jangka panjang untuk pertumbuhan & profitabilitas

• Investasi substansial untuk mempertahankan atau memperkuat posisi dominan

- Strategi integrasi, strategi intensif, usaha patungan

BCG Matrix
- The Matching Stage -



Cash Cows - Kuadran III
Pangsa pasar relatif tinggi, bersaing dalam pertumbuhan rendah

industri

- Hasilkan uang tunai melebihi kebutuhan mereka

- Diperah susu untuk keperluan lain

Pertahankan posisi yang kuat selama mungkin

- Pengembangan produk, diversifikasi konsentris

- Jika melemah - penghematan atau divestasi

Dogs – Kuadran IV
Pangsa pasar relatif rendah, bersaing dalam pertumbuhan pasar yang lambat atau tidak

ada sama sekali

- Posisi internal & eksternal yang lemah

Likuidasi, divestasi, penghematan

BCG Matrix
- The Matching Stage -



Manfaat utama dari BCG Matrix adalah menarik

perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan 

kebutuhan berbagai divisi perusahaan.

BCG Matrix
- The Matching Stage -



BCG Matrix
- The Matching Stage -



The Internal-External Matrix
- The Matching Stage -

Memposisikan berbagai divisi organisasi dalam 

tampilan sembilan sel

Mirip dengan BCG Matrix kecuali IE Matrix:

• Membutuhkan informasi lebih lanjut tentang divisi

• Implikasi strategis dari setiap matriks berbeda



The Internal-External Matrix
- The Matching Stage -

Berdasarkan dua dimensi utama

- Skor bobot IFE total pada sumbu x

- Skor bobot EFE total pada sumbu y

Dibagi menjadi tiga wilayah besar

- Grow and Build - Sel I, II, atau IV

- Hold and Maintain - Sel III, V, atau VII

- Harvest and Divest - Sel VI, VIII, atau IX



The Internal-External Matrix
- The Matching Stage -



Grand Strategy Matriks

berdasarkan dua dimensi 

evaluatif:

• posisi kompetitif

• pertumbuhan pasar 

(industri)

The Grand Strategy Matrix
- The Matching Stage -



Kuadran I

Konsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini (penetrasi pasar dan pengembangan pasar) dan 

produk (pengembangan produk) merupakan strategi yang tepat

Kuadran II

• Tidak dapat bersaing secara efektif

• Perlu menentukan mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana

perusahaan dapat melakukan perubahan terbaik untuk meningkatkan daya saingnya

Kuadran III

• Harus membuat beberapa perubahan drastis dengan cepat untuk menghindari penurunan

lebih lanjut dan kemungkinan likuidasi

• Biaya ekstensif dan pengurangan aset (penghematan) harus diupayakan terlebih dahulu

Kuadran IV

Memiliki tingkat arus kas yang tinggi dan kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan 

seringkali dapat mengejar diversifikasi yang terkait atau tidak terkait dengan sukses

The Grand Strategy Matrix
- The Matching Stage -



Kerangka Perumusan Strategi 
yang Komprehensif

Stage 3 - Tahap Input

• Melibatkan Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM)

• Mengungkapkan daya tarik relatif

dari strategi alternatif dan dengan

demikian memberikan dasar yang 

obyektif untuk memilih strategi 

tertentu
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Quantitative Strategic

Planning Matrix (QSPM)



• Secara obyektif

menunjukkan strategi 

alternatif mana yang 

terbaik

• Menggunakan masukan

dari analisis Tahap 1 dan 

hasil pencocokan dari

analisis Tahap 2 untuk

memutuskan secara objektif

di antara strategi alternatif

The Quantitative Strategic Planning Matrix
- The Decision Stage -



Langkah dalam QSPM

1. Buat daftar peluang / ancaman eksternal utama perusahaan dan 

kekuatan / kelemahan internal di kolom kiri QSPM

2. Tetapkan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal utama

3. Periksa matriks Tahap 2 (pencocokan), dan identifikasi strategi 

alternatif yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diterapkan

4. Tentukan Skor Daya Tarik (AS)

5. Hitung Total Skor Daya Tarik

6. Hitung Jumlah Skor Daya Tarik Total

The Quantitative Strategic Planning Matrix
- The Decision Stage -



Fitur Positif dari QSPM

1. Kumpulan strategi dapat diperiksa secara berurutan atau bersamaan

2. Memerlukan ahli strategi untuk mengintegrasikan faktor eksternal dan internal 

terkait ke dalam proses keputusan

3. Dapat diadaptasi untuk digunakan oleh organisasi nirlaba dan nirlaba kecil dan 

besar

Batasan dari QSPM

1. Selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang cerdas

2. Hanya sebaik informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi

dasarnya

The Quantitative Strategic Planning Matrix
- The Decision Stage -



The Quantitative Strategic Planning Matrix
- The Decision Stage -

QSPM untuk PT Indofarma



• Manuver politik menghabiskan waktu yang berharga, merongrong

tujuan organisasi, mengalihkan energi manusia, dan mengakibatkan

hilangnya beberapa karyawan yang berharga

• Bias politik dan preferensi pribadi terlalu tertanam dalam keputusan

pilihan strategi

• Hierarki komando dalam sebuah perusahaan, dikombinasikan dengan

aspirasi karir dari orang-orang yang berbeda dan kebutuhan untuk

mengalokasikan sumber daya yang langka, menjamin pembentukan

koalisi individu yang berjuang untuk menjaga diri mereka sendiri

terlebih dahulu dan organisasi kedua, ketiga, atau keempat

Politik Pilihan Strategi



Taktik untuk Membantu Ahli 
Strategi



Dewan Direksi
Sekelompok individu yang dipilih berdasarkan

kepemilikan perusahaan untuk mengawasi dan 

membimbing manajemen dan yang memperhatikan

kepentingan pemegang saham

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masalah Tata Kelola



1. Tidak lebih dari dua direktur adalah eksekutif perusahaan saat ini atau

mantan

2. Komite audit, kompensasi, dan nominasi hanya terdiri dari direktur luar

3. Setiap direktur memiliki saham ekuitas yang besar di perusahaan, tidak

termasuk opsi saham

4. Setiap direktur menghadiri setidaknya 75 persen dari semua rapat

5. Dewan bertemu secara teratur tanpa kehadiran manajemen dan 

mengevaluasi kinerjanya sendiri setiap tahun

6. CEO tidak boleh sekaligus menjadi ketua dewan

7. Opsi saham dianggap sebagai pembiayaan perusahaan

8. Tidak ada jabatan direktur yang saling terkait (di mana direktur atau

CEO duduk di dewan direktur lain)

Prinsip Tata Kelola yang Baik
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