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Strategic Position & Action Evaluation (SPACE) Matrix

Terdapat 4 kuadran yang menunjukkan strategi yang paling tepat, yaitu :
• Agresif
• Konservatif
• Defensif
• Kompetitif

• 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
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A SPACE Matrix for Apple



OPPORTUNITY

1. Growth and Investment - Apple kaya akan uang dan dapat melakukan investasi yang signifikan dalam

pemasaran untuk mendorong pertumbuhan.

2. Product Diversification - Apple perlu memperluas penawaran produknya dan mengurangi

ketergantungan pada iPhone.

3. Acquisitions in ASIA - Apple dapat melakukan beberapa akuisisi strategis untuk memperkuat

posisinya di Asia - baik layanan maupun produk.

4. More Wearables - Apple Watch telah menjadi produk dengan kinerja terbaik dalam hal pertumbuhan.

Apple dapat mengembangkan ini dengan produk lebih lanjut yang terkait dengan perawatan kesehatan

termasuk produk profesional.

5. New Technology AR, VR, AI - Augmented dan virtual reality belum memasuki pasar massal ini.

Dapatkah Apple menggunakan keterampilan desain dan inovasinya untuk menghasilkan kacamata

pintar generasi berikutnya.

THREATS

1. Coronavirus - wabah ini secara dramatis akan mempengaruhi penjualan produk secara global

2. Intensity of Competition - Smartphone, tablet, dan pasar produk lainnya menghadapi persaingan yang

ketat dan Apple kehilangan penjualan.

3. New Disruptive Brands - terutama merek-merek dari Asia semakin berkembang dalam fitur dan

menawarkan harga yang lebih rendah.

4. China Tariffs - AS telah memberlakukan tarif pada produk yang diproduksi di China sehingga memberi

tekanan pada harga produk Apple.

5. Rising Costs in China - Apple menghadapi kenaikan biaya secara keseluruhan karena biaya tenaga

kerja meningkat di Cina.

6. Patent Infringements - Apple menghadapi denda $ 1 miliar karena melanggar paten - merusak

reputasinya.



STRENGTH

1. Brand - pada tahun 2019, Apple dinilai oleh interbrand sebagai merek nomor 1 di dunia selama 7 tahun

berturut-turut.

2. Financial Performance - Pada akhir 2019, Apple memiliki uang tunai $ 205 miliar.

3. Intellectual Property - setiap tahun Apple menghabiskan banyak uang untuk R&D dan file yang

memungkinkannya untuk terus berinovasi.

4. Global - Apple memiliki jangkauan dan skala global.

5. Management Team - tim manajemen puncak memiliki rekam jejak pertumbuhan, ekspansi, dan inovasi

yang berkelanjutan.

6. Services - Apple telah berhasil mengembangkan penawaran layanannya, mis. Apple TV +, Apple

Arkade, dll.

7. Design - Produk Apple menunjukkan desain terbaik di kelasnya.

WEAKNESS

1. High-Priced Products - Harga iPhone yang tinggi menyebabkan tingkat adopsi yang lebih rendah

dalam menghadapi pesaing yang berbiaya lebih rendah.

2. Narrow Product Line - Lebih dari 55% timbangan berada dalam satu lini produk - iPhone.

3. Incompatibility with Other Devices - Apple berfungsi baik dengan perangkat dan sistem operasi lain.

4. Lack of Innovation - sebagian besar inovasi terbaru dari Apple adalah fitur tambahan untuk produk

yang sudah ada.

5. Competing in Non-Core Markets - Apple telah mengembangkan layanannya, tetapi dapat

menyelesaikannya dalam jangka panjang dengan dana hibah seperti Amazon dan Netflix.

6. Limited Distribution - Apple dibandingkan dengan yang lain, memiliki kemampuan distribusi terbatas.

7. Cina dan Negara-negara Asia Lainnya adalah pasarnya yang paling lemah tetapi signifikan untuk

masa depannya
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Conclusion:
Directional Vector Coordinates:

X-Axis (CP + IP): -4.00 + (+5.50) = 1.50

Y-Axis (FP + SP): +5.50 + (-3.00) = 2.50

Apple should pursue aggressive strategies.



Thanks!
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