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ABSTRAK 

 

Perencanaan Strategi Perusahaan Dengan Balanced Scorecard Pada PT XYZ 

 

 

Perusahaan/organisasi dituntut dapat bertahan, bertumbuh dan berkompetisi pada 

era saat ini. Banyak perusahaan/organisasi belum menyadari akan pentingnya 

sebuah Manajemen Strategik yang akan menentukan keberadaannya di masa 

depan berdasarkan kondisi masa lalu dan kini. PT XYZ sebuah perusahaan yang 

bergerak pada industri pembuatan moldbase memiliki kapasitas produksi pada 

tahun 2016 adalah 5 sampai 6 set/hari dengan total produksi 669 Ton (59,6% 

pasar) menyikapi peluang bisnis sesuai proyeksi data Indonesian Mold & Dies 

Industry Association (IMDIA) terjadi kenaikan permintaan pertahun sekitar 3% 

hingga perkiraan tahun 2020 naik 22% atau 144 Ton dengan membuat 

perencanaan strategi perusahaan menggunakan metode Balanced Scorecard. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa proses perencanaan strategis dan 

pengaruh objektif yang dipilih dalam roadmap strategi perusahaan. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui interview terjadwal tidak terstruktur, observasi sebagai 

participant observer, literatur tentang konsep dan metode perencanaan strategis 

perusahaan, dan melakukan pengumpulan data finansial maupun non finansial. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pentingnya pemilihan objektif yang tepat 

merupakan faktor penting dimana setiap pencapaian satuan target pada Key 

Performance Indicator (KPI) akan memberikan dampak sebab akibat positif 

terhadap objektif-objektif pada masing-masing perspektif dengan dukungan 

komitmen manajemen puncak, dukungan, kerjasama dan kesamaan cara pandang 

dari segenap elemen organisasi dalam iklim kerja produktif dan kondusif sehingga 

organisasi akan bertahan, bertumbuh, berkembang dan berinovasi menghadapi 

tantangan dan persaingan dunia industri saat ini dan masa datang. 

 

Kata kunci: Manajemen Strategik, Balanced Scorecard, Objektif, Roadmap, Key 

Performance Indicator.  
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ABSTRACT 

 

Corporate Strategy Planning With Balanced Scorecard At  PT XYZ 

 

 

Companies/organizations required to survive, grow and compete in the current 

era. Many companies/organizations are not having the awareness of the 

importance of a Strategic Management that will determine its existence in the 

future based on past and present conditions. PT XYZ as company engaged in 

moldbase manufacturing industry in 2016 has a production capacity are 5 until 6 

sets/day with total production of 669 tons (59.6% of the market) to address 

business opportunities according to data projection Indonesian Mold & Dies 

Industry Association (IMDIA) There is an increase in demand per year about 3% 

to 2020 estimate up 22% or 144 Ton by making corporate strategy planning using 

Balanced Scorecard method. The purpose of this study is to analyze the strategic 

planning process and the objective influence that/which chosen in the strategy 

roadmap of the company. The research method using qualitative descriptive with 

data collecting technique through unstructured scheduled interview, observation 

as participant observer, literature about concept and method of strategic planning 

of company, and collecting financial and non financial data. The conclusion of 

this study is that the importance of proper selection of objectives is an important 

factor in which any achievement of the target unit on the Key Performance 

Indicator (KPI) will have a positive causal impact on the objectives in each 

perspective with the support of top management commitment, support, 

cooperation and equality of views from all elements of the organization in a 

productive and conducive working climate so that the organization will survive, 

grow, develop and innovate to face the challenges and competition of today's and 

the future industrial world. 

 

Keywords: Strategic Management, Balanced Scorecard, Roadmap, Objective, Key 

Performance Indicator. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Dunia bertumbuh dan berkembang terus menerus, baik pertumbuhan 

penduduk maupun perkembangan hasil karya cipta manusia berupa teknologi 

yang berjalan seiring dan sejalan. Hal ini dapat disikapi secara positif dan negatif. 

Dunia usaha memandang pertambahan penduduk sebagai pertumbuhan pangsa 

pasar atau pertumbuhan potensi pasar di masa datang yang harus segera ditindaki 

dengan perencanaan perusahaan untuk menghadapinya. 

Beberapa fenomena-fenomena yang melatar belakangi dan merupakan 

peluang positif bagi dunia industri di Indonesia dapat kita ketahui diantaranya 

adalah: 

a. Data pertumbuhan penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik (2016), menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 

2010 = 238,5 juta dan diprediksikan tahun  2025 = 284,8 juta dan tahun 2030 

= 305,6 juta. Pertambahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010 ke 

2025 adalah 19%. Hal ini lebih dikenal luas sebagai sebuah “Bonus 

Demografi”.  
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b. Badan riset asing McKinsey Global Institute (MGI) meramalkan bahwa 

Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 

tahun 2030 ditopang oleh empat sektor utama yaitu bidang jasa, pertanian dan 

perikanan, serta sumber daya alam. Hal ini seperti diberitakan oleh tempo.com 

pada 18 September 2012, Indonesia diprediksi akan memiliki 90 juta orang 

yang masuk dalam kelas konsumen baru. Dampaknya,  pertumbuhan kelas 

konsumsi di Indonesia akan jauh melebihi China serta India dan menjadi 

sinyal bagi investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia. 

c. Republika.com pada 06 March 2013, merilis hasil riset dari The Boston 

Consulting Group (BCG) bahwa gelombang konsumen baru kelas menengah 

ke atas atau Middle and Affluent Consumer (MAC) di Indonesia  

diproyeksikan meningkat dua kali lipat antara tahun 2012 dan 2020, dari 74 

juta jiwa menjadi 141 juta jiwa. 

 

Data dan informasi fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam 

dunia bisnis atau industri terjadi pertumbuhan potensi pasar yang meningkat, 

potensi daya beli dan kebutuhan konsumen yang juga meningkat. Potensi pasar 

yang sangat besar di masa depan harus disikapi positif dunia usaha dengan 

peningkatan produktifitas sehingga mampu mensuplai produk dan jasanya sesuai 

kebutuhan pasar. 

Perkembangan informasi dan globalisasi juga menghadapkan 

perusahaan/organisasi kepada persaingan/kompetisi yang ketat di industrinya 

dalam kondisi serba terbuka dan transparan dengan harga yang kompetitif.. Agar 

perusahaan tetap dinamis dan mampu bertahan dan bertumbuh diperlukan sebuah 

strategi perencanaan yang tepat sebagai panduan manajemen dalam menjalankan 
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perusahaan. Secara garis besar, strategi perusahaan adalah suatu teori yang 

menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat berhasil dalam persaingan. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan data realisasi dan proyeksi 

permintaan (demand) pada industri mold dan dies di Indonesia dari tahun 2006 

sampai dengan 2020 yang dikeluarkan oleh Indonesian Mold & Dies Industry 

Association (IMDIA) yang beralamatkan di Jln. Raya Bogor Km 29, Kompleks 

PT Panasonic Mfg. Ind., Graha Managemen YMG, Jakarta Timur, pada tahun 

2016 sebagai berikut: 

 

Grafik 1.1: Realisasi Permintaan dan Proyeksi Permintaan Mold & Dies Indonesia 

Tahun 2006 s/d 2020 dalam Ton 

 Sumber: Adaptasi dari 

http://www.imdia.or.id/english/news/AnnivIMDIA2016(Eng).pdf,2016. 

Perusahaan/Organisasi yang berorientasi kepada pencapaian kinerja masa 

depan dan siap berkompetisi memiliki Misi untuk mencapai Visi-nya. Hal ini 

memerlukan sebuah konsep penerapan perencanaan dan pengukuran kinerja 



4 

 

perusahaan yang didapatkan dari penurunan strategi Visi dan Misi. Ada beberapa 

macam konsep strategi perencanaan perusahaan. 

PT XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur Penanaman Modal Asing 

(PMA) Korea yang berdiri sejak tahun 2006 dan berlokasi di Kawasan Industri 

Jababeka, Cikarang, Bekasi dengan aktivitas bisnis pada industri pembuatan mold 

base. Adapun data produksi pada selama tahun 2016 adalah: 

 

Grafik 1.2: Data Produksi Moldbase PT XYZ Tahun 2016 (Set/Hari) 

Sumber: Adaptasi dari Data Produksi Moldbase PT XYZ, 2016. 

Data Penjualan PT XYZ selama periode tahun 2016 adalah: 

 

Grafik 1.3: Data Produksi Moldbase PT XYZ Tahun 2016 (Set/Hari) 
 Sumber: Adaptasi dari Data Produksi & Penjualan PT XYZ, 2016. 
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Beberapa hal tersebut di atas menjadi dasar perlunya PT XYZ untuk 

memiliki dan mengembangkan suatu perencanaan strategi perusahaan untuk dapat 

menangkap potensi dan peluang pasar serta memenangkan persaingan demi 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

PT XYZ dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misinya 

memerlukan perencanaan strategi perusahaan yang diturunkan secara terstruktur 

dengan menggunakan konsep dan metode yang teruji dan holistik.  

Dengan penyusunan perencanaan strategi perusahaan, diharapkan dapat 

menjawab beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Hubungan objektif pada roadmap perencanaan strategi perusahaan PT XYZ 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 

2. Faktor-faktor yang yang mempengaruhi dalam penyusunan perencanaan 

strategi perusahaan pada PT XYZ. 

 

1.3. Batasan Permasalahan 

Penelitian Tugas Akhir ini akan dibatasi dan difokuskan pada 

perencanaan strategi perusahaan dimulai dari perumusan strategi, analisa faktor 

eksternal dan internal, tujuan jangka panjang, pemilihan serta penerapan strategi 

dengan pembuatan peta strategi perusahaan menggunakan metode Balanced 

Scorecard di perusahaan tinjauan yaitu PT XYZ. 
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Penelitian ini tidak membahas dan mengkaji proses dasar pembuatan Visi 

dan Misi perusahaan serta penentuan dan pemilihan indikator kinerja kunci (Key 

Performance Indicator) serta pencapaian target perusahaan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

ditetapkan maka tujuan dari penelitian pada PT XYZ ini adalah: 

1. Menganalisa proses perencanaan strategis perusahaan 

2. Menganalisa pengaruh objektif yang dipilih dalam roadmap strategi 

perusahaan. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

tinjauan dan penelitian pada PT XYZ adalah kualitatif deskriptif dengan teknik: 

a. Pengumpulan data primer 

• Observasi sebagai participant observer untuk mendapatkan data dan 

informasi. 

• Wawancara mendalam (in depth interview) terjadwal tidak terstruktur 

kepada Direktur dan Pajabat PT XYZ. 

b. Pengumpulan data sekunder 

• Metode tinjauan pustaka tentang konsep dan metode strategi perencanaan 

perusahaan yang digunakan. 

c. Instrumen Penelitian adalah Peneliti sebagai participant observer 

d. Penentuan Informan kepada Tim Manajemen PT XYZ 
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e. Teknik Analisis Data berupa reduksi data 

f. Data display berupa kesimpulan dan verifikasi 

g. Pengujian keabsahan data: 

• Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan 

• Meningkatkan ketekunan pengamatan 

• Melakukan triangulasi sesuai aturan 

• Penggunaan bahan referensi yang tepat 

 

1.6. Sistimatika Penulisan 

Secara garis besar kerangka penulisan dalam penyusunan skripsi ini 

terbagi dalam 5 (lima) bab, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang 

dilakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas model perencanaan strategi perusahaan secara umum, 

teori dan konsep, metode dan alat manajemen. Dari Pemilihan Model Perencanaan 

Strategi, Analisa Lingkungan Bisnis, Pemilihan Strategi, Penentuan Tujuan dan 

Target, Pembuatan Pemetaan Dimensi yang dilakukan dalam implementasinya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penyusunan tugas akhir/skripsi ini. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data-data yang didapatkan peneliti selama penelitian 

dilakukan di PT XYZ berupa data perencanaan strategi dan roadmap strategi 

perusahaan. 

BAB V ANALISA HASIL 

Bab ini membahas keterkaitan faktor-faktor data yang diperoleh dari 

masalah yang diajukan untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut 

menggunakan metode dan analisa proses serta hasil penyelesaian masalah secara 

sistematis ilmiah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari 

peneliti sebagai bahan untuk penerapan dan pengembangan strategi perencanaan 

perusahaan di PT XYZ. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menyajikan beberapa teori yang berhubungan dengan skripsi untuk 

dijadikan landasan teori dalam pembahasan selanjutnya. Teori berisi definis-

definisi maupun penjelasan dari metode dan alat-alat (tools) terkait dengan objek 

penelitian yang dilakukan. 

 

2.1. Manajemen dan Perencanaan Strategi 

Perusahaan pada umumnya berupaya untuk selalu dapat mencapai tujuan 

dan sasarannya di dalam kondisi persaingan yang semakin ketat. Pencapaian 

tujuan dan sasaran perusahaan diukur dengan besarnya total keuntungan 

perusahaan, tingkat keuntungan terhadap modal investasi perusahaan, dan 

penguasaan pasar. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan hanya 

dimungkinkan bila perusahaan memiliki keunggulan bersaing. 

Menurut Muhammad (2013), dinyatakan bahwa lingkungan bisnis 

menyediakan peluang dan ancaman bisnis. Dengan keunggulan bersaing yang 

dimiliki yang dibangun melalui usaha menumbuhkan kekuatan perusahaan, 

peluang bisnis yang tersedia akan dieksploitasi secara optimal. 

Kelemahan internal dan ancaman dari perusahaan pesaing akan selalu 

dianalisis dan diantisipasi yang kemudian akan diperbaiki agar tidak mudah 

diserang atau ditundukkan oleh perusahaan pesaing. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa inti dari manajemen strategi adalah memenangkan persaingan (Yunus, 

2016), 
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Perkembangan dan pertumbuhan pasar di dunia disikapi secara positif 

sebagai potensi pasar yang dapat dijadikan dasar dalam manajemen dan 

perencanaan strategi sebuah perusahaan secara khusus pada industrinya. Adapun 

beberapa data potensi yang ada adalah: 

a. Guillaume de Gantes selaku Principal Perusahaan Konsultan Manajemen 

McKinsey & Co. Indonesia dalam acara Mandiri Investment Forum, di Jakarta, 

Selasa (27/1/2015) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua 

sebagai konsumen teroptimis di dunia dengan perolehan angka 125. Di mana 

rata-rata dunia hanya 98. Peringkat pertama adalah India sebesar 126,. Hal ini 

seperti diberitakan oleh BisnisKeuangan.Kompas.com pada 27 Januari 2015. 

b. Ketua APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) Jamalul 

Izza di sela pengumuman Riset Pengguna Internet Indonesia 2016, di Jakarta, 

Senin (24/10/2016), menyatakan bahwa survei yang dilakukan sepanjang 2016 

menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. 

Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini 

mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna 

internet pada 2014 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 

juta pengguna internet. Penyebabnya adalah perkembangan infrastruktur dan 

mudahnya mendapatkan smartphone atau perangkat genggam. Informasi ini 

seperti dirilis pada Tekno.Kompas.com pada 24 Oktober 2016. 

c. Dalam Manufakturindo.com bahwa International Yearbook of Industrial 

Statistic 2016 yang diterbitkan oleh United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) merilis terkait data 10 negara industri manufaktur 

terbesar di dunia. Menariknya nama Indonesia masuk menjadi bagian dari 10 

besar negara manufaktur terbesar tersebut, dan berhasil melampaui negara 
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industri lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Kanada. Atas pencapaiannya ini, 

Menteri Perindustrian optimis dapat memajukan industri manufaktur dalam 

negeri di tahun-tahun ke depan. 

d. Dikutip dari Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 yang 

diterbitkan pada Februari 2016: “Pada tahun 2015 (YoY), sektor industri 

pengolahan non migas tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibanding 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan cabang industri non 

migas pada tahun 2015 yang tertinggi dicapai oleh industri barang logam; 

komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik sebesar 7,83 persen, 

disusul oleh industri makanan dan minuman sebesar 7,54 persen dan Industri 

mesin dan perlengkapan sebesar 7,49 persen. Kontribusi sektor industri 

pengolahan non migas pada tahun 2015 sebesar 18,18 persen dengan nilai Rp. 

2.098,117 Triliun. 

 

Keunggulan bersaing suatu perusahaan dapat dimiliki bila perusahaan 

berhasil merancang dan mengimplementasikan strategi penciptaan nilai. 

Membangun keunggulan bersaing yang dilakukan perusahaan secara tepat dan 

berkelanjutan dengan penyusunan strategi dan mengimplementasikannya. Dalam 

hal ini perusahaan harus memahami betul kebutuhan akan perencanaan strategi 

dengan menggunakan isu-isu di atas sebagai dasar untuk membangun keunggulan 

bersaing secara berkelanjutan. 
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2.1.1. Manajemen Strategik 

Manajemen strategik mencakup dua proses utama: perumusan strategi 

dan implementasi strategi. Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk 

mewujudkan visi organisasi melalui misi (Mulyadi, 2001). 

Manajemen strategi menurut David (2009), adalah sebagai seni 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi 

mencapai tujuannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan manajemen stratagis 

adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang dan berbeda 

untuk esok; perencanaan jangka panjang, sebaliknya, berusaha untuk 

mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. 

Manajemen strategik diartikan sebagai usaha manajerial 

menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang 

bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

(Muhammad, 2013). 

Manajemen strategik merupakan proses organisasi atau perusahaan 

menata perumusan dan mengimplementasikan strateginya (Assauri, 2016). 

Selanjutnya dikatakan pula bahwa manajemen strategik merupakan proses 

penetapan misi, visi dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan 

program pelaksanaan untuk mencapainya. 

Peneliti menyimpulkan bahwa manajemen strategis adalah perumusan, 

implementasi dan evaluasi strategi yang telah dipilih organisasi untuk mencapai 

tujuannya.  
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2.1.2. Perencanaan Strategik 

Perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan 

yang spesifik dikehendaki oleh manajer bagi organisasi. Perencanaan adalah 

proses berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi (Stoner, 1996). 

Menurut Gaol (2014)  perencanaan dapat juga dikatakan sebagai proses 

manajemen pengambilan keputusan di waktu sekarang untuk tujuan di masa yang 

akan datang. Perencanaan adalah penentuan prioritas-prioritas yang akan 

dilaksanakan. Hal ini sama dengan mendahulukan kepentingan yang mendesak 

dan kemudian dilanjutkan dengan kepentingan yang tidak begitu mendesak. 

Sehingga perencanaan adalah pengembilan keputusan untuk masa depan 

dengan penentuan prioritas yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan 

menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan di lingkungan/bisnis sekitar 

organisasi. 

Strategi menurut David (2009) yang diterjemahkan Dono Sunardi (2010), 

strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak 

dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi juga 

mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan untuk lima tahun ke 

depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. 

Sedangkan definisi strategi menurut Assauri (2016) adalah yang terkait 

dengan penetapan keputusan yang harus diambil dalam menghadapi para pesaing 

di dalam lingkungan kehidupan yang saling memiliki ketergantungan, sehingga 

perlu ada kegiatan yamg diarahkan terutama dalam dalam memperkirakan 

perilaku satu dengan lainnya. Selanjutnya Assauri (2016) juga menyatakan bahwa 
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strategi merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-

masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. 

Menurut Rumelt (2016) menyatakan strategi adalah tentang bagaimana 

organisasi akan bergerak maju. Melakukan strategi adalah menghitung dengan 

teliti bagaimana untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Dari definisi di atas, peneliti dapat artikan secara singkat bahwa strategi 

adalah sebuah keputusan manajemen yang diambil dalam menghadapi persaingan 

yang mempengaruhi masa depan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada demi pencapaian tujuan perusahaan. 

Strategi yang dijalankan oleh suatu organisasi adalah sekumpulan 

komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk 

mengusahakan atau mengolah kompetensi dan sekaligus guna mendapatkan 

keunggulan bersaing organisasi. Strategi berupaya mengintegrasikan dan 

mengalokasikan sumber-sumber daya, kapabilitas dan kompetensi organisasi agar 

memperoleh keberhasilan di lingkungan eksternal yang dinamis. 

Menurut Aprinto (2013) menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah 

proses organisasi untuk menentukan sasaran, membuat strategi serta 

mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi tersebut. 

Perencanaan strategis membantu organisasi fokus pada bagaimana mencapai 

kesuksesan di masa mendatang. 

Perencanaan Strategi adalah taktik permainan sebuah perusahaan (David, 

2009). Juga dikatakan bahwa perusahaan mesti memiliki rencana strategis yang 

baik untuk dapat bersaing dengan sukses. 
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Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan 

organisasi mencapai tujuannya. (Wibowo, 2016). 

Menurut Hope dan Player (2012) seperti dikutip oleh Wibowo (2016) 

dikatakan bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses untuk menentukan 

tujuan jangka menengah dan panjang dan bagaimana organisasi akan 

mencapainya. 

Sehingga peneliti dapat mengartikan bahwa perencanaan strategis adalah 

proses organisasi/perusahaan dalam menentukan sasaran dan membuat strategi 

untuk mencapai tujuannya. 

 

2.1.3. Tahapan Perencanaan Strategik 

Tahapan perencanaan strategi adalah proses penyusunan rencana strategis 

dibuat melalui tahapan-tahapan tertentu yang sistematis dan komprehensif.  

Beberapa ahli mengemukakan tahapan/model manajemen strategis. 

Menurut David (2006), proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: 

formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. 

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003) seperti dikutip oleh 

Wibowo (2016) menggambarkan proses/tahapan perencanaan strategis dengan 

urutan: mendefinisikan tujuan, mendefinisikan lingkup produk atau jasa, menilai 

sumber daya internal, menilai lingkungan eksternal, menganalisis pengaturan 

internal, menilai keuntungan kompetitif, mengembangkan strategi kompetitif, 

mengomunikasikan strategi dengan stakeholder, mengimplementasikan strategi 

dan mengevaluasi manfaat. 
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Menurut Luis, et al. (2011), tahapan perencanaan strategis dengan konsep 

Blueprint Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) adalah 

formulasi strategi, pemetaan strategi, penyelarasan strategi, penyelarasan 

organisasi, eksekusi organisasi dan pemantauan dan penyelarasan kembali. 

Menurut Dobson, et al. (2004) seperti dikutip oleh Sihite dan Ernie 

Tisnawati Sule (2017) menjelaskan bahwa model manajemen strategik melibatkan 

analisis internal (organisasi) serta analisis eksternal (analisis lingkungan) serta 

analisa SWOT dan analisis pemangku kepentingan dalam pemilihan dan realisasi 

strategi. 

Peneliti dapat definisikan kembali bahwa tahapan/model perencanaan 

strategi dimulai dengan formulasi strategi termasuk didalamnya pemilihan 

strategi, implementasi strategi dan monitoring/evaluasi strategi. 

 

2.1.4. Model/Alat Strategi 

Beberapa pakar menjelaskan tahapan-tahapan perencanaan strategi. 

Peneliti mencoba paparkan beberapa tahapan/model perencanaan strategi yang 

peneliti temui. 

 

2.1.4.1.Model Behaviour Organization 

Model Behaviour Organization dikemukakan oleh Greenberg dan Baron 

(2003) seperti dikutip oleh Wibowo (2016) dengan 10 langkah yaitu: 

a. Mendefinisikan tujuan 

b. Mendefinisikan lingkup produk atau jasa 

c. Menilai sumber daya internal 
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d. Menilai lingkungan eksternal 

e. Menganalisis pengaturan internal 

f. Menilai keuntungan kompetitif 

g. Mengembangkan strategi kompetitif 

h. Mengomunikasikan strategi dengan stakeholder 

i. Mengimplementasikan strategi  

j. Mengevaluasi manfaat 

 

Gambar 2.1: Model Behaviour Organization (Greenberg, 2003). 

 

2.1.4.2.Blueprint Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) 

Menurut Luis, et al. (2011), tahapan perencanaan strategis dengan konsep 

Blueprint Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) adalah: 

a. Formulasi strategi, 

b. Pemetaan strategi 

c. Penyelarasan strategi 
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d. Penyelarasan organisasi 

e. Eksekusi organisasi 

f. Pemantauan dan penyelarasan kembali 

 

 

Gambar 2.2: Model Blueprint Strategy and Performance Execution Excellence 

(SPEx2), (Luis, 2011). 

 

2.1.4.3.Model Manajemen Strategik (Whellen & Hunger) 

Model Manajemen Strategik menurut Whellen & Hunger (1998) adalah: 

“Strategic management atau manajemen strategis menurut Wheelen dan Hunger  

adalah “... That set of managerial decisions and actions that determines the long-

run performance of a corporation.” 
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Tahapan model manajemen strategik Whellen & Hunger adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengamatan Lingkungan (Eksternal dan Internal) 

b. Perumusan Strategi 

c. Implementasi Strategi 

d. Evaluasi dan Pengendalian 

 

Gambar 2.3: Model Strategic Management (Whellen, 2012) 

 

2.1.4.4.Model Perencanaan Strategik (Thomson, Petaraf, Gamble, dan 

Strickland) 

Pernyataan misi memegang peran penting dalam proses manajemen 

strategis. Itu sebabnya, membangun misi, visi, dan nilai-nilai inti adalah fase 

paling awal yang dilakukan dalam proses manajemen strategis. Thompson, 

Peteraf, Gamble, dan Strickland (2014) menggambarkan sebuah skema yang 

menunjukkan bahwa pembangunan misi mengawali proses perumusan dan 

pengeksekusian strategi. 
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Gambar 2.4: Model Perencanaan Strategik (Mombang, 2017) 

 

2.1.4.5.Model Manajemen Strategis Komprehensif 

Menurut David (2006), proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: 

a. Perumusan/Formulasi strategi 

b. Penerapan/Implementasi strategi 

c. Evaluasi strategi. 

 

Gambar 2.5: Model Manajemen Strategis Komprehensif (David, 1988). 
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Peneliti menetapkan bahwa Model/Tahapan Perencanaan Strategis yang 

digunakan adalah Model Manajemen Strategis Komprehensif, karena sesuai 

dengan model pada objek penelitian di PT XYZ. 

 

2.1.5. Perumusan Strategi 

Tahapan Perumusan Strategi dimulai dengan Pernyataan Visi dan Misi, 

Analisa Lingkungan Bisnis Eksternal dan Internal, Tujuan Jangka Panjang dan 

Menciptakan dan Memilih Strategi. 

2.1.5.1.Pernyataan Visi dan Misi 

Menurut Luis (2009), Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang 

organisasi atau impian yang ingin dicapai. Visi ingin menjawab pertanyaan, 

sebenarnya organisasi mau menjadi apa, atau hasil seperti apa yang ingin 

organisasi raih di masa depan.Visi mempertajam dan mengarahkan organisasi ke 

masa depan yang sifatnya strategis. 

Sedangkan Misi adalah tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi. 

Misi menyatakan apa yang mesti dilakukan dan mengapa organisasi itu ada (why 

we exist). Misi memberikan arah maupun batasan tentang hal atau tindakan yang 

boleh dilakukan, secara explisit, atau yang tidak boleh dilakukan, secara implisit, 

oleh suatu organisasi. Pernyataan Misi adalah suatu usaha formal untuk 

memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan ketika mendirikan 

perusahaan dan menjadi pegangan untuk mengendalikan selanjutnya. Misi lebih 

berkaitan dengan keadaan saat ini. Biasanya Misi dikaitkan dengan penyataan 

tentang pelanggan, proses, kegiatan atau tingkat kinerja yang diinginkan. 
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Dengan Visi dan Misi, arah dan tujuan setiap kegiatan dan organisasi 

akan lebih terarah dan jelas, baik bagi orang di luar organisasi, maupun yang 

berada di dalam organisasi. Dengan tujuan yang jelas, maka keberhasilan akan 

lebih mudah dicapai. 

Terdapat beberapa pendekatan dalam menjelaskan Visi dan Misi sebagai 

pernyataan dan komitmen sebuah organisasi atau perusahaan terhadap cita-cita 

dan aksi yang dilakukan untuk mewujudkannya (David, 2006); (Assauri, 2016). 

 

2.1.5.2.Analisa Lingkungan Bisnis Eksternal dan Internal 

Menurut Assauri (2016) bahwa lingkungan eksternal terdiri dari dimensi 

yang terdapat di dalam masyarakat luas, yang berpengaruh langsung terhadap 

suatu industri dan perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Faktor 

eksternal berupa peluang dan ancamansebagai tujuan penting dari kajian 

lingkungan umum atau makro. Faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan 

operasional perusahaan dalam suatu industri adalah faktor ekonomi, faktor 

teknologi, faktor politik dan hukum dan faktor sosial budaya. 

Adapun alat yang digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal 

adalah: 

a. Lima kekuatan struktur industri Porter 

Terdiri dari: Ancaman pendatang baru, Hambatan masuk pasar, Kekuatan 

tawar pemasok, Kekuatan tawar pembeli, Ancaman produk pengganti. 

Terdapat beberapa pendekatan dalam menjelaskan Lima kekuatan struktur 

industri Porter sebagai alat analisa kondisi lingkungan eksternal perusahaan 

(Assauri, 2016). 
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Gambar 2.6: Lima Kekuatan Struktur Industri Porter (David, 1988) 

 

b. Blue Ocean & Red Ocean strategy 

Blue Ocean diartikan bahwa organisasi berada di lingkungan bisnis dengan 

tingkat persaingan yang rendah, sebaliknya Red Ocean adalah lingkungan 

bisnis yang sudah jenuh dan penuh persaingan harga. Blue Ocean strategy 

merupakan fenomena manajemen strategik yang ditemukan oleh Kim dan 

Mauborgne setelah melakukan riset selama kurang lebih 15 tahun. 

Terdapat beberapa pendekatan dalam menjelaskan Blue Ocean & Red Ocean 

strategy (Solihin, 2012).  

c. Analisa PESTLE 

PESTLE adalah kepanjangan dari Political factors, Economic factors, Social 

factors, Tecnology factors, Legal factors, Environmental factors. 

Dalam mengidentifikasi faktor eksternal di perusahaan yang bisa berdampak 

pada operasi. Banyak dari hal ini akan menjadi hal-hal yang menjadi 

organisasi tidak memiliki kontrol atas, tapi implikasi yang perlu dipahami. 
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Alat yang populer untuk mengidentifikasi faktor eksternal ini adalah Analisis 

PESTLE, yang dapat digunakan untuk membantu Anda mempertimbangkan 

Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum, dan Lingkungan. 

Terdapat beberapa pendekatan dalam menjelaskan PASTLE (Team FME, 

2017). 

d. Analisa SWOT 

Alat yang digunakan untuk menganalisa lingkungan bisnis eksternal adalah 

dengan menggunakan bagian dari SWOT, yaitu Opportunity (Peluang) dan 

Threat (Tantangan). 

Menurut ulasan dari website www.wikipedia.co.id (2016), dikatakan bahwa 

analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis. Dua faktor yang membentuk akronim SWOT yaitu 

Opportunities (Peluang) dan Threats (Tantangan) sebagai alat untuk 

menganalisa lingkungan bisnis eksternal organisasi. 

 

Menurut Assauri (2016) bahwa lingkungan internal perusahaan 

membutuhkan aktivitas pengevaluasian dan pengkajian portofolio sumber-sumber 

daya perusahaan, serta kapabilitas manajer yang berhasil. 

Adapun alat yang digunakan untuk menganalisa lingkungan internal 

adalah: 
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a. Analisis Internal dan Keunggulan Bersaing Strategik 

Dalam upaya untuk mendapatkan keunggulan bersaing jangka panjang 

perusahaan yang dimanajemeni, Manajer strategik harus memiliki global 

mindset sehingga dapat mengetahui sumber-sumber daya dan kapabilitas 

untuk menyesuaikan keunikan budaya sosial yang terdapat di suatu negara. 

Manajer strategik juga harus tanggap terhadap perubahan kondisi persaingan. 

Penganalisisan internal organisasi perusahaan membutuhkan aktivitas 

pengevaluasian portofolio sumber-sumber daya perusahaan dan sekumpulan 

sumber daya yang heterogen serta kapabilitas manajer yang dapat dibentuk. 

Dengan perspektif ini akan terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai 

sumber daya dan kapabilitas yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Apabila 

perusahaan menghadapi keadaan ini, maka akan mendorong terbentuknya 

kapabilitas yang dapat mengembangkan kompetensi ini atau keunggulan 

bersaing perusahaan. 

b. Analisis Sumber Daya Strategik 

Sumber daya adalah sumber dari kapabilitas, di mana beberapa diantaranya 

adalah kepemimpinan dalam pengembangan kompetensi inti perusahaan, yang 

menjadi dasar keunggulan bersaing organisasi. Sumber daya strategik suatu 

perusahaan adalah aset-aset fisik, keuangan atau finansial, sumber daya 

manusia dan aset organisasi. Manajemen strategik perlu dilakukan pengkajian 

dan penganalisisan kapabilitas sumber daya strategik suatu perusahaan yang 

akan mempengaruhi juga tekanan dalam menghadapi perubahan ke depan. 

Sumber daya strategik memiliki peran yang menentukan dalam proses 

penetapan strategi bagi keberhasilan usaha perusahaan dalam jangka panjang. 
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c. Analisa Kapabilitas 

Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan sumber-sumber dayanya, baik tangible maupun intangible 

untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Kemampuan perusahaan 

tersebut terdapat dalam proses bisnis dan rutin, untuk memanaje interaksi di 

antara sumber daya dalam pengolahan input menjadi output. Kapabilitas pada 

dasarnya adalah fungsinya atau terkait dengan fungsi tertentu atau spesifik. 

Dalam hal ini terdapat kapabilitas pemasaran, manufaktur dan kapabilitas 

memeneje sumber daya manusia. 

d. Analisa Kompetensi Inti 

Kompetensi adalah suatu integrasi antar fungsi dan koordinasi dari kapabilitas. 

Kompetensi inti dirumuskan sebagai kapabilitas dalam melayani sumber-

sumber keunggulan bersaing dari suatu perusahaan yang melebihi lawan-

lawannya. Kompetensi inti menunjukkan kapabilitas kelas dunia, yang 

mungkin dapat dicapai oleh suatu perusahaan di dalam upaya membangun 

keunggulan bersaingnya. Membangun kompetensi inti adalah menjadi unsur 

kunci mengembangkan keunggulan strategik jangka panjang suatu 

perusahaan. 

e. Analisa Model VRINE 

Model VRINE merupakan suatu kerangka analisis, yang memberikan 

gambaran atau masukan, bahwa suatu perusahaan dengan sumber daya dan 

kapabilitas yang Valuable (bernilai), Rarerity (jarang sekali), Immitability 

(tidak mudah ditiru), Non-substitutability (tidak dapat disubtitusi) dan 

Explitability (dapat diolah) akan menghasilkan keunggulan bersaing. Analisis 

dengen model ini memberikan masukan bagaimana suatu perusahaan 
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menggunakan sumber daya dan kapabilitas untuk mendiferensiasikan produk 

berupa barang atau jasa sehingga dapat lebih bernilai serta tidak dapat ditiru 

oleh pesaing. 

f. Analisa Rantai Nilai/Value Chain 

Mata rantai adalah suatu kumpulan yang terkait dengan aktivitas penciptaan 

nilai, yang dimulai dengan bahan baku dasar, yang datang dari pemasok dan 

bergerak ke rangkaian aktivitas penambah nilai atau value added yang 

mencakup produksi dan pemasaran produk berupa barang dan jasa dan 

diakhiri dengan distribusi agar dapat diterima oleh konsumen akhir. Jika rantai 

nilai merupakan suatu pola dari suatu perusahaan untuk mengidentifikasikan 

macam-macam alat yang dapat digunakan dalam mmfasilitasi penerapan dari 

strategi tingkat bisnis yang telah ditetapkan. Fokus dari analisa rantai nilai 

adalah untuk mengkaji perusahaan di dalam konteks seluruh mata rantai dari 

aktivitas penciptaan nilai. Analisis Rantai Nilai dikembangkan oleh Michael 

Porter dalam bukunya Competitive Advantage. 

 

Gambar 2.7: Analisa Rantai Nilai (Wheelen, 2012) 
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g. Analisa SWOT 

Alat yang digunakan untuk menganalisa lingkungan bisnis internal adalah 

dengan menggunakan bagian dari SWOT, yaitu Opportunity (Peluang) dan 

Threat (Tantangan). 

Ulasan yang bersumber dari website www.wikipedia.co.id (2016), 

mengatakan bahwa analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis. Dua faktor yang membentuk akronim SWOT yaitu Strength 

(Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) sebagai alat untuk menganalisa 

lingkungan bisnis internal organisasi. 

Proses analisa lingkungan bisnis internal dan eksternal melibatkan 

penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak 

dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara 

menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat 

faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT. 

 

Gambar2.8: Diagram Matrik Analisis SWOT (Rangkuti, 2013) 
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Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek 

riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an 

dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. 

Seperti dikutip dari website www.iktisar.com (2016), bahwa 

sebagai salah satu alat dalam pengembangan strategi yang terkenal adalah 

SWOT Matrix (Strength Weakness Opportunities Threat), dan saat ini 

pengembangan strategi SWOT sudah menggunakan pendekatan analisa 

external-internal. 

 

2.1.5.3.Menciptakan dan Memilih Strategi 

Pada tahapan pemilihan strategi terdapat 14 strategi dasar induk yang 

dapat dipilih sebagai pendekatan dasar pencapaian tersebut. 

a. Strategi pengembangan pasar 

Pemilihan strategi ini adalah untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat 

dilakukannya pengkoordinasian, sehingga dicapai biaya pengorbanan yang 

lebih rendah dan risiko yang dihadapi lebih kecil. Penekanan dari strategi ini 

adalah pada pemasaran produk yang sekarang dijalankan, dengan 

pertimbangan telah dimilikinya keahlian dan ketrampilan dalam 

pengoperasian pemasaran yang baik untuk pelanggan yang ada, maupun untuk 

pelanggan baru. Dalam hal ini kegiatan ditingkatkan adalah penambahan 

saluran distribusi dan cabang perusahaan, serta mengubah dan meningkatkan 

program promosi. 
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b. Strategi pengembangan produk 

Pemilihan strategi ini adalah untuk dijalankan pada suatu perusahaan dalam 

rangka memodifikasi produk yang sekarang atau penciptaan produk baru yang 

masih terkait dengan produk saat ini. Dengan demikian produk baru atau yang 

dimodifikasi tersebut, dapat dipasarkan kepada pelanggan yang ada sekarang 

melalui saluran pemasaran yang ada. Gagasan strategi ini dipilih untuk 

dijalankan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan di 

samping itu sekaligus melakukan pengembangan produk, bagi upaya 

mendalami pengaruh dari siklus produk yang dikenal sebagai product life 

cycle. Penekanan pelaksanaan strategi pengembangan produk adalah untuk 

meningkatkan daya tarik produk sekaligus menjaga citra dari merek dan 

reputasi perusahaan serta memberikan tambahan pengalaman positif bagi 

pelanggan. 

c. Strategi inovasi 

Strategi ini menjadi perhatian bagi suatu perusahaan, karena dalam banyak 

industri apabila tidak dilakukan inovasi akan dapat meningkatkan timbulnya 

risiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Strategi inovasi dibutuhkan 

perusahaan baik untuk produk-produk industri maupun barang-barang 

konsumsi karena selalu diharapkan adanya perubahan atau kemajuan dari 

produk yang ditawarkan. Dalam era persaingan saat ini kompetensi 

perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu melakukan inovasi, 

baik yang terkait dengan inovasi produk untuk menemukan produk baru atau 

modifikasi, maupun inovasi proses yang dapat menghasilkan produk sama 
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dengan biaya yang lebih murah sebagai akibat digunakan teknologi terbaru 

yang lebih maju. 

d. Strategi pertumbuhan terkonsentrasi 

Strategi ini memfokuskan pada suatu kombinasi produk dan pasar tertentu. 

Suatu pertumbuhan terkonsentrasi merupakan strategi perusahaan yang 

langsung menekankan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan 

pertumbuhan dari suatu produk tunggal, dalam suatu pasar tunggal dengan 

suatu teknologi yang dominan. Pemilihan secara rasional atas pendekatan ini 

adalah melakukan penetrasi pasar dengan strategi terkonsentrasi yang 

dimanfaatkan perusahaan atau pengalaman pengolahan operasi bisnis 

perusahaan di dalam suatu arena persaingan bisnis. Strategi ini diarahkan 

untuk mempertinggi kinerja perusahaan. 

e. Strategi integrasi horizontal 

Perusahaan akan menjalankan strategi ini bila dalam menjalankan strategi 

jangka panjangnya, perusahaan melakukan akuisisi satu atau lebih perusahaan 

yang beroperasi dalam rantai produksi-pemasaran pada tingkat yang sama. 

Dengan akuisisi tersebut, akan dapat menghilangkan pesaing-pesaing yang ada 

dan memberikan kesempatan perusahaan mempunyai akses langsung ke dalam 

pasar yang baru. 

f. Strategi integrasi vertikal 

Strategi induk yang dijalankan oleh suatu perusahaan yang mendapatkan 

perusahaan-perusahaan yang memasok input seperti bahan baku atau 

pelanggan yang mencari output seperti pedagang besar untuk produk hasil 

jadi, adalah memilih strategi integrasi vertikal yang ke belakang atau 
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backward intergration. Strategi ini difokuskan pada tingkat yang lebih awal 

dari proses produksi-pemasaran. Apabila perusahaan menggabungkannya 

dengan toko barang-barang konsumsi disebut sebagai integrasi vertikal ke 

depan atau forward vertical integration dengan mengakuisisi perusahaan yang 

beroperasi mendekati konsumen akhir. 

g. Strategi diversifikasi terkonsentrasi 

Strategi ini menunjukkan telah dimulainya kebiasaan baru dari suatu 

perusahaan yang ada, yang mengembangkan usahanya berdasarkan operasi 

atas dasar jenisnya, yaitu pengakuisisian atau membangkitkan usaha turunan 

internal, atau dikenal dengan spin-off dari suatu bisnis yang terpisah, dengan 

kemungkinan terdapatnya sinergi yang mengcounter keseimbangan 

keunggulan dan kelemahan dari dua bisnis yang ditangani. Diversifikasi 

kadang-kadang dilakukan sebagai investasi yang tidak berhubungan atau 

terkait, karena laba potensialnya tinggi dan sebaliknya kebutuhan sumber 

dayanya minimal. Strategi diversifikasi terkonsentrasi mencakup 

pengakuisisian bisnis yang berhubungan atau terkait dengan perusahaan 

semula yang menyangkut teknologi, pasar atau produknya. 

h. Strategi diversifikasi konglomerasi 

Perusahaan yang sangat besar dalam perencanaannya untuk memperoleh atau 

mendapatkan suatu bisnis harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, agar 

berhasil mendapatkan peluang investasi yang benar-benar menjanjikan. 

Strategi induk ini dikenal sebagai strategi diversifikasi konglomerasi. Hal 

pentingnya adalah upaya untuk dapat diperolehnya perusahaan dengan pola 

keuntungan ventura. 
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i. Strategi putar haluan (Turn Around) 

Strategi induk putar haluan yang dikenal sebagai Turn around Strategy adalah 

strategi yang memfokuskan upaya untuk memperkuat pertahanan perusahaan, 

yang dilakukan dengan upaya bersama-sama mengadakan penghematan atau 

penciutan. Perusahaan yang menjalankan strategi ini terutama karena 

perusahaan sedang mengalami penurunan laba atau keuntungan, yang 

diakibatkan oleh keadaan resesi ekonomi, inefisiensi produksi, dan terobosan 

inovasi para pesaing. Upaya penghematan atau penciutan dilakukan terumata 

pada pemangkasan biaya dan/aau penciutan aset perusahaan. 

j. Strategi divestasi 

Strategi dasar induk divestasi adalah strategi yang mencakup penjualan suatu 

perusahaan atau komponen utama dari suatu perusahaan. Bila penciutan atau 

retrenchment untuk menyelesaikan putar haluan yang diinginkan, manajer 

strategik dapat mengambil langkah untuk menjual perusahaannya yang 

menghadapi keadaan bisnis yang tidak terintegrasi. Manajer strategik dapat 

mengambil langkah untuk mencapai penjualan perusahaan tersebut dengan 

nilai pasar yang tinggi. Penjualan perusahaan yang dilakukan manajer 

strategik terjadi karena tidak sinkronnya perusahaan tersebut dengan 

perusahaan induknya. 

k. Strategi likuidasi 

Strategi dasar induk likuidasi dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menjual 

keseluruhannya terutama yang terkait dengan aset berwujud perusahaan dan 

bukan perusahaan yang sedang beroperasi atau going concern. Dalam 

pelaksanaan strategi lukuidasi dai suatu perusahaan pada dasarnya para 
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pemilik dan manajer strategik perusahaan yang gagal tersebut tidak 

mengetahui akibat dari aksi yang diambilnya, yaitu mengakibatkan kesulitan 

bagi dirinya dan para pegawai perusahaan tersebut. Dengan alasan ini, strategi 

likuidasi umumnya terlihat kurang menarik dibandingkan dengan strategi 

dasar induk lainnya. Secara jangka panjang strategi likuidasi ini mencoba 

meminimalisasi kerugian dari seluruh pemegang saham perusahaan. 

l. Strategi Bankrupcy 

Dengan strategi bankruptcy dilakukan pendistribusian aset yang lengkap dan 

menyeluruh kepada kreditor, dimana sebagian dari mereka hanya 

mendapatkan sebagian kecil saja dari yang diutangkan. Para pengusaha atau 

pebisnis pada dasarnya tidaklah membayar utangnya, tetapi yang dilakukan 

adalah mereka menutup atau menyelesaikan utang piutangnya. Dalam kondisi 

likuidasi, investor telah kehilangan uangnya, pekerja kehilangan pekerjaannya, 

dan para manajer telah kehilangan kredibilitasnya, serta pemilik yang 

memanaje perusahaan telah kehilangan yang ada di tangannya. Perusahaan 

dalam hal ini berusaha meyakinkan kreditornya, bahwa sewaktu-waktu akan 

dapat memenuhi kewajibannya dan akan membangun kembali pengoperasian 

perusahaan yang menguntungkan. 

m. Strategi joint venture 

Strategi joint venture merupakan kombinasi dari dua atau lebih perusahaan 

yang mempunyai kemampuan, tetapi juga mempunyai kekurangan komponen 

yang dibutuhkan bagi keberhasilan dalam suatu lingkungan bersaing tertentu. 

Contohnya adalah pembangunan jalan tol di Indonesia umumnya dibangun 

oleh beberapa perusahaan yang membentuk suatu joint venture. Dalam proyek 



35 

 

pembangunan jalan tol, terdapat satu perusahaan yang bertanggung jawab 

dalam teknik pembangunannya, satu perusahaan lainnya bertanggung jawab 

dalam pengoperasiaan pemasarannya, dan semua perusahaan dalam joint 

venture itu mempunyai kepemilikan dari induk perusahaan masing-masing. 

Dengan perjanjian bersama untuk penyiapan pendanaan yang dibutuhkan 

untuk membangun sebuah jalan tol, proses pembangunan dan pengoperasian 

pemasaran diganti secara bersama agar menghasilkan keuntungan. 

n. Strategi aliansi strategik 

Pada dasarnya aliansi strategik berbeda dengan joint venture, karena 

perusahaan-perusahaan yang ikut serta, tidak menyerahkan posisi ekuitas dari 

satu pihak kepada pihak lainnya. Aliansi strategik adalah partnership yang 

berlaku untuk waktu tertentu, selama partner berkontribusi bagi keterampilan 

dan kemampuan manufakturing untuk suatu proyek bersama. Partner satu 

memberikan kemampuan manufakturing dan partner lainnya mmberikan 

keterampilan dan kempuan pemasaran. 

 

Ada enam teknik yang dikembangkan para ahli, yaitu: 

a. Analisis Kesenjangan 

Analisis Kesenjangan pada dasarnya membanding antara target dengan hasil 

yang dicapai. Kesenjangan strategik (strategic gap) terjadi apabila terjadi 

perbedaan antara target dengan hasi yang dicapai. Apabila tejadi kesenjangan 

yang lebar, maka strategi yang diaplikasikan tidak cocok. 

Jika kesenjangan terjadi, langka yang diambil dapat berupa: (1) mengubah 

strategi, (2) mengubah alokasi sumberdaya, (3) menambah jenis usaha baru 
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untuk memperkuat yang lama, (4) menghapus beberapa unit usaha, atau (5) 

mengubah tujuan atau sasaran. 

 

Gambar 2.9: Analisis Kesenjangan Strategik (Wahyudi, 1996) 

 

b. Matrik Seleksi Strategi Induk (Grand Strategy Selection Matrix) 

Ide yang melatar belakangi penggnaan analisis ini adalah bahwa terdapat dua 

jenis variabel yang mutlak mendapat perhatian dalam melakukan analisis 

strategik, yaitu maksud utama penentu strategi, dan pemilihan penekanan 

perhatian pada faktor internal dan eksternal yang mengarah pada orientasi 

pertumbuhan atau kemampuan memperoleh keuntungan. Kedua hal itu dibuat 

garis yang beseberangan yang menghasilkan 4 kuadran, yang masing-masing 

kuadran disediakan alternatif strategi. 
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Gambar 2.10: Matriks Seleksi Strategi Induk (Pearche, 1991) 

 

c. Group Konsultan Boston (Boston Consulting Group/BCG) 

Prinsip dasar dari teknik ini dengan memaparkan pertumbuhan pasar 

(persentase pertumbuhan dalam penjualan), dan posisi persaingan relatif 

(pangsa pasar yang dikuasai). Tingkat pertumbuhan pasar adalah proyeksi 

tentang peningkatan pertumbuhan penjualan untuk pasar yang dilayani oleh 

satuan usaha tertentu. 

Biasanya ukuran pertumbuhan peningkatan persentase dalam penjualan di 

pasaran yang sudah dimasuki untuk kurun waktu tertentu. Rumus untuk 

mengukur persaingan pasar relatif ialah rasio pangsa pasar suatu usaha 

tertentu dibagi dengan pangsa pasar yang dikuasai pesaing terjuat. Hasil 

perhitungan pangsa pasar dan posisi kompetitif dilakukan kemudian 

ditempatkan dalam matriks yang digambarkan dengan lingkaran. Makin besar 

lingkaran berarti semakin besar kemampuan satuan usaha yang bersangkutan 
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menghasilkan keuntungan. Pertumbuhan pasar seing dibedakan tinggi dan 

rendah. 

Secara singkat dapat dikatakan ada 4 situasi yang berkembang, yaitu: (1) 

pertumbuhan tinggi dan posisi kompetitif tinggi (dilambangkan bintang), (2) 

pertumbuhan rendah dan posisi kompetitif tinggi (dilambangkan sapi perah), 

(3) pertumbuhan rendah dan posisi kompetitif rendah (dilambangkan anjing), 

dan (4) pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar rendah (dilambangkan tanda 

tanya). Jika dibuat matriks seperti pada Gambar Matriks Pertumbuhan 

BCG/Pangsa Pasar. 

 

Gambar 2.11: Matriks Pertumbuhan BCG/Pangsa Pasar (Pearche, 1991). 

 

d. Model Kelompok Strategi Induk (Model Of Grand Strategy Cluster) 

Model kelompok strategi induk adalah suatu teknik yang secara simultan 

melakukan analisis mengenai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi 

kompetitif suatu perusahaan atau lembaga pendidikan. Posisi pertumbuhan 
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pasar dibedakan atas cepat dan lambat, posisi bersaing dibedakan atas kuat 

dan lemah sehingga apabila dipasangkan menghasilkan 4 posisi, yaitu: (1) 

posisi bersaing kuat dan pasar yang tumbuh cepat, (2) posisi bersaing lemah 

pasar tumbuh cepat, (3) posisi bersaing lemah dan pasart tumbuh lambat, dan 

(4) posisi bersaing kuat dan pasar tumbuh lambat. Masing-masing posisi 

diberika alternatif strategi, seperti terlihat dalam Gambar Model Kelompok 

Strategi Induk. 

 

Gambar 2.12: Model Kelompok Strategi Induk (Pearche, 1991). 

 

e. Daur Kehidupan Produk (Product Life Cyrcle) 

Pada prinsipnya analisis ini mengatakan bahwa suatu produk akan mengalami 

suatu siklus kehidupan seperti manusia, yaitu lahir, tumbuh, dewasa dan tua 

(meninggal). Kehidupan produk dibagi menjadi 4 tahap yaitu perkenalan 

(intoduction), pertumbuhan (growth), dewasa (maturity), dan masa menurun 

(decline). Tahap perkenalan penjualan mulai dari nol kemudian meningkat 
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pelan-pelan, keuntungan negatif karena untuk penelitian dan promosi. Tahap 

pertumbuhan penjualan meningkat cepat kemudian rendah. Tahap dewasa 

penjualan mencapai titik maksimal kemudian menurun. Tahap menurun 

penjualan dan keuntungan menurun terus hingga ditarik dari peredaran. 

 

Gambar 2.13: Model Product Life Cyrcle, (Pearche, 1991) 

 

f. Matriks TOWS, 

Analisis SWOT merupakan analisis lingkungan perusahaan atau organisasi 

pendidikan. Lingkungan dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal. Analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi 

aspek-aspek sosial, budaya, politis, ekonomis, dan teknologi, serta 

kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Hasil analisis 

lingkungan ekternal adalah sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan 

(opportunities) dan ancaman yang harus dicegah (threats). Analisis 

lingkungan internal terdiri dari penentu yang realistis atas segala kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses). Suatu organisasi harus mengambil 

manfaat dari kekuatan dan mengatasi kelemahan (Sonhadji, 2001). Analisis 
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SWOTdapat dilakukan dengan matriks SWOT, yang terdiri atas sel-sel daftar 

kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman/tantangan (T).  

 

Berikut pemilihan strategi yang digunakan oleh PT XYZ, yaitu menggunakan 

pendekatan TOWS Matrix. Kombinasi dari faktor internal dan eksternal akan 

menghasilkan sebuah pilihan strategi yang baik. 

 

Gambar 2.14: Diagram Matriks TOWS (Rangkuti, 2011) 

 

1. Strengths & Opportunities (SO) 

Bagaimana perusahaan dapat menggunakan Kekuatan (Strengths) 

untuk mengambil keuntungan dari Peluang (Opportunities) yang ada.  

Kekuatan adalah faktor internal yang dimiliki perusahaan. Faktor 

kekuatan ini dapat menjadi paramater paling krusial dalam 

keberhasilan strategi perusahaan. 

2. Strengths & Threats (ST) 

Bagaimana perusahaan dapat menggunakan Kekuatan (Strength) 

untuk menghadapi adanya potensi dan Ancaman (Threats) yang nyata.  
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Kekuatan juga diperlukan dalam mengatasi ancaman kompetitor, dan 

dalam dunia bisnis dimana perubahan atau dinamika pasar yang 

sangat cepat, akan membuat perubahan yang cepat pula setiap pemain.  

3. Weaknesses and Opportunities (WO) 

Bagaimana perusahaan dapat menggunakan Peluang (Opportunites) 

untuk mengatasi kelemahan (Weakness). Selain kekuatan yang bisa 

dikedepankan, kelemahan dalam perusahaan pun harus dapat 

diminimalkan, agar tidak menjadi mangsa bagi pesaing dan pasar.  

Dengan adanya peluang yang terbuka, maka kelemahan perusahaan 

dapat dikelola lebih baik. 

4. Weaknesses and Threats (WT) 

Bagaimana perusahaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) 

dan menghindari Ancaman (Threats). Kelemahan yang ada harus 

dapat menghindari ancaman nyata atau ancaman potensi. Kerjasama 

antar tim sangat diperlukan agar kelemahan ini tidak membuat 

organsasi Anda sulit bersaing. 

 

TOWS Matrix Analysis adalah alat sederhana untuk menghasilkan pilihan 

strategi perusahaan. Dengan TOWS Matrix perusahaan dapat melihat 

dengan baik bagaimana memanfaatkan peluang yang terbuka dan pada saat 

yang bersamaan dapat melindungi kelemahan dari ancaman yang ada. 
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2.1.6. Penerapan Strategi 

Pada tahapan penerapan strategi terdapat beberapa tingkat sebagai 

perwujudannya, yaitu: 

a. Strategi Korporat 

Strategi pada tingkat korporat (corporate level strategy) adalah berbagai 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) dengan menjalankan usaha di berbagai pasar 

(multiple markets) atau berbagai jenis industri secara simultan (Barney, 2008).  

b. Strategi Unit Bisnis 

Strategi unit bisnis (business unit strategy) merupakan strategi yang dibuat 

pada level unit bisnis, divisi atau pada level produk dan strateginya lebih 

ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan 

di dalam suatu industri atau segmen pasar tertentu (Solihin, 2012). Manajer 

pada tingkat divisi/bisnis mengembangkan perencanaan yang mencakup 

tujuan-tujuan jangka panjang unit bisnis, pembuatan strategi dan struktur 

pengendalian pada tingkat unit bisnis. 

c. Strategi Departement 

Menurut Solihin (2012), strategi fungsional merupakan strategi yang dibuat 

oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalnya strategi 

pemasaran, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan 

kompetensi yang lebih baik dibanding pesaing (distinctive competencies), 

yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif (competitive advantage). 
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Dasar teori tersebut di atas selengkapnya dapat di temukan pada sumber: 

Ismail Solihin: “Manajemen Strategik”, 2012, dan Eddy Yunus: “Manajemen 

Strategis”, 2016. 

 

2.1.7. Tahapan Evaluasi Strategi 

Pada tahapan evaluasi strategi terdapat beberapa alat manajemen yang 

dapat dipilih sebagai pendekatan dasar pencapaian tersebut. 

a. MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) 

Menurut Gaspersz (2013), The Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) atau sering disebut secara singkat sebagai Baldrige National 

Quality Program adalah: 

• Sistem manajemen kualitas formal yang berlaku di Amerika Serikat, 

• Diciptakan pertama kali oleh U.S. Congress pada tahun 1987 di bawah 

Public Law 100-107, sebagai penghormatan kepada Malcolm Baldrige, 

Commerce Departement Secretary, yang meninggal dunia dalam 

kecelakaan berkuda pada tahun 1987, 

• Presiden Ronald Reagan, pada 20 Agustus 1987 menandatangani 

Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act of 1987 menjadi 

undang-undang (Public Law 100-107), 

• MBNQA atau Baldrige National Quality Program (BNQP) berada di 

bawah tanggung jawab the National Institute of Standards and 

Technology (NIST), 

• Penghargaan Malcolm Baldrige Award ini diberikan setiap tahun dan 

diserahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, 
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• Public-Law 100-107 menetapkan tiga kategori bisnis yang berhak 

untuk memperoleh MBNQA, yaitu: manufaktur, jasa dan bisnis kecil, 

• Sampai tahun 2007, Malcolm Baldrige Criteria for Performance 

Excellence (MBCfPE) telah diadopsi oleh puluhan ribu perusahaan di 

lebih dari 70-an negara di dunia, termasuk Indonesia yang mengadopsi 

MBCfPE menjadi Indonesian Quality Award (IQA) for BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara). 

Tujuan MBNQA adalah: 

• Membantu meningkatkan praktek-praktek kinerja organisasi, 

kemampuan, dan hasil-hasilnya. 

• Memudahkan komunikasi dan sharing informasi tentang praktek-

praktek terbaik di antara organisasi-organisasi. 

• Berfungsi sebagai alat manajemen untuk memahami dan mengelola 

kinerja serta untuk pedoman perencanaan dan kesempatan untuk 

pembelajaran. 

Dasar teori tersebut di atas selengkapnya dapat di temukan pada sumber: 

Vincent Gaspersz: “All-in-One Management Toolbook: 150 Key Performance 

Indicators And Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige, Lean Six Sigma 

Supply Chain Management”, 2013. 

b. Six Sigma Motorola 

Six Sigma Motorola menurut Gaspersz (2003) adalah suatu metode atau 

teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatik yang diterapkan oleh 

perusahaan Motorola sejak tahun 1986, yang merupakan terobosan baru dalam 

bidang manajemen kualitas. 
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Pengukuran kinerja bisnis dan industri menggunakan konsep Six Sigma 

Motorola yang mengizinkan nilai rata-rata dan proses bisnis dan industri 

bergeser 1,5-Sigma. Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistim 

bisnis dan industri, tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk 

antara pemasok (bisnis dan industri) dan pelanggan (pasar). Semakin tinggi 

target sigma yang dicapai, semakin baik kinerja sistem bisnis dan industri. 

Sehingga 6-Sigma otomatis lebih baik dari 4-Sigma dan 3-Sigma. 

Dasar teori tersebut di atas selengkapnya dapat di temukan pada sumber: 

Vincent Gaspersz: “Organizational Excellence: Model Strategik Menuju 

World Class Quality Company”, 2007. 

c. ISO Series (International Standardization Organization) 

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: International 

Organization for Standardization), (bahasa Perancis: Organisation 

internationale de normalisation) atau disingkat ISO adalah badan penetap 

standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi 

nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa 

berbeda (IOS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Perancis) maka 

para pendirinya menggunakan singkatan ISO, (diambil dari bahasa Yunani: 

isos) yang berarti sama (equal). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata 

isometrik atau isonomi. (Wikipedia:  

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Standardisasi). 

Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial 

dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada 

awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi 
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internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar 

jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan 

ketebalan kertas dan lainnya. 

Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil 

anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub 

Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). Peserta ISO termasuk satu badan 

standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. 

ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang 

bertanggung jawab terhadap standardisasi peralatan elektronik. 

Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk: 

• Meningkatkan citra perusahaan 

• Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan 

• Meningkatkan efisiensi kegiatan 

• Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, 

pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act) 

• Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam hal pengelolaan lingkungan 

• Mengurangi risiko usaha 

• Meningkatkan daya saing 

• Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan 

• Mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal 
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Dasar teori tersebut di atas selengkapnya dapat di temukan pada sumber: 

Dorothea Wahyu Ariani: “Manajemen Kualitas: Pendekatan Sisi Kualitatif”, 

2003. 

d. BSC (Balanced Scorecards) 

Menurut Mulyadi (2001), Balanced Scorecard merupakan contemporary 

management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi 

dalam melipatgandakan kinerja keuangan. 

Pada awalnya Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem 

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada 

aspek keuangan. Selanjutnya, Balanced Scorecard mengalami perkembangan 

implementasinya; tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, namun 

meluas sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategik. 

Hasil studi yang dilakukan oleh Nolan Norton Institute, bagian riset kantor 

akuntan publik KPMG di USA pada tahun 1990 yang diterbitkan dalam 

sebuah artikel berjudul: “Balanced Scorecard – Measures That Drive 

Performance” dalam Harvard Business Review (Januari-Februari 1992), 

menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan, 

diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif: keuangan, 

customer, proses bisnis/intern, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran 

tersebut disebut Balanced Scorecard, yang cukup komprehensif untuk 

memotivasi eksekutif dalam mewujudkan kinerja dalam empat perspektif, agar 

keberhasilan keuangan yang diwujudkan perusahaan bersifat sustainable 

(berjangka panjang). 
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Selanjutnya pada tahap ini dikembangkan suatu sistim dengan 

meneruskan menggunakan metode Balanced Scorecard yang diturunkan dari 

tahap objective menjadi target dengan pengukuran pada indikator inti bisnis 

perusahaan. Indikator inti ini oleh para pakar disebut dengan KPI (Key 

Performance Indicator). 

Menurut Mulyadi (2001), untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

sasaran strategic terdapat 2 macam ukuran, yaitu: ukuran hasil (outcome measure) 

dan ukuran pemacu kinerja (performance driver measure). Kedua macam ukuran 

kinerja ini digunakan dan disesuaikan dengan masing-masing objektif yang akan 

dicapai atau gabungan keduanya sebagai bagian yang saling melengkapi. 

Terdapat beberapa pendekatan dalam menjelaskan ukuran kinerja yang 

digunakan (Mulyadi, 2001), (Kaplan, dan Norton, 1996), (Luis, Suwardi, 2011). 

Kureshi (2014) menyatakan: 

“The scholarly evidence of use of balanced scored system was initially 

provided by Silk (1998), reporting through estimation that 60% of USA 

Fortune 500 companies have either implemented or are managing their 

business through balanced scorecard. While the emergence of the 

balanced scorecard phenomenon remained in USA initially, it soon 

spread around the world. Martinez (2005) reported that the utilization 

rate of balanced scorecard around the world is 44%, with 57% of UK 

companies, 46% of USA companies and 26% of German & Austrian 

companies use Balanced Scorecard.” 

 

Demikian juga Widilestari (2011) menyatakan: 

“Dalam Balance Scorecard Summit di Jakarta, 12 September 2006 yang 

digagas oleh Harian Bisnis Indonesia bekerja sama dengan Pelita Fikir 

(Pf) Indonesia dan Organisasi Transformasi Internasional (OTI) 

mencoba menjadi forum pembelajaran dan ajang berbagi mengenai 

praktik-praktik BSC. Disampaikan bahwa sebagai sebuah sistem 

manajemen perusahaan yang tergolong "baru ditemukan", BSC telah 

mendapat apresiasi yang cukup tinggi di perusahaan-perusahaan besar 

di Indonesia. Dari perusahaan industri, non-industri hingga pemerintah 



50 

 

banyak yang telah menerapkan sistem tersebut meskipun secara umum 

diakui,kendalanya masih cukup besar”. 

 

Menunjukkan bahwa Balanced Scorecard merupakan alat manajemen 

strategi dan kinerja yang popular dan banyak digunakan saat ini. 

2.2.Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan contemporary management tools yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan 

kinerja keuangan. Organisasi pada dasarnya adalah institusi pencipta 

laba/kekayaan, penggunaan Balanced Scorecard dalam pengelolaan menjanjikan 

peningkatan signifikan kemampuan organisasi dalam menciptakan kekayaan/laba. 

Menurut Mulyadi (2001), bahwa balanced scorecard terdiri dari 2 kata: 

(1) Kartu Skor (Scorecard) dan (2) berimbang (Balanced). Kartu skor adalah yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor dapat 

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di 

masa depan. Skor yang hendak diwujudkan di masa depan dibandingkan dengan 

hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan 

evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan 

untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur berimbang dari 2 aspek: 

keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan 

ekstern. Jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan skor yang 

hendak diwujudkan di masa depan, personel tersebut harus memperhitungkan 

keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara 

kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja intern dan ekstern. 
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Menurut Luis (2007) dikatakan bahwa Balanced Scorecards secara 

lengkap terdiri dari Peta Strategi (Strategi Mapping) di mana dalamnya terdapat 

sejumlah sasaran strategic (Objective), Key Performance Indicator (KPI), Target 

dan Inisiatif Strategis. 

2.2.1. Menerjemahkan Visi, Misi dan Strategi Perusahaan 

Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan dalam 

tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh 

perusahaan di masa mendatang. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan 

dalam visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Tujuan ini menjadi salah satu 

landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses 

perencanaan strategis, tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis 

dengan ukuran pencapaiannya. 

a. Komunikasi dan Hubungan 

Balanced Scorecard memperlihatkan kepada setiap karyawan apa yang 

dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang diinginkan para pemegang 

saham dan konsumen karena untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

kinerja karyawan yang baik. Untuk itu, Balanced Scorecard menunjukkan 

strategi yang menyeluruh yang terdiri dari tiga kegiatan: 

1) Communicating and educating 

2) Setting Goals 

3) Linking Reward to Performance Measures 

b. Rencana Bisnis 

Rencana bisnis memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana 

bisnis dan rencana keuangan mereka. Hampir semua organisasi saat 
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mengimplementasikan berbagai macam program yang memiliki 

keunggulannya masing-masing saling bersaing antara satu dengan lainnya. 

Keadaan tersebut membuat Manajer merasa kesulitan untuk mengintegrasikan 

ide-ide yang muncul dan berbeda-beda di setiap departemen. Akan tetapi, 

dengan menggunakan Balanced Scorecard sebagai dasar untuk 

mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk 

diprioritaskan, akan menggerakkan ke arah tujuan jangka penjang perusahaan 

secara menyeluruh. 

c. Umpan Balik dan Pembelajaran 

Proses keempat ini akan memberikan strategic learning kepada perusahaan. 

Dengan Balanced Scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka 

perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan 

perusahaan dalam jangka pendek, dari tiga perspektif yang ada yaitu: 

konsumen, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk 

dijadikan sebagai umpan balik dalam mengevaluasi strategi. Keempat proses 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Memperjelas dan menterjemahkan visi 

a) Memperjelas visi 

b) Menghasilkan konsensus 

2) Merencanakan dan menetapkan sasaran 

a) Menetapkan sasaran 

b) Memadukan inisiatif strategis 

c) Mengalokasikan sumber daya 

d) Menetapkan tonggak-tonggak penting 
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3) Mengomunikasikan dan menghubungkan 

a) Mengomunikasikan dan mendidik 

b) Menetapkan tujuan 

c) Mengaitkan imbalan dengan ukuran kinerja 

2.2.2. Tolak Ukur Sasaran Strategik (Objective) 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa strategi adalah kumpulan 

hipotesis mengenai sebab dan akibat. Mengimplementasikan strategi yang efektif 

di organisasi diperlukan kompetensi yang cukup serta mengartikulasikan strategi 

dengan beberapa sudut pandang (perspektif). 

Balanced scorecard memperluas perspektif yang harus diperhatikan 

dalam pengukuran kinerja. Selain perspektif keuangan, paling tidak ada tiga 

perspektif lain yang juga harus mendapat perhatian yakni pelanggan, proses bisnis 

internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk menjamin keterpaduan 

diantara perspektif ini, maka ukuran-ukuran yang dikembangkan untuk masing-

masing perpektif ini mengandung hubungan sebab akibat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Kaplan dan Norton mengartikulasikan 4 perspektif yang 

dapat memadu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perusahaan. 

 

Gambar 2.15: Tolok Tolok Ukur Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996) 
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Menurut Mohammadjafari (2014): 

“The organization 'future perspective is the core of the activities of 

balanced scorecard. Balanced scorecard renders strategy and policy to 

goals and aims and criteria regarding 4 aspects: financial, customer, 

internal processes, learning and growth of human resources aspects. 

Robert Kaplan and David Norton state in their book entitled “Strategic 

Convergence” that regarding the cause – effect relationship between the 

4 aspects of Balanced scorecard, ...” 

 

Merujuk pada referensi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

mengembangkan model strategi sebab akibat mempengaruhi pelaksanaan BSC 

pada 4 aspek yaitu Keuangan, Konsumen, Bisnis Proses Internal dan  

Pertumbuhan dan pembelajaran. 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective) 

Tujuan Financial menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif 

lainnya. Setiap ukuran terpilih harus merupakan hubungan sebab akibat 

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Tujuan dan 

ukuran financial harus memainkan peran ganda, yakni: (1) menentukan 

kinerja financial yang diharapkan dari strategi dan (2) menjadi sasaran akhir 

tujuan dan ukuran perpektif scorecard lainnya. Perspektif keuangan 

menekankan pada hubungan keuangan dengan tujuan non keuangan yang 

menciptakan “wealth” perusahaan. Ukuran dalam perspektif keuangan akan 

lebih banyak berbicara tentang bagaimana “risk and return” yang akan 

dilakukan maupun yang sudah dilakukan. 

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan ini dapat menunjukkan apakah 

implementasi strategi perusahaan dalam pelaksanaannya memberikan 

peningkatan atau perbaikan. Dari sudut pandang aspek keuangan ini 

berkaitan dengan masalah profitabilitas, pertumbuhan dan nilai pemegang 



55 

 

saham yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang 

diukur dengan arus kas dan memperoleh keberhasilan yang diukur dengan 

pertumbuhan pendapatan operasi per divisi serta memperoleh 

kesejahteraan/kemakmuran perusahaan yang diukur dengan peningkatan 

“market share” per produk dan “return on equity”. 

Dalam perspektif keuangan ini sistem ukuran untuk bisnis adalah keuangan 

yang memegang peranan penting dalam meraih sukses pertumbuhan 

berkaitan dengan profit dan diukur dengan “Return On Investment” (ROI), 

“Operating Income and Cash Budget”, “Return On Capital Employed” atau 

“Value Added”. Ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekwensi 

ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil 

perusahaan. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan tergantung 

perusahaan tersebut berada dalam siklus bisnisnya yang oleh Kaplan dan 

Norton dibedakan menjadi 3 tahap: 

a. Growth (Berkembang) 

Pada tahap awal kehidupan bisnis suatu perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan yang sama sekali atau tidak memiliki potensi untuk 

berkembang. Aktivitas organisasi/perusahaan yang dilakukan adalah 

mengembangkan produk baru/jasa baru, membangun dan 

mengembangkan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, 

mengembangkan sistem infrastruktur dan jaringan distribusi yang 

mendukung hubungan global, serta mengembangkan hubungan 

pelanggan. Perusahaan mungkin beroperasi dengan cash flow negatif 

dan tingkat pengembalian atas modal yang rendah. Sasaran keuangan 
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pada tahap ini menekankan pada pertumbuhan penjualan di dalam 

pasar baru dan atau dari produk/jasa baru. 

b. Sustain Stage (Bertahan) 

Pada tahap kedua, perusahaan melakukan investasi dan reinvestasi 

dengan mempersyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. 

Organisasi/perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang 

ada dan mengembangkannya. Investasi dilakukan untuk 

menghilangkan kemacetan, mengembangkan kapasitas dan 

meningkatkan perbaikan operasional secara konsisten. Sasaran 

keuangan pada tahap ini lebih diarahkan kepada besarnya tingkat 

pengembalian atas investasi yang dilakukan. 

c. Harvest (Panen) 

Pada tahap ketiga/tahap kematangan (mature), perusahaan melakukan 

panen (harvest) terhadap investasinya. Perusahaan tidak lagi 

melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan 

perbaikan fasilitas, dan tidak melakukan ekspansi atau membangun 

suatu kemampuan baru. Sasaran keuangan tahap ini adalah cash flow 

dan pengurangan modal kerja yang diperlukan serta pengembalian 

modal dari investasi masa lalu. 

 

2. Perspektif Konsumen (Customer Perspective) 

Dalam perspektif ini, perusahaan mendefinisikan proses memahami pasar 

dan kemauan konsumen serta kesesuaian target segmentasi yang telah 

ditetapkan serta lama waktu untuk mengetahui dan mengukur kepuasan 
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konsumennya. Dua kelompok ukuran perspektif pelanggan yang dipilih 

perusahaan pertama adalah generik yang hampir digunakan oleh semua 

perusahaan meliputi: 

a. Pangsa pasar/market share, 

Ukuran market share adalah kelompok konsumen yang menjadi target 

atau segmen pasar terspesifikasi. 

b. Mempertahankan pelanggan/customer retention, 

Cara lain dalam meningkatkan market share adalah mempertahankan 

konsumen yang ada, selain melakukan pengukuran loyalitas 

konsumen (customer loyality). 

c. Akuisisi pelanggan/customer aquisition, 

Pengukuran untuk berapa jumlah konsumen baru atau total sales 

dibandingkan dengan konsumen baru pada masing-masing segmen. 

d. Kepuasan pelanggan/customer satisfaction, 

Ukuran untuk menilai seberapa jauh perusahaan telah memberikan 

pelayanan yang baik kepada konsumennya. Survey perlu dilakukan 

untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan yang telah diberikan. 

e. Profitabilitas pelanggan/customer profitability. 

Cara perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumennya 

sehingga konsumen tidak berpikir untuk beralih kepada pesaing 

sehingga akan menciptakan profitability customer. 

Kelompok ukuran kedua merupakan faktor pendorong kinerja pembeda 

(differentiator) hasil pelanggan. 
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3. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective) 

Dalam perspektif internal (operasional) perusahaan dapat mengukur tingkat 

keahlian dan produktifitas karyawan, kualitas yang dihasilkan dan sistem 

informasi yang berjalan baik dalam organisasi. Dalam hal ini perusahaan 

dapat memodifikasi atau mengubah baik itu sebagian maupun keseluruhan 

proses dari kegiatannya. Perubahan/penyesuaian dilakukan dengan maksud 

untuk tetap mempertahankan eksistensi berdasarkan kegiatan/aktivitas yang 

ada dengan tujuan efisiensi. 

Menurut Kaplan dan Norton (1996), dalam proses bisnis internal, manajer 

harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting di mana 

perusahaan diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal 

tersebut mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat 

memberikan pengambalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. 

Tahapan dalam perspektif bisnis internal meliputi: 

a. Inovasi 

Proses ini diawali dengan mengindentifikasikan keinginan pelanggan 

yang ada dan menciptakan produk atau jasa yang diinginkan 

pelanggan serta kemudian mengidentifikasi bentuk pasar baru, 

pelanggan baru dan menciptakan produk/jasa yang diinginkan untuk 

memuaskan pelanggan baru. Inovasi dilakukan oleh bagian Riset dan 

Pengambangan. Tolok ukur yang digunakan adalah besarnya produk-

produk baru, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan 
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suatu produk secara relatif jika dibandingkan kompetitor, besarnya 

biaya dan banyaknya produk baru yang berhasil dikembangkan. 

b. Proses Operasi 

Proses penciptaan nilai dalam perusahaan dimulai dari menerima 

order dari pelanggan dan menyelesaikannya dengan memberikan 

produk/jasa kepada pelanggan dengan efisien, konsisten dan tepat 

waktu (timely delivery). Perusahaan berupaya memberikan solusi 

kepada pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Tolok ukur yang digunakan adalah Manufacture Cycle 

Effectiveness (MCE), tingkat kerusakan produk pra penjualan, jumlah 

bahan baku yang terbuang, frekwensi pengerjaan ulang produk, 

banyaknya permintaan yang tidak terpenuhi, penyimpangan biaya 

produksi aktual terhadap anggaran produksi serta tingkat efisiensi 

perkegiatan produksi. 

c. Proses Penyampaian Produk/Jasa pada Pelanggan (Postsale Service) 

Pada tahap ini merupakan postsale service yang meliputi garansi dan 

aktivitas perbaikan, perlakuan terhadap defect dan return, proses 

pembayaran seperti administrasi credit card serta proses collection 

and invoicing. Tolok ukur keberhasilan tahap ini adalah penyampaian 

produk/jasa pada pelanggan meliputi pengumpulan, penyimpanan dan 

pendistribusian serta layanan purna jual dimana perusahaan berupaya 

memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan yang telah membeli 

produk/jasanya dengan layanan pemeliharaan produk, layanan 
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perbaikan kerusakan, layanan penggantian suku cadang dan perbaikan 

pembayaran,  

 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning & Growth 

Perspective) 

Dalam perspektif ini Balanced Scorecard mengembangkan tujuan dan 

ukuran dengan pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Perspektif ini 

akan memelihara daya tahan hidup perusahaan/organisasi dengan tujuan 

mendorong perusahaan/organisasi agar berjalan dan tumbuh. Tujuan 

perspektif ini adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung 

pencapaian perspektif Internal Proses, Customer dan Finansial. Pengukuran 

dilakukan melalui beberapa indikator seperti Kompetensi Pegawai, Disiplin 

Pegawai dan Motivasi Pegawai. 

Kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi, perbaikan dan 

pembelajaran akan mempengaruhi nilai/value perusahaan melalui 

penciptaan produk baru, memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan 

melakukan efisiensi secara berkesinambungan sehingga perusahaan dapat 

melakukan penetrasi ke dalam pasar yang lebih luas dan akhirnya dapat 

meningkatkan revenues dan margin, growth dan selanjutnya akan 

meningkatkan value/nilai pemegang saham. 

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif ini, yaitu:: 

a. Employee Capabilities 

Menilai kontribusi karyawan dalam perbaikan atas proses dan 

peningkatan kepuasan konsumen timbul dari front time employee 
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dengan ukuran-ukuran employee satisfaction, employee retension dan 

employee productivity. 

b. Information System Capabilities 

Dalam mencapai sasaran kepuasan pelanggan dan internal business 

process maka informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai 

konsumen, internal business process dan financial menjadi sangat 

diperlukan. 

c. Motivation, Empowerment and Alignment 

Kemampuan/skill karyawan serta informasi yang akurat dan tepat 

waktu menjadi tidak bermanfaat bila tidak didukung adanya motivasi 

untuk melalukannya menjadi aksi (take action). Ukuran yang 

digunakan antara lain: (1) Pengukuran seberapa besar partisipasi per 

karyawan dalam pencapaian prestasi perusahaan, (2) Pengukuran 

besarnya partisipasi per karyawan dalam melakukan perbaikan 

(melalui TQM/TQC) untuk tujuan peningkatan efisiensi operasi 

perusahaan. 

 

2.2.3. Perspektif Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton (1996) yang dikutip oleh Gazperzs (2013) 

dimana diperkenalkan empat perspektif yang berbeda dari suatu aktivitas 

perusahaan yang dapat dievaluasi oleh manajemen. 

2.2.3.1.Perspektif Finansial 

Perspektif yang dimaksud dalam hal ini dapat dipahami dengan  

pertanyaan strategik: “Bagaimana kita memuaskan pemegang saham?”. 
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Membangun suatu balanced scorecard harus mengaitkan unit-unit bisnis kepada 

tujuan finansial yang berkaitan dengan strategi perusahaan. Dalam dimensi 

perspektif finansial dimana tujuan financial berperan sebagai fokus untuk tujuan-

tujuan strategik dan ukuran-ukuran dalam semua perspektif yang lain dari 

balanced scorecard. 

2.2.3.2.Perspektif Pelanggan 

Pada perspektif ini dapat dipahami dengan pertanyaan strategik: 

“Bagaimana kita memuaskan pelanggan?”. Pada dasarnya perspektif pelanggan 

dalam balanced scorecard bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan 

dimana model generik dari nilai pelanggan (customer value) dinyatakan. 

2.2.3.3.Perspektif Proses Bisnis Internal 

Pertanyaan strategik yang dapat digunakan dalam perspektif ini adalah: 

“Apa proses-proses yang seharusnya diunggulkan untuk mencapai kesuksesan 

perusahaan?”. Dalam perspektif bisnis internal dari balanced scorecard, manajer 

harus mengidentifikasi proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan 

peningkatan nilai bagi pelanggan (perspektif pelanggan) dan tujuan peningkatan 

nilai bagi pemegang saham (perspektif finansial). 

2.2.3.4.Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif ini dapat digali pemahamannya dengan pertanyaan strategik: 

“Bagaimana kita akan mempertahankan keberlangsungan kemampuan terhadap 

perubahan dan peningkatan?”. Pada perspektif ke empat adalah mengembangkan 

tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan pertumbuhan 

organisasi. 
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Jika tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam perspektif finansial, pelanggan 

dan proses bisnis internal mengidentifikasi di mana organisasi harus unggul untuk 

mencapai terobosan kinerja, maka tujuan dalam perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan dalam 

ketiga perspektif itu tercapai. Tujuan-tujuan dalam perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan merupakan pengendali untuk mencapai keunggulan outcome dalam 

ketiga perspektif finansial, pelanggan dan proses bisnis internal. 

Memahami empat perspektif dalam Balanced Scorecard menjadi sangat 

penting agar mampu menerapkan konsep balanced scorecard secara tepat dan 

berhasil. 

 

2.2.4. Penentuan Indikator Pengukuran Keberhasilan Kinerja (Key 

Performance Indicator), Dimensi dan Target 

Key Performance Indicator (KPI) atau Measure menurut Luis (2007) 

adalah indikator atau ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian 

kinerja terhadap sasaran strategi yang telah ditentukan. 

Sasaran strategik yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan tujuan 

organisasi melalui strategi yang telah dipilih perlu ditetapkan ukuran 

pencapaiannya. Menurut Mulyadi (2001) ada dua ukuran yang perlu ditentukan 

untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategik: 

1. Ukuran hasil (outcome measure) atau dikenal juga dengan Lag Indicator. 

2. Ukuran pemacu kinerja (performance driver measure) atau dikenal dengan 

Lead Indicator. 
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Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ditunjukkan dengan ukuran 

tertentu yang disebut ukuran hasil. Untuk mencapai hasil diperlukan ukuran 

pemacu kinerja yang menyebabkan hasil dicapai. Dalam penentuan sasaran 

strategik, perlu menentukan dua macam ukuran agar usaha pencapaian sasaran 

tersebut dapat dikelola, sasaran strategik tersebut dapat diwujudkan. 

Menurut Luis (2007) bahwa untuk menghindari kerancuan, ada beberapa 

hal yang dapat dicermati dalam menentukan KPI. KPI tersebut mempunyai 4 

tingkatan, yaitu: 

1. KPI Eksak, yaitu ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran 

satrategik yang diharapkan (measure results). KPI yang ideal tetapi sulit untuk 

dilakukan karena membutuhkan proses, waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

2. KPI Proksi, yaitu indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi 

melalui sesuatu yang mewakili hasil tersebut. KPI ini lebih memungkinkan 

untuk dilakukan pengukurannya karena tidak sekompleks KPI Eksak. 

3. KPI Aktivitas, adalah KPI yang mengukur jumlah, biaya dan waktu dari 

kegiatan-kegiatan (measure activities) yang berdampak pada sasaran strategis 

yang tersebut.KPI ini pengukurannya berfokus pada proses. 

4. KPI Proyek, adalah KPI yang kualitasnya terendah dibanding KPI lainnya, 

karena KPI ini bersifat tidak langsung. KPI tidak mengukur kemajuan 

pencapaian KPI secara langsung, tetapi hanya mengukur progres kemajuan 

program-program inisiatif. 

 

Menurut Graham. et al. (2015): 

 

“Characteristics of KPIs are: 

• Accountability: KPIs should be associated with the manager or team 

responsible for the measure’s outcome. 
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• Easily assimilated: KPIs should be quantifiable, accurate, and their 

meaning understood by everyone within the organization. The 

measures should be calculated from data which can be readily 

collected without undue cost. 

• Timely: KPIs should be measured frequently, reflecting current 

priorities. 

• Relevant: The measures should support strategic organizational 

objectives. 

• Consistent: KPIs should not conflict with other performance 

measures.” 

 

Dapat disimpulkan, bahwa KPI harus memiliki karakteristik: (1) Dapat 

dipertanggung jawabkan oleh PIC-nya (Manajer atau Tim), (2) Mudah 

diwujudkan dan dilaksanakan, (3) Terdapat batasan waktu secara berkala, (4) 

Relevan dengan strategi perusahaan, (5) Konsisten dengan tidak bertentangan KPI 

lainnya. 

Banyaknya KPI seperti disampaikan oleh Menurut Graham. et al. (2015): 

 

“The optimum number of KPIs is, unanimously in the literature, fewer 

than 20: Kaplan and Norton [8] recommend fewer than 20 KPIs, 

Parmenter [1] about 10, while Hope and Fraser [9] and Price 

Waterhouse Coopers [10] suggest fewer than 10 KPIs.” 

 

Walaupun tidak ada aturan yang baku untuk jumlah KPI, tetapi 

disarankan jumlah KPI yang optimal sesuai referensi tersebut di atas adalah 

kurang dari 20 KPI. 

Brillianty dan Bendatu (2013) menyatakan bahwa rancangan key 

performance indicator terdiri dari empat hal, yaitu (1) dimensi, (2) tujuan 

strategis, (3) ukuran kinerja dan (4) target. Dimensi dan tujuan strategis dirancang 

berdasarkan rancangan balanced scorecard dan job description masing-masing 

level jabatan. Tujuannya adalah untuk menjabarkan sampai kepada lini terbawah 

dari perusahaan, sejauh apa mereka harus ikut berkontribusi dalam pencapaian 

target-target yang telah ditetapkan dalam balanced scorecard. Ukuran kinerja 



66 

 

dirancang berdasarkan tujuan strategis, sedangkan target ditetapkan melalui hasil 

perundingan bersama dengan beberapa pihak. 

Penentuan target merupakan suatu proses yang dapat dilakukan pada saat 

penyusunan rencana strategik, namun penentuan ini bersifat sementara. Setelah 

rencana strategik dijabarkan ke dalam program, target tersebut dapat direvisi 

kembali, setelah manajemen memperhitungkan alokasi sumber daya ke program-

program yang dipilih untuk mewujudkan inisiatif strategik. 

Chavan (2009) menyatakan: 

“Based on business principles and corporate objectives, the balanced 

scorecard is tailored for each part of the organisation to allow each to 

contribute in a holistic way to the corporate objectives. Downward 

alignment of vision and direction allows each business unit to tailor its 

own objectives to contribute effectively to the company’s objectives…” 

 

Dari referensi tersebut di atas, penulis dapat simpulkan bahwa balanced 

scorecard disesuaikan untuk setiap bagian organisasi agar masing-masing 

berkontribusi secara holistik sesuai prinsip bisnis dan menyesuaikan tujuannya 

sendiri dalam berkontribusi secara efektif bagi perusahaan. 

Tahap perencanaan strategik sulit untuk dipisahkan dari tahap penyusuan 

program. Proses perencanaan strategik dan program berlangsung berkali-kali, 

sampai diperoleh antar sasaran strategik yang koheren, inisiatif strategik, target 

dan program. Setelah inisiatif dijabarkan ke dalam program, manajemen baru 

menyadari tidak tepat sasaran strategik yang telah dirumuskan sebelumnya, 

sehingga sasaran tersebut perlu dirumuskan kembali, Begitu pula, target yang 

telah ditetapkan pada saat penyusuan rencana strategik, dilakukan revisi pada saat 

manajemen menyusun program dan mengalokasikan sumber daya ke setiap 

program terpilih. 
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Menurut Helianty (2014) dikatakan bahwa dari studi telah diperoleh 

format sistem penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan metoda 

Balanced Scorecard. Format ini baru sebagai tahap awal bagi perusahaan untuk 

membuat sistem penilaian kinerja yang lebih akurat. Keterlibatan manajemen 

internal, terutama pada tingkat eksekutif, sangat diperlukan dalam penyusunan 

sistem kinerja perusahaan. 

2.2.5. Aksi atau Inisiatif (Initiative) 

Menurut Mulyadi (2001), dikatakan bahwa inisiative strategik 

merupakan action program yang bersifat strategik untuk mewujudkan sasaran 

strategik. Inisiatif strategik dirumuskan dengan membuat suatu pernyataan 

kualitatif yang berupa langkah besar yang akan dilaksanakan di masa depan untuk 

mewujudkan sasaran strategik. Pada saat merumuskan inisiatif strategik, sekaligus 

memikirkan langkah besar yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran strategik 

yang dijabarkan terdiri dari beberapa program dan beberapa tahun untuk 

menyelesaikan program-program tersebut. 

Dalam penyusunan program, berbagai inisiatif strategik tersebut 

dijabarkan lebih lanjut ke dalam program. Dua tahap sistem manajemen 

sebelumnya yang menghasilkan keluaran yang sudah bersifat kuantitatif, baik 

untuk non keuangan maupun keuangan. Dalam penyusunan program dipilih 

program-program yang digunakan untuk menjabarkan inisiatif strategik yang telah 

ditetapkan dalam tahap perencanaan strategik. Kemudian untuk setiap program 

tersebut diperkirakan investasi atau anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakan program. 
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Menurut Mulyadi (2001) dikatakan bahwa penyusunan program 

merupakan mata rantai yang menghubungkan perencanaan strategik (strategic 

planning) dengan penyusunan anggaran (budgeting). Penyusunan program 

merupakan posisi strategik, sebab: 

1. Penyusunan program merupakan proses perencanaan yang bersifat kuantitatif 

dan keuangan 

2. Penyusunan program merupakan tahap pertama sistem pengelolaan sumber 

daya (resources management system). 

Menurut Fill, et al. (2016) menyatakan: 

“BSC method is an approach to integrate business know - how into a 

comprehensive management system. The method is important for 

company as a whole and also it can be used for management of individual 

organizational units. BSC is a modern method that allows you to show 

and track large amounts of data from different areas of business 

management. The reporting of financial and non-financial information 

provided to investors and markets more important information, which 

makes the company more transparent.” 

 

Pada kenyataan ini, maka sistem manajemen strategik balance scorecard 

dapat menjadi pedoman yang mengaitkan berbagai program peningkatan kinerja 

yang ada sehingga menjadi lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi, ukuran-ukuran kinerja utama (KPIs), dan target-target yang terkait 

langsung dengan tujuan-tujuan strategik tersebut. 

Pada dasarnya dalam sistem manajemen strategik balanced scorecard, 

inisiatif atau program merupakan proyek utama yang memudahkan pelaksanaan 

atau eksekusi dari segala sesuatu yang ada dalam Balanced Scorecard. 

Program-program dalam sistem manajemen strategik balanced scorecard 

pada umumnya memiliki beberapa karakteristik: 

1. Disponsori oleh manajemen puncak 
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2. Menggunakan pemimpin-pemimpin proyek yang ditugaskan secara resmi 

sebagai champion dan melibatkan tim fungsional silang (tim antar-

departemen) 

3. Memiliki rencana tindakan (action plan) yang jelas beserta degan batas waktu 

pelaksanaan tindakan-tindakan itu. 

4. Membutuhkan sumber-sumber daya orang, fasilitas, anggaran yang 

dialokasikan khusus untuk implementasi rencana-rencana tindakan (action 

plans) itu. 
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Tabel 2.1: Penelitian Sebelumnya 

  

No Peneliti Tahun Judul Metode Hasil Penelitian

1 Chavan, Meena 2009 The balanced scorecard: a 

new challenge

Observasi lapangan, 

Studi Literatur, 

Interview

Dalam menggunakan metode 

Balanced scorecard harus  

disesuaikan untuk setiap 

bagian organisasi agar masing-

masing berkontribusi secara 

holistik.

2 Fill, Maroš. Michal Buša. 

And Eduard Puškáš

2016 Measurement Of Business 

Performance Using The 

Method Balanced 

Scorecard

Observasi lapangan, 

Studi Literatur, 

Interview

Keuntungan pengaplikasian 

BSC pada perusahaan

3 Graham, Ian. Paul 

Goodall. Yi Peng. Claire 

Palmer. Andrew West. 

Paul Conway. Julien 

Etienne Mascolo. and 

Fritz Ulrich Dettmer

2015 Performance 

measurement and KPIs for 

remanufacturing

Observasi lapangan, 

Studi Literatur, 

Interview (Formal & 

Informal)

Rangkuman persyaratan dan 

KPI yang diprioritaskan oleh 

perusahaan independen (Non-

OEM) untuk remanufaktur 

pabrik percontohan, dan oleh 

penelitian OEM otomotif 

untuk pabrik remanufaktur 

yang telah mapan.

4 Kureshi, Nadeem 2014 To Balanced Scorecard or 

Not to Balanced 

Scorecard, That is The 

Question

Observasi lapangan, 

Studi Literatur

10 permasalahan dengan BSC

5 Mohammadjafari, 

Marjan and Behrooz 

Bayega

2014 Implementing FAHP-BSC 

Integrated Approach For 

Evaluating The 

Performance Of 

Maintenance And Repairs 

System In Nina Plant Oil 

Company

Perhitungan Fuzzy 

AHP dan BCS, Studi 

Literatur, Observasi 

Lapangan, 

Interview

Mengetahui tingkat 

keamanan dan ketidakpastian 

proses pembuatan keputusan 

dengan FAHP dan BSC dalam 

mengevaluasi kinerja bagian 

pemeliharaan dan perbaikan 

di pabrik Nina di Sirjan. 

6 Brillianty, Silvia 

Floretta, Liem Yenny 

Bendatu

2013 Perancangan Alat Ukur 

Penilaian Kinerja di PT X 

dengan Menggunakan 

Balanced Scorecard

Observasi, Studi 

Literatur, Interview, 

Analisa SWOT &B SC

Rancangan alat ukur kinerja 

PT X dengan BSC

7 Helianty, Yanti 2014 Perancangan Sistem 

Pengukuran Kinerja 

Perusahaan Menggunakan 

Metode Balanced 

Scorecard

Observasi, Studi 

Literatur, Interview, 

Analisa 

menggunakan BSC

Penyusunan BSC menjadi 

awal penilaian kinerja yang 

akurat lebih akurat.

8 Widilestari, Christine 2011 Konsep Balanced 

Scorecard Dan Kendala 

Penerapannya

Observasi, Studi 

Literatur, Interview, 

Analisa 

menggunakan BSC

Faktor-faktor kegagalan 

dalam penerapan BSC 

terutama Human Error
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Gambar 2.16: Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian yang dilakukan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, 

maupun deskripsi suatu fenomena yang fokus dan banyak mode, bersifat alami 

dan menyeluruh (holistik) yang mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa 

cara, serta disajikan dengan naratif.  

Tujuan penelitian kualitatif secara sederhana adalah untuk menemukan 

jawaban terhadap sesuatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur 

ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 

menggunakan langkah-langkah model penelitian grounded theory. Selama 

penelitian, konsep teori disusun serta diuji kembali dan bilamana perlu dilakukan 

revisi atau penyempurnaan kembali dengan menggunakan data yang akurat 

melalui verifikasi dan pengkategorian secara konseptual sehingga menghasilkan 

bukti-bukti yang akurat.  
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Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber atau pelaku yang diamati. 

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian dengan usaha untuk 

memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, karakteristik, dari suatu fenomena atau 

obyek penelitian, atau hanya menggambarkan adanya suatu variabel, gejala atau 

keadaan. Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, 

penulis akan memberikan gambaran tentang perencanaan dan evaluasi strategi 

perusahaan dengan Balanced Scorecard pada PT XYZ. 

 

3.2. Pengumpulan Data 

Peneliti dalam penelitian kualitatif ini menentukan sumber data yang 

akan dijadikan subjek penelitian untuk dapat menemu-kenali jumlah dan aktornya. 

Sumber data atau sampling yang digunakan adalah dengan Snowball Sampling 

yang diartikan sebagai memilih sumber data dimulai dari sedikit kemudian makin 

lama makin besar jumlah informasinya. Pada tahap pertama, peneliti mengambil 

satu orang informan yaitu direktur PT XYZ yang kemudian dikembangkan kepada 

jajaran struktur di bawahnya yaitu para manajer dan supervisor. 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapat oleh peneliti dari 

sumber datanya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

didapat peneliti dari sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang peneliti 

lakukan adalah: 
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3.2.1. Data Primer  

Data primer dikumpulkan dan didapat dengan melakukan studi lapangan 

dengan proses pengumpulan data dan informasi secara langsung pada objek 

penelitian dengan cara: 

a. Observasi, yaitu  studi yang dilakukan untuk mendapatkan data dan 

informasi terkait dengan kondisi, strategi, rencana, proses-proses dan ukuran 

serta target bisnis pada PT XYZ.  

b. Wawancara secara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik 

pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab pada 

Tim Manajemen terkait dengan topik dan objek penelitian yaitu direktur, 

manager dan supervisor. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara terencana tidak terstruktur (terjadwal tidak menggunakan format 

baku) dan wawancara bebas (alami). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan dan bias data/informasi yang telah dikumpulkan melalui metode 

observasi lapangan. 

3.2.2. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh peneliti dengan melakukan studi 

literature/kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dari buku-

buku teks, jurnal, serta artikel dari internet dan lain sebagainya termasuk yang 

berasal dari tempat objek penelitian untuk mendapatkan teori-teori dan wawasan 

yang lebih baik mendukung penelitian dan mengenali permasalahan yang ada. 
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3.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian. Pada penelitian metode kualitatif, instrumennya adalah peneliti 

sendiri, peranan peneliti menentukan keseluruhan apa yang dirancangnya. 

Peneliti dalam melakukan observasi bertindak sebagai participant 

observer (complete participation), yaitu peneliti sebagai pengamat (observer) 

secara resmi dan teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. 

 

3.4. Penentuan Informan 

Wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer, peneliti 

menentukan beberapa sumber atau informan yang dianggap representatif untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan fokus penelitian. Penentuan 

informan didasarkan peda jabatan, pengalaman dan pemahaman atas objek 

penelitian. Dalam hal ini informan adalah Tim Manajemen yang terdiri dari 

Direktur, Manajer dan Supervisor yang memahami kondisi, strategi, rencana, 

proses-proses dan ukuran serta target bisnis dan berpengalaman cukup kondisi, 

strategi, rencana, proses-proses dan ukuran serta target bisnis pada PT XYZ. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Yusuf, A Muri (2015: 407) 

menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan dan 

sari dari dokumen, catatan-catatan lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. 

Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan. 
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Langkah analisis data yang dimaksud Miles dan Huberman adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1. Reduksi Data 

Merupakan bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, 

membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan 

akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. 

3.6. Data Display 

Kumpulan informasi dari suatu fenomena yang membantu dalam 

memahami apa yang terjadi dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan 

pemahaman peneliti. Data display dapat berupa teks naratif dan kejadian atau 

peristiwa di masa lampau. 

3.6.1. Kesimpulan/Verifikasi 

Peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang terlihat atau 

diwawancarai sejak awal. Dalam hal ini reduksi data dan data display serta 

penarikan kesimpulan merupakan pola segitiga yang berhubungan secara timbal 

balik. Kesimpulan didapatkan dengan cara reduksi data dan display data. 

 

3.7. Pengujian Keabsahan Data 

Keakuratan, keabsahan dan kebenaran sebagai derajat ketepatan antara 

data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian sesuai dengan 

masalah dan fokus penelitian serta membawa hasil yang tepat dan benar, maka 

peneliti menggunakan uji kredibilitas, yaitu:. 
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3.7.1. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan 

Peneliti sebagai instrumen penelitian di lapangan sangat menentukan 

keabsahan data dengan komitmen, keikutsertaan dan keterlibatan peneliti secara 

intensif dan bermakna dalam penelitiannya. Peneliti perlu memperpanjang waktu 

tinggal di lapangan dan terus melanjutkan mengumpulkan data sesuai yang 

dibutuhkan dengan mengkaji ulang, menelisik dan menganalisa data yang 

terkumpul. 

3.7.2. Meningkatkan ketekunan pengamatan 

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data di lapangan terkadang 

menemukan kondisi yang berbeda yang berpotensi mempengaruhi proses dan 

aktivitas pengumpulan data. Peneliti perlu meningkatkan ketekunan dan 

menghindari subjektivitas dalam menelusuri fenomena sehingga terkumpul data 

dan informasi dalam konteks situasi yang sebenarnya. 

3.7.3. Melakukan triangulasi sesuai aturan 

Triangulasi yang dilakukan untuk mendapatkan temuan dan interpretasi 

data lebih akurat dan kredibel adalah dengan penggunaan sumber yang banyak 

dan menggunakan metode yang berbeda. Penggunaan sumber yang lebih banyak 

dengan informasi yang sama tetapi berbeda sumbernya. Sedangkan penggunaan 

metode berbeda diartikan apabila informasi pertama dikumpulkan dengan 

observasi, maka berikutnya menggunakan metode wawancara untuk informasi 

yang sama. 
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3.7.4. Menggunakan bahan referensi yang tepat 

Data dan informasi dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila 

bersumber dari referensi yang tepat seperti berasal dari para ahli di bidang yang 

sesuai dengan fokus dan data penelitian. 

 

3.8. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada PT XYZ yang berada di Kawasan Industri 

Terpadu Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

 

3.9. Rencana Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan tahapan 

sebagai berikut: 

3.9.1. Tahap Pertama 

Merupakan tahap penjajakan termasuk menetapkan lokasi penelitian dan 

melakukan pengamatan atas objek penelitian. Tahap pertama ini berlangsung 

selama 1 bulan, yaitu pada bulan Januari 2017.  

Pada TahapPertama ini, peneliti akan dapat menyajikan data pendahuluan 

berupa fenomena, permasalahan dan tujuan penelitian. 

3.9.2. Tahap Kedua 

Peneliti melakukan penyusunan usulan penelitian dengan cara 

wawancara dengan Tim Manajemen dalam hal ini Direktur dan Manajer PT XYZ 

dan pengumpulan data sekunder yang terkait dengan objek penelitian. Tahap ini 

berlangsung selama 4 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan April 2017. 
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Pada Tahap Kedua, peneliti akan menyajikan teori-teori yang didapat 

dari studi literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian 

sekaligus secara bertahap mendapatkan data dari lapangan baik data hasil 

wawancara serta data display hasil pengamatan berupa hasil tahapan-tahapan 

perencanaan strategis di PT XYZ. 

3.9.3. Tahap Ketiga 

Peneliti melakukan penyusunan tugas akhir dengan cara wawancara 

secara mendalam di lapangan terhadap Tim Manajemen yang terlibat dari 

Direktur, Manajer dan Supervisor PT XYZ. Tahapan ini berlangsung 3 bulan 

yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni 2017. 

Pada Tahap Ketiga ini, peneliti diharapkan sudah mendapatkan gambaran 

jelas terkait dengan jawaban dari permasahan objek penelitian dan sudah dapat 

membuktikan keterkaitan serta menyimpulkan hasil penelitian menjadi 

kesimpulan yang valid dan saran atau masukan perbaikan kepada PT XYZ. 

Tabel: Jadwal Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian 

 

Tabel 3.1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

  

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu

1 Observasi Awal X X

2 Pengajuan Judul Tugas Akhir X

3 Perijinan X

4 Studi Kepustakaan X X X X X X X

5 Penyusunan Proposal Tugas Akhir X X X

6 Langkah-Langkah Penelitian

6.1 Perumusan Strategi

Analisa Internal & Eksternal X

Tujuan Jangka Panjang X X

Menciptakan & Memilih Strategi X X

6.2 Penerapan Strategi X X

6.3 Evaluasi Strategi X X X X

7 Seminar Proposal Tugas Akhir X

8 Memperbaiki Proposal Tugas Akhir X

9 Pengumpulan dan Pengolahan Data X X X X X X X

10 Penyusunan Tugas Akhir X X X X X X

11 Sidang Tugas Akhir X

Bulan
No Kegiatan
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Gambar 3.1: Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1. Profil Perusahaan 

PT XYZ berdiri secara resmi pada tahun 2007 dan bertempat di Kawasan 

Industri Jababeka 2, Cikarang. Melayani pekerjaan pembuatan dan perbaikan 

Mold base untuk perusahaan-perusahaan manufaktur PMA Korea. 

Sejalan dengan waktu dan peningkatan kapasitas produksi, perusahaan 

menempati tempat yang baru yang lebih luas pada tahun 2009 di Jl. Samsung, 

Kawasan Segitiga Emas, Jababeka, Desa Mekar Mukti, Lemah Abang, Cikarang. 

Memiliki karyawan berjumlah 41 orang (termasuk Direktur), dengan 

konsentrasi bisnis pada pembuatan mold base. Mold (cetakan) adalah rongga 

tempat material leleh (plastik atau logam) memperoleh bentuk. Mold terdiri dari 

dua bagian yaitu pelat bergerak (moveable plate) dan pelat diam (stationary 

plate). Sesuai dengan namanya pelat bergerak dipasang pada moveable platen di 

mesin injection molding dan pelat diam dipasang di stationary platen. Di dalam 

mold terdapat jalur saluran pendingin. Mold memiliki konstruksi yang rumit di 

mana pembuatannya membutuhkan mesin-mesin dengan ketelitian tinggi seperti 

CNC dan EDM. 
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Struktur Organisasi PT XYZ 

 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT XYZ 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

Mesin-mesin yang dimiliki PT XYZ saat ini meliputi mesin untuk 

proses-proses: Cutting, Milling, Grinding dan NC dengan mesin total berjumlah 

13 buah. 

 

Gambar 4.2: Mesin Milling Standar 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ 

  

Pudjo 
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Gambar 4.3:  Mesin Milling Kotobuki 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ 

 

Gambar 4.4: Mesin Milling Kuraki 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ 

 

Gambar 4.5: Mesin Surface Grinding 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ  
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Gambar 4.6: Mesin Radial Doosan 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ 

 

Gambar 4.7: Mesin NC Makino 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ 

 

Gambar 4.8: Mesin NC Horizontal Kuraki 

Sumber: Dokumentasi PT XYZ  
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Alur proses produksi dari penerimaan order hingga pengiriman ke 

konsumen pada PT XYZ dapat dilihat pada flowchart berikut ini: 

 

Gambar 4.9: Flowchart Proses Produksi PT XYZ 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 
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Konsumen PT XYZ tersebar di Jabodetabek dengan sebagian besar 

berada di sekitar Jababeka, Lippo, Delta Mas dan Karawang. Selebihnya tersebar 

di Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bogor, Sukabumi 

hingga Purwakarta bahkan Semarang, Surabaya dan Batam. Saat ini konsumen 

tetap berjumlah 33 perusahaan dengan mayoritas adalah PMA Korea dan 

kemudian Lokal Indonesia. Konsumen PT XYZ tidak hanya manufaktur plastik 

tetapi juga perusahaan pembuat Mold Maker yang men-subkontrakkan pembuatan 

mold mereka. 

PT XYZ selama kurun waktu tahun 2007 hingga akhir 2016 atau 10 

tahun beroperasi dan berproduksi hanya mengandalkan marketing dari mulut ke 

mulut melalui pelanggan yang telah menggunakan jasanya sebelumnya. Hal ini 

disebut sebagai referal marketing, sehingga pertumbuhan pendapatan juga tidak 

terlalu tinggi. Analisa dari data produksi dan penjualan yang ada, diketahui 

bersifat musiman, yaitu ada waktu/bulan order naik dan ada waktu/bulan order 

turun. Hal tersebut menjadikan kesulitan tersendiri bagi manajemen PT XYZ 

dalam mengatur cash flow keuangannya. 

Dalam mengantisipasi perkembangan dan persaingan usaha dalam 

industri mold maker, PT XYZ juga merasa sudah perlu untuk memiliki 

perencanaan strategi perusahaan yang dapat digunakan sebagai pedoman 

perbaikan, peningkatan dan pengembangan di masa mendatang. PT XYZ pada 

akhir tahun 2016 dan memasuki tahun 2017 melakukan analisa, kajian dan 

memformulasikan kembali manajemen strateginya. 
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4.2. Visi dan Misi 

Perusahaan yang berorientasi ke masa depan memiliki Visi yang ingin 

diwujudkan melalui Misinya. Demikian PT XYZ sebagai organisasi yang 

memiliki semangat dasar untuk berkompetisi memiliki Visi dan Misi masa 

depannya adalah: 

4.2.1. Visi 

“Menjadi Mold Maker nomor 1 di Indonesia” yang artinya: PT XYZ 

ingin dikenal sebagai perusahaan spesialis mold maker di Indonesia yang dapat 

diandalkan. 

4.2.2. Misi 

Adapun Misi PT XYZ adalah: 

• Memberikan layanan “One Stop Services” untuk segala kebutuhan mould. 

• Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan layanan yang prima. 

• Memberikan kontribusi positif kepada pemilik, karyawan dan kemajuan 

industri mould/mesin di Indonesia. 

 

4.3. Analisa Internal 

Analisa internal perusahaan/organisasi menjadi sangat penting terutama 

untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan/organisasi. 

Kekuatan akan menjadikan kelebihan dan kelemahan akan dijadikan dasar 

perbaikan dan peningkatan sehingga siap menghadapi kompetisi pada saat ini dan 

di masa yang akan datang. 
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4.3.1. Kekuatan 

Adapun analisa kekuatan internal perusahaan yang dikaji dari hasil 

diskusi dengan Tim Manajemen PT XYZ adalah: 

• Sumber daya manusia yang dimiliki PT XYZ saat ini memiliki pengalaman 

lebih dari 5 tahun dalam bidangnya. Sehingga ini merupakan nilai tambah 

yang dapat menjamin profesionalitas dan kualitas hasil pekerjaan dan layanan 

kepada pelanggan. 

• Memiliki peralatan dan mesin yang lengkap untuk pembuatan mold base. 

• Memiliki mesin dengan kapasitas pembuatan mold base dengan spesifikasi 

ukuran 150 x 150 sampai dengan 1000 x 1500. 

• Pembuatan mold base sampai dengan proses tambahan disesuaikan dengan 

keinginan pelanggan. 

• Dukungan beberapa supplier bahan dasar dan komponen mold base yang 

dapat diandalkan.  

• Menawarkan harga mold base yang lebih kompetitif dari kompetitor. 

• Pengakuan yang didapat dari para konsumen adalah PT XYZ memiliki aksi 

yang cepat dalam menanggapi serta melayani permintaan dan keluhan 

pelanggan. 

4.3.2. Kelemahan 

Beberapa faktor kelemahan internal perusahaan yang dikaji dari hasil 

diskusi dengan Tim Manajemen PT XYZ dan akan menjadikan dasar perbaikan 

dan peningkatan di masa depan adalah: 

• Performa beberapa mesin yang dimiliki saat ini kurang maksimal karena usia 

mesin > 20 tahun. 
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• Belum memiliki program maintenance management planning. 

• Belum memiliki program marketing yang intensif. 

• Etos kerja (motivasi) sebagian karyawan yang belum optimal. 

• Kepemimpinan masih kurang terutama pada posisi jabatan koordinator dan 

supervisor. 

 

4.4. Analisa Eksternal 

Perusahaan/organisasi dalam hal ini PT XYZ juga melakukan kajian 

analisa eksternal sebagai bahan dasar perencanaan strategi perusahaan dalam 

menghadapi dan memenangkan kompetisi pada industrinya. Adapun analisa 

eksternal dilakukan dengan melihat 2 sisi yaitu peluang dan tantangan. 

4.4.1. Peluang 

Analisa eksternal perusahaan berupa peluang pada industri mold base 

dikaji dan diskusikan dengan Tim Manajemen PT XYZ diantaranya adalah: 

• Tren permintaan (Demand) mold base di Indonesia adalah sekitar 800 

set/bulan. 

• Tren positif kebutuhan mold pada berbagai industri. 

• Segmen pasar mold base ukuran lebih dari 1000 x 1500 yang belum tergarap 

optimal 

• Kemudahan mendapatkan material bahan baku dan komponen mold base. 

• Kemudahan pengiriman produk mod base ke seluruh Indonesia melalui jasa 

ekspedisi. 
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4.4.2. Tantangan 

Tantangan sebagai analisa eksternal perusahaan terutama pada industri 

mold base berdasarkan kajian dan diskusi Tim Manajemen PT XYZ adalah: 

• Tren kepuasan dan kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. 

• Tren kebutuhan mold dengan permintaan khusus yang semakin meningkat. 

• Persaingan yang semakin ketat dengan kompetitor mold maker. 

• Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan UMK/tahun dan peraturan 

ketenagakerjaan. 

 

Gambar 4.10: Analisa SWOT PT XYZ 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

4.5. Tujuan Jangka Panjang 

PT XYZ dalam perencanaan strategi perusahaan juga memutuskan tujuan 

jangka panjang perusahaan dengan membuat apa yang disebut sebagai “Big 

Goals”, yaitu: 

• Pada tahun 2017: Menjadi perusahaan penyedia jasa layanan “One Stop 

Services” untuk segala kebutuhan mold. 
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• Pada tahun 2020: Menjadi perusahaan mold maker yang unggul dan 

kompetitif serta menjadi kepercayaan konsumen. 

• Pada tahun 2025: Menjadi perusahaan mold maker nomor 1 di Indonesia. 

 

4.6. Pengembangan dan Pemilihan Strategi Manajemen 

Dalam pemilihan strategi manajemen, PT XYZ memilih 2 strategi yang 

tercermin dalam 3 objektif pada perspektif financialnya yaitu: 

• Pengembangan Pangsa Pasar 

• Cost Leadership 

Sedangkan untuk mendapatkan tujuan/objektif dalam manajemen 

strateginya, PT XYZ mengandalkan Analisa TOWS sebagai kelanjutan dari 

proses Analisa SWOT yang telah dikaji sebelumnya. 

4.6.1. Analisa TOWS 

Kajian dalam memilih dan menentukan perencanaan strategi perusahaan 

adalah melalui analisa TOWS. Kajian ini menyilang unsur-unsur analisa SWOT 

menjadi beberapa bagian. 

4.6.1.1.Analisa Kekuatan dengan Peluang (S-O) 

Kajian internal kekuatan yang disilangkan dengan kajian eksternal 

berupa peluang menghasilkan tujuan: 

• Menaikkan collectabilitas piutang 

• Improve program Sales & delivery 

• Increase production & delivery 

• Expand market outside Jabodetabek & Japanese Company 
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4.6.1.2.Analisa Kekuatan dengan Tantangan (S-T) 

Kajian internal kekuatan yang disilangkan dengan kajian eksternal 

berupa tantangan menghasilkan tujuan: 

• Improve Sales Services 

• Penurunan defect & keluhan pelanggan 

• Increase utilization machinery 

• Develop performance appraisal 

4.6.1.3.Analisa Kelemahan dengan Peluang (W-O) 

Kajian internal kelemahan yang disilangkan dengan kajian eksternal 

berupa peluang menghasilkan tujuan: 

• Regenerasi Mesin >20 thn 

• Develop Maintenance Management Plan 

• Develop Marketing Program 

• Training, couching & counseling leaders about leadership & people 

management 

• Develop gathering/motivation program 

4.6.1.4.Analisa Kelemahan dengan Tantangan (W-T) 

Kajian internal kelemahan yang disilangkan dengan kajian eksternal 

berupa tantangan menghasilkan tujuan: 

• Improve Customer Satisfaction & Services 

• Improve in custom moulding technology & engineering 

• Develop Marketing Inteligent 

• Update government policy 
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Gambar 4.11: Analisa TOWS PT XYZ 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

 

4.7. Penetapan Strategi Korporat 

Hasil analisa dan kajian pada tahapan perencanaan strategi perusahaan 

PT XYZ digunakan dalam tahapan penetapan strategi korporat. PT XYZ dalam 

penetapan strategi korporat menggunakan alat manajemen yang dipilih yaitu 

Balanced Scorecard. 

Balanced scorecard menggunakan pendekatan 4 perspektif yaitu 

Financial/Keuangan, Customer/Konsumen, Internal Business Process/Proses 

Bisnis Internal dan Learning & Growth/Pertumbuhan dan Pengembangan. 4 

perspektif ini menempatkan penetapan tujuan/objektif sebagai bagian dalam 

pembuatan peta strategi/roadmap. 
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Penentuan tujuan/objektif sebagai bahan pembuatan peta 

strategi/roadmap adalah sebagai berikut: 

4.7.1. Perpektif Financial/Keuangan 

Tujuan/objektif yang dipilih dalam perspektif ini adalah: 

• Increase revenue from sales 

• Menaikkan collectabilitas piutang 

• Budget effectivity 

4.7.2. Perpektif Customer/Konsumen 

Tujuan/objektif yang dipilih dalam perspektif ini adalah: 

• Improve Sales & Delivery 

• Improve Customer Satisfaction & Sales Services 

• Develop Marketing Program & Intelegent 

• Expand market outside Jabodetabek & Japanese Company 

• Update government policy 

4.7.3. Perpektif Internal Business Process/Proses Bisnis Internal 

Tujuan/objektif yang dipilih dalam perspektif ini adalah: 

• Increase production 

• Regenerasi Mesin >20 thn 

• Develop Maintenance Management Plan 

• Increase utilization machinery 

4.7.4. Perpektif Learning & Growth/Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan/objektif yang dipilih dalam perspektif ini adalah: 
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• Improve in custom moulding technology & engineering 

• Training, couching & counseling leaders about leadership & people 

management 

• Develop performance appraisal 

• Develop gathering/motivation program 

 

4.8. Pembuatan Peta Strategi/Roadmap 

Tahapan perencanaan strategi perusahaan dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard selanjutnya adalah pembuatan peta strategi/roadmap yang 

manggambarkan hubungan dan keterkaitan antara tujuan/objektif masing-masing 

perspektif yang saling mempengaruhi. Peta strategi sebagai hasil analisa dan 

kajian diskusi manajemen PT XYZ adalah: 

 

Gambar 4.12: Peta Strategi/Roadmap PT XYZ 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 
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BAB V 

ANALISA DATA 

 

5.1.Analisa Hubungan Sebab Akibat Objektif Pada Peta Strategi 

Setiap tujuan/objektif dalam peta strategi/roadmap diasumsikan memiliki 

hubungan sebab akibat. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

5.1.1. Analisa Hubungan Sebab Akibat pada Objektif “Increase revenue 

from sales” 

Diketahui melalui peta strategi hubungan sebab akibat dari objektif 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5.1: Peta Strategi/Roadmap analisa objective “Increase revenue from 

sales” 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 
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Analisa hubungan sebab akibat tujuan/obyektif “Increase revenue from 

sales” dengan hubungan pengaruh tujuan/objektif pada perspektif Konsumen 

(Customer), Proses Internal Bisnis (Internal Business Process) dan Pertumbuhan 

dan Pembelajaran (Learning and Growth), yaitu: 

• Pendapatan/Revenue dari penjualan/sales akan positif apabila Sales & 

Services mencapai target kenaikan 40% 

• Pendapatan/Revenue dari penjualan/sales akan positif apabila perusahaan 

berhasil membuat dan menerapkan “Marketing Program & Intelegent” 

secara benar dan konsisten (100%) 

• Pendapatan/Revenue dari penjualan/sales akan positif apabila organisasi 

berhasil melaksanakan/implementasi “Expand market outside Jabodetabek 

& Japanese Company” dengan hasil penambahan konsumen baru dari luar 

Jabodetabek dan perusahaan PMA Jepang sebanyak 20 perusahaan 

pertahun. 

• Sasaran strategis pada Penjualan (Sales) dan Pemasaran (Marketing) 

dengan kenaikan permintaan pembelian akan didukung secara positif oleh 

objektif “Increase production” yang juga didukung secara positif oleh 

objektif “Develop Maintenance Management Plan” dan “Increase 

utilization machinery” 

• Sasaran strategis pada perspektif Proses Bisnis Internal didukung positif 

dengan budaya kerja positif dan produktif yang tercipta melalui 

implementasi “Training, couching & counseling leaders about leadership 

& people management” dan juga keadilan dari implementasi “Develop 
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performance appraisal” serta semangat kebersamaan dampak positif dari 

“Develop gathering/motivation program” 

Sehingga dapat diketahui bahwa objektif/tujuan “Increase revenue from 

sales” memiliki hubungan sebab akibat positif dari objektif lainnya. 

5.1.2. Analisa Hubungan Sebab Akibat pada Objektif “Menaikkan 

collectabilitas piutang” 

Diketahui melalui peta strategi hubungan sebab akibat dari objektif 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5.2: Peta Strategi/Roadmap analisa objective “Increase revenue from 

sales” 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

 

Analisa hubungan sebab akibat tujuan/obyektif “Menaikkan 

collectabilitas piutang” dengan hubungan pengaruh tujuan/objektif pada 
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perspektif Konsumen (Customer), Proses Internal Bisnis (Internal Business 

Process) dan Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth), yaitu: 

• Pendapatan/Revenue dari penagihan piutang akan positif apabila komplain 

konsumen dapat dihilangkan (Zero Complaint) 

• Pendapatan/Revenue dari penagihan piutang akan positif apabila 

perusahaan menerapkan “Marketing Program & Intelegent” secara benar 

dan konsisten (100%). 

• Pendapatan/Revenue dari penagihan piutang akan positif apabila organisasi 

berhasil melakukan implementasi “Update government policy” secara 

benar dan konsisten (100%). 

• Sasaran strategis pada Penjualan (Sales) dengan menghilangkan komplain 

(Zero Complaint) akan didukung secara positif oleh objektif “Regenerasi 

Mesin > 20 tahun” yang positif dapat memenuhi harapan konsumen akan 

produk yang lebih berkualitas. 

• Sasaran strategis pada perspektif Proses Bisnis Internal didukung positif 

dengan semangat inovasi dengan melakukan implementasi “Improve in 

custom moulding technology & engineering” sehingga pemenuhan 

permintaan konsumen akan model “custom”/pesanan khusus dapat 

dilayani dengan dukungan kesiapan SDM akibat postif dari pelaksanaan 

“Training, couching & counseling leaders about leadership & people 

management”. 

Sehingga dapat diketahui bahwa objektif/tujuan “Menaikkan 

collectabilitas piutang” memiliki hubungan sebab akibat positif dari objektif 

lainnya. 
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5.1.3. Analisa Hubungan Sebab Akibat pada Objektif “Budget Effectivity” 

Diketahui melalui peta strategi hubungan sebab akibat dari objektif 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5.3: Peta Strategi/Roadmap analisa objective “Budget Effectivity” 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

 

Analisa hubungan sebab akibat tujuan/obyektif “Budget Effectivity” 

dengan hubungan pengaruh tujuan/objektif pada perspektif Konsumen 

(Customer), Proses Internal Bisnis (Internal Business Process) dan Pertumbuhan 

dan Pembelajaran (Learning and Growth), yaitu: 

• Peningkatan margin/batas keuntungan perusahaan didapat dari akibat 

positif apabila perusahaan menerapkan “Marketing Program & Intelegent” 

secara benar dan konsisten (100%). 

• Peningkatan margin/batas keuntungan perusahaan juga didapat dari akibat 

positif apabila Sales & Services mencapai target kenaikan 40% dengan 

biaya sesuai anggaran yang ditetapkan. 
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• Peningkatan margin/batas keuntungan perusahaan juga didapat dari akibat 

positif apabila organisasi berhasil melakukan implementasi “Update 

government policy” dalam hal peraturan seperti pajak secara benar dan 

konsisten (100%). 

• Sasaran strategis pada Penjualan (Sales) dan Pemasaran (Marketing) 

dengan kenaikan permintaan pembelian dengan tetap sesuai anggaran akan 

didukung secara positif oleh objektif “Increase production” yang sebagai 

dampak positif dari objektif “Develop Maintenance Management Plan” 

dan “Increase utilization machinery”. 

• Sasaran strategis pada perspektif Proses Bisnis Internal didukung positif 

dengan budaya kerja positif dan produktif yang tercipta melalui 

implementasi “Training, couching & counseling leaders about leadership 

& people management” dan juga keadilan dari implementasi “Develop 

performance appraisal” serta semangat kebersamaan dampak positif dari 

“Develop gathering/motivation program” 

Sehingga dapat diketahui bahwa objektif/tujuan “Budget Effectivity” 

memiliki hubungan sebab akibat positif dari objektif lainnya. 

 

5.2. Penentuan Indikator Kunci Kinerja (Key Performance Indicator) 

Tahapan perencanaan strategi perusahaan setelah penentuan objektif atau 

sasaran strategis adalah pemilihan indikator kunci kinerja pada masing-masing 

perspektif, yaitu dengan hasil: 
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Tabel 5.1: Key Performance Indicator (KPI) perspektif Financial & 

Customer 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

 

Tabel 5.2: Key Performance Indicator (KPI) perspektif Internal Process& 

Learning & Growth 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 
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5.3. Penentuan Target 

Tahapan perencanaan strategi perusahaan berikutnya adalah menyatakan 

target pada masing-masing KPI: 

 
Tabel 5.3: KPI & Target perspektif Financial & Customer 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ 

 
Tabel 5.4: KPI & Target perspektif Internal Process & Learning & Growth 

Sumber: Dokumen Perusahaan PT XYZ  
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Sebagian besar target masih menggunakan asumsi hasil keputusan rapat 

tim manajemen PT XYZ dan hal tersebut dapat dilakukan revisi setelah dilakukan 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ternyata targetnya terlalu rendah atau terlalu 

tinggi dari pencapaian aktual. 



 

105 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Perencanaan strategi perusahaan pada PT XYZ dapat diambil kesimpulan 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian objektif-objektif dalam 

pelaksanaan perencanaan strategi perusahaan untuk mencapai target organisasi 

yang telah direncanakan dan disepakati, yaitu: 

6.1.1 Pemilihan objektif yang tepat berdasarkan hasil evaluasi internal dan 

eksternal merupakan faktor penting yang memberikan dampak sebab 

akibat positif terhadap objektif-objektif terkait lainnya. 

6.1.2 Setiap pencapaian satuan target pada Key Performance Indicator (KPI) 

suatu objektif pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan akan 

memberikan dampak sebab akibat positif pada perspektif Proses Bisnis 

Internal, Konsumen dan pada akhirnya kepada perspektif Keuangan. 

6.1.3 Komitmen manajemen puncak PT XYZ dalam rangka mengoptimalkan 

segenap sumber daya yang dimiliki, kesatuan cara berpikir dan bersinergi 

dari para pimpinan organisasi dalam upaya menciptakan sistim manajemen 

yang efektif dan efisien untuk mencapai target/hasil yang optimal. 
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6.1.4 Dukungan, kerjasama dan kesamaan cara pandang dari segenap elemen 

organisasi PT XYZ dalam suasana iklim kerja produktif dan kondusif 

sehingga memunculkan semangat positif organisasi untuk bertahan, 

bertumbuh, berkembang dan berinovasi dalam menghadapi tantangan dan 

persaingan dunia industri dan usaha saat ini dan di masa depan. 

 

6.2. Saran 

Saran dan masukan dari peneliti dari hasil analisa perencanaan strategi 

perusahaan pada PT XYZ adalah: 

6.1.5 Perencanaan strategi perusahaan dapat menjadikan petunjuk dan arah 

dalam melakukan perencanaan perusahaan yang harus dimonitoring serta 

disesuaikan dengan hasil dan kenyataan yang terjadi. 

6.1.6 Perencanaan strategi perusahaan dengan Balanced Scorecard ini dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus sehingga tercapai 

tujuan perusahaan yang lebih baik dari tahun ke tahun. 

6.1.7 Perusahaan membutuhkan penambahan modal sebagai salah satu faktor 

pendorong untuk terwujudnya pencapaian perspektif lain yaitu terutama 

terkait dengan penambahan aset yang memiliki dampak signifikan 

mendorong jumlah produksi dan berujung penerimaan perusahaan yang 

meningkat, sehingga hal ini diharapkan tidak menunggu dan 

mengandalkan pencapaian kinerja keuangan semata. 

6.1.8 Perencanaan strategi perusahaan dengan Balanced Scorecard ini dapat 

ditingkatkan fungsinya menjadi aplikasi perencanaan, monitoring dan 

pelaporan berbasis informasi dan teknologi (IT). 
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6.1.9 Perlu dilakukan penelitian mendalam lebih lanjut untuk menggali analisa 

pada hasil pencapaian Key Performance Indicator (KPI) pada PT XYZ. 
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LAMPIRAN 

 

  



 

 

Lampiran - 1 

Transkrip Wawancara 

Dengan Direktur PT XYZ 

 

Sabtu, 7 Januari 2017 

Peneliti : Kenapa PT XYZ membuat perencanaan strategis? 

Direktur : Ya, menurut saya setiap perusahaan harus memiliki perencanaan ke masa depan. Apa 

yang dicita-citakan dapat diwujudkan. Setidaknya setiap tahun ada peningkatan. 

Peneliti : Apa yang menjadi alasan kenapa setelah 9 tahun beroperasi dari berdirinya PT XYZ 

baru pada awal tahun 2017 ini Bapak tergerak membuat perencanaan strategis? 

Direktur : PT XYZ berdiri sejak tahun 2009, dan saat ini sudah 9 tahun beroperasional. Secara 

bisnis, PT XYZ tidak rugi, tetapi juga tidak untung besar sehingga agak sulit untuk 

berkembang. Padahal dunia industry saat ini sedang bertumbuh. Saya pikir ini 

kesempatan baik untuk memulai merencanakan yang lebih baik. Dan ini tidak 

terlambat. 

Peneliti : Apa yang Bapak jadikan dasar bahwa PT XYZ dapat memulai perencanaan strategis? 

Direktur : Begini.. Pertama, sudah memiliki Visi atau cita-cita.. Kedua, memiliki Misi dalam 

rangka mewujudkan Visi. Sesuatu yang sudah kami mulai tetapi belum dituntaskan 

dan menjadi sangat perlu dirinci sehingga menjadi jelas.. Siapa melakukan apa, 

kapan, dan mencapai apa.. 

Peneliti : Apakah selama ini Visi dan Misi sudah tersosialisasikan dengan baik ke seluruh 

karyawan, Pak? 

Direktur : Belum.. Momen ini sekaligus menjadikan saat yang tepat agar semua karyawan 

mengetahuinya. 

Peneliti : Noted, Pak. Sekarang mulai kepada proses perencanaan manajemen strategis PT 

XYZ. Tahapan apa yang akan dilakukan dalam pembuatan perencanaan strategis? 

Direktur : Begini, Pak Fuad. Secara teori.. Kita akan kaji terlebih dahulu isu-isu internal dan 

eksternal perusahaan. Untuk internal, kita akan diskusikan kekuatan dan kelemahan 

yang ada saat ini. Kemudian isu eksternal kita akan dapatkan peluang-peluang dan 

tantangan yang ada khususnya dalam bisnis industri Moldbase. 

Peneliti : Ada beberapa metode/alat untuk melakukan analisa isu-isu internal dan eksternal. 

Dalam hal ini, metode apa yang akan Bapak gunakan dan kenapa Bapak memilihnya? 



 

 

Direktur : Ada beberapa metode, saya memutuskan untuk menggunakan metode yang mudah 

dan umum dan sudah digunakan oleh banyak organisasi. Analisa SWOT yang 

merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity dan Threath. Pak Fuad 

pasti sudah tahu apa yang saya maksud, ya? 

Peneliti : Benar, Pak. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, SWOT adalah metode yang 

paling mudah dan umum. Mohon penjelasan Bapak apa saja Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Tantangan tersebut? 

Direktur : Bisa. Tapi satu-satu.. Jika ada yang kurang jelas bisa minta datanya kepada Pak 

Yundi. 

Kekuatan: 

• Sumber daya manusia yang dimiliki, saat ini pengalaman lebih dari 5 tahun. Ini 

merupakan nilai tambah sehingga menjamin profesionalitas dan kualitas hasil 

kepada pelanggan. 

• Peralatan dan mesin yang dimiliki cukup lengkap. 

• Mesin dengan kapasitas pembuatan mold base ukuran 150 x 150 sampai dengan 

1000 x 1500. 

• Pembuatan mold base dengan proses tambahan disesuaikan keinginan pelanggan. 

• Dukungan beberapa supplier bahan dasar dan komponen yang dapat diandalkan.  

• Harga mold base yang lebih kompetitif dari kompetitor. 

• Pengakuan para konsumen adalah PT XYZ memiliki aksi yang cepat melayani 

permintaan dan keluhan pelanggan. 

Kelemahan: 

• Mesin saat ini kurang maksimal karena usia > 20 tahun. 

• Program maintenance management planning belum ada. 

• Program marketing belum ada. 

• Motivasi sebagian karyawan belum optimal. 

• Kepemimpinan masih kurang terutama jabatan koordinator dan supervisor. 

Peluang: 

• Tren permintaan mold base di Indonesia adalah sekitar 800 set/bulan. 

• Tren positif kebutuhan mold berbagai industri. 

• Segmen pasar mold base ukuran lebih dari 1000 x 1500 belum tergarap 

• Kemudahan mendapatkan material bahan baku dan komponen mold base. 

• Kemudahan pengiriman produk mod base melalui jasa ekspedisi. 

 



 

 

Tantangan: 

• Tren kepuasan dan kebutuhan konsumen semakin meningkat. 

• Tren kebutuhan permintaan khusus yang semakin meningkat. 

• Persaingan yang semakin ketat dengan kompetitor. 

• Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan UMK/tahun/ketenagakerjaan. 

Jika ada yang terlewat. Nanti tolong mintakan data Analisa SWOT hasil diskusi Tim 

Manajemen PT XYZ ke Pak Yundi. Untuk memastikan saja. 

Peneliti : Baik, Pak. Tahapan proses apa yang dilakukan selanjutnya? 

Direktur : Analisa SWOT sudah dilakukan. Kami mendapatkan Isu internal berupa Kekuatan 

dan Kelemahan serta Isu eksternal berupa Peluang dan Tantangan. Tahapan 

selanjutnya mesti menghasilkan objective atau sering disebut sasaran. Kami putuskan 

menggunakan analisa TOWS untuk mendapatkan objective/sasaran perencanaan 

strategis kami. 

Peneliti : Mohon dapat dijelaskan apa dan bagaimana TOWS tersebut, Pak? 

Direktur : TOWS adalah kelanjutan setelah selesai analisa SWOT. 

  Detail TOWS, Pak Fuad dapat minta hasil diskusi ke Pak Yundi juga, ya.. 

  Hari ini kebetulan saya ada janji bertemu dengan mitra bisnis di Cikarang Golf. Pak 

Fuad bisa lanjut dengan Pak Yundi dan Pak Ikhwan. Minggu depan jika masih ada 

keperluan dengan saya, Pak Fuad bisa ketemu saya dengan waktu seperti saat ini. 

Peneliti : Noted, Pak No. Saya tadi pagi memang sudah buat janji dengan Pak Yundi dan Pak 

Ikhwan dan mohon ijin juga terkait marketing dengan Pak Pudjo. Terima kasih atas 

waktu dan support Bapak. Sukses selalu, Pak.. 

Direktur : Yaa.. terkait Marketing, bisa dengan Pudjo. Saya pergi dulu. 

  



 

 

Transkrip Wawancara 

Dengan Supervisor PPIC PT XYZ 

 

Sabtu, 07 Januari 2017 

Peneliti : Siang, Pak Yundi.. Apakah kita bisa memulai interviewnya? 

Supervisor PPIC : Ya.. Silahkan. 

Peneliti : Apakah bisa Bapak jelaskan, apa yang menjadi dasar PT XYZ membuat 

perencanaan strategis yang baru dimulai saat ini untuk tahun 2017 dan 

seterusnya? 

Supervisor PPIC : Awalnya berangkat dari keprihatinan kami, bahwa sampai saat ini PT XYZ 

kok begini-begini saja? Padahal saya perhatikan dunia industri saat ini 

menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Saya bisa tunjukkan data 

yang kami dapat dari IMDIA. Kami merupakan anggota IMDIA sehingga 

terbantu dapat memiliki akses informasinya. Nah.. dari analisa saya dan 

sudah didiskusikan dengan Direktur, bahwa setiap tahun permintaan akan 

naik 22% sampai dengan tahun 2020. IMDIA memprediksikan tahun 2017 

sampai 2020 alokasi kebutuhan naik terus, prediksi permintaan 700 s/d 800 

Ton setahun. Tahun 2016 saja, realisasi saat ini sekitar 669 Ton. Sehingga 

terjadi kenaikan 3% rata-rata setahun. Menurut kami itu peluang dan harus 

didapatkan dalam upaya meningkatkan perusahaan. 

Peneliti : Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pembuatan perencanaan strategis 

PT XYZ? 

Supervisor PPIC : Kami sudah awali dengan rapat pembahasan isu internal dan isu eksternal 

menggunakan analisa SWOT yang sepertinya Mr No sudah jelaskan? 

Peneliti : Apakah bisa dijelaskan kembali secara rinci, Pak Yundi? 

Supervisor PPIC : Ini saya berikan hasil diagram analisa SWOT-nya.. Nah, kita mulai dengan 

isu internal kami: 

  Kekuatan, yaitu: 

• SDM yang kami miliki, saat ini berpengalaman lebih dari 5 tahun. Ini 

merupakan kelebihan kami sehingga menjamin lebih profesional dan 

kualitas hasil kepada customer. 

• Peralatan dan mesinnya cukup lengkap. 



 

 

• Mesin dengan kapasitas pembuatan mold base dari ukuran 150 x 150 

sampai dengan 1000 x 1500. 

• Pembuatan mold base dengan proses custom sesuai keinginan 

pelanggan. 

• Dukungan supplier-supplier bahan dasar dan komponen dapat 

diandalkan.  

• Harga mold base yang lebih murah.. atau kata lainnya lebih kompetitif 

• Pengakuan para konsumen bahwa aksi kami yang cepat dalam melayani 

permintaan dan keluhan pelanggan. 

  Kelemahan, yaitu: 

• Mesin-mesin kami saat ini kurang maksimal karena usia > 20 tahun. 

• Program maintenance management planning dari dulu belum ada. 

• Program marketing juga belum ada. 

• Motivasi sebagian karyawan masih belum optimal. 

• Kepemimpinan dirasakan masih kurang terutama jabatan koordinator 

dan supervisor. 

  Isu eksternal kami: 

  Peluang, yaitu: 

• Nah, tren permintaan mold base di Indonesia adalah sekitar 800 

set/bulan. 

• Juga tren positif kebutuhan mold berbagai industri baik elektronik, 

otomotif, peralatan rumah tangga, telekomunikasi dan lain-lain. 

• Segmen pasar mold base ukuran besar, lebih dari 1000 x 1500 belum 

digarap serius. 

• Kemudahan mendapatkan material bahan baku dan komponen mold 

base. 

• Kemudahan pengiriman produk mod base terutama untuk luar kota 

sekarang bisa melalui jasa ekspedisi. Jatuhnya perkilo berat. 

  Tantangan, yaitu: 

• Tren kepuasan dan kebutuhan konsumen semakin lama meningkat. 

• Tren kebutuhan permintaan custom juga semakin meningkat. 

• Persaingan saat ini semakin ketat dengan kompetitor, baik harga dan 

kualitas. Walaupun kami yakin berani diadu. 

• Kebijakan pemerintah yang berubah setiap tahun terutama kenaikan 

UMK/tahun dan UU ketenagakerjaan. 



 

 

Peneliti : Cukup jelas, Pak. Apakah PT XYZ juga telah menetapkan sasaran jangka 

panjangnya? Mengingat bahwa perencanaan strategis membutuhkan sasaran 

jangka panjang. 

Supervisor PPIC : Pada rapat tersebut kami juga telah menentukan apa yang kami sebut 

sebagai Big Goals untuk tahun 2017, 2020 dan 2025. Big Goals tahun 2017 

adalah Menjadi Perusahaan penyedia jasa layanan “One Stop Services” 

untuk segala kebutuhan Mould, Tahun 2020 adalah Menjadi Perusahaan 

Mould Maker yang unggul dan kompetitif serta menjadi kepercayaan 

konsumen, dan Tahun 2025 Menjadi Perusahaan Mould Maker No.1 di 

Indonesia. 

Peneliti : Apakah bisa Bapak bisa jelaskan lebih detail Big Goals tersebut? 

Supervisors PPIC : Begini, Pak. Kami perlu meletakkan pondasi sebagai dasar yang kuat 

dengan cara melakukan pembenahan-pembenahan internal sehingga kami 

bisa mencanangkan: Menjadi Perusahaan penyedia jasa layanan “One Stop 

Services” untuk segala kebutuhan Mould. Harapan kami dengan dilakukan 

hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan 

kecepatan layanan sehingga kami bisa yakin pada tahun 2020 kami dapat 

mencapai hal yang lebih baik yaitu Menjadi Perusahaan Mould Maker yang 

unggul dan kompetitif serta menjadi kepercayaan konsumen. Sedangkan 

untuk tahun 2025, itu adalah optimisme kami dalam memenangkan 

persaingan dalam industri moldbase. Selain competitor belum begitu 

banyak, kami merasa mampu menguasai pasar dengan pondasi dan 

pencapaian-pencapaian yang telah kami capai di tahun-tahun sebelumnya. 

Kami sangat yakin untuk mencanangkan: Menjadi Perusahaan Mould 

Maker No.1 di Indonesia. 

Peneliti : Apakah saya bisa minta data analisa TOWS hasil meeting PT XYZ, Pak? 

Supervisor PPIC : Oh, ya. Kelanjutan proses setelah Analisa SWOT kami lanjutkan prosesnya 

dengan Analisa TOWS. Hasilnya seperti ini.. 

Peneliti : Printed ini buat saya, Pak Yundi?  

Supervisor PPIC : Ini buat Bapak. Pada hardcopy presentasi itu adalah hasil progress terakhir 

kami dalam membuat perencanaan dan strategi perusahaan. Kesepakatan 

kami adalah menggunakan metode Balanced Scorecard yang memang 

terbukti banyak digunakan dan umum. 

Peneliti : Terima kasih, Pak Yundi. Bisa sedikit penjelasan terkait objective yang 

dihasilkan dari Analisa TOWS, Pak? 



 

 

Supervisor PPIC : Saya jelaskan hal-hal yang penting-penting, sisanya Bapak pelajari dan jika 

ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Kebetulan saya mesti 

mengerjakan akumulasi order harian untuk rencana produksi besok minggu 

(over time) dan hari Senin lusa. 

  Pada Analisa TOWS, secara teori dilakukan analisa 2 variable dalam matrik, 

yaitu: 

  Strategi S-O: 

  Bagaimana dengan kekuatan yang dimiliki mampu menangkap peluang 

yang ada, sehingga hasilnya: 

• Menaikkan collectabilitas piutang 

• Improve program Sales & delivery 

• Increase production & delivery 

• Expand market outside Jabodetabek & Japanese Company 

  Strategi W-O: 

  Bagaimana dengan kelemahan yang ada melakukan perbaikan/peningkatan 

sehingga menangkap peluang yang ada, hasilnya: 

• Regenerasi Mesin >20 thn 

• Develop Maintenance Management Plan 

• Develop Marketing Program 

• Training, couching & counseling leaders about leadership & people 

management 

• Develop gathering/motivation program 

  Strategi S-T: 

  Bagaimana dengan kekuatan yang dimiliki siap menghadapi tantangan yang 

akan muncul, sehingga hasilnya: 

• Improve Sales Services 

• Penurunan defect & keluhan pelanggan 

• Increase utilization machinery 

• Develop performance appraisal 

  Strategi W-T: 

  Bagaimana dengan kelemahan yang dimiliki melakukan 

perbaikan/peningkatan sehingga mampu menghadai tantangan yang ada di 

depan mata, sehingga hasilnya: 



 

 

• Improve Customer Satisfaction & Services 

• Improve in custom moulding technology & engineering 

• Develop Marketing Inteligent 

• Update government policy 

Peneliti : Noted, Pak. Dan terima kasih atas waktunya. 

Supervisor PPIC : Bapak bisa observasi ke workshop dan melakukan dokumentasi jika 

diperlukan. Bapak di sana akan bertemu Pak Ikhwan supervisor produksi 

dan mungkin Pak Pudjo juga sedang di workshop. 

Peneliti : Minggu depan, kita lanjutkan Pak Yundi. 

Supervisor PPIC : Siap, Pak Fuad.. 

  



 

 

Transkrip Wawancara 

Dengan Supervisor Produksi PT XYZ 

 

Sabtu, 21 Januari 2017 

Peneliti : Pagi, Pak Ikhwan.. Hari ini seperti yang sudah diinformasikan melalui Pak 

Yundi, saya akan melakukan wawancara beberapa hal terkait perencanaan 

dan strategi perusahaan ini. Apakah Bapak sudah diberitahu? 

Supervisor Produksi : Pak Yundi sudah jelaskan kemarin kepada saya. Sabtu yang lalu, 

kebetulan saya berhalangan. Sehingga baru bisa Sabtu ini. 

Peneliti : Tidak apa-apa, Pak. Apakah kita bisa memulainya, Pak? 

Supervisor Produksi : Silahkan, Pak Fuad. Saya khusus sediakan waktu untuk Bapak. 

Peneliti : Terima kasih, Pak Ikhwan. Bagaimana menurut Bapak perkembangan 

perusahaan dan industri Mold Base ini? 

Supervisor Produksi : PT XYZ sejak 10 tahun lalu memproduksi mold base, saya sebagai 

karyawan merasakan perkembangan ada tetapi tidak banyak dan tidak 

berdampak. Padahal order permintaan dari pelanggan juga tidak berkurang 

bahkan mulai meningkat. Ada banyak hal secara internal yang harus segera 

dibenahi. Secara industri mold base, Pak Fuad bisa lihat. Prospeknya sangat 

bagus, karena banyak industri yang membutuhkan dan menggunakan mold 

base. Mulai dari elektronik, otomotif, peralatan rumah tangga, 

telekomunikasi, bahkan desain interior gedung dan perumahan. Saya sangat 

optimis, bahwa prospek ke depannya sangat bagus. Tapi dengan hal itu, saya 

justru mulai melakukan evaluasi terhadap kemampuan internal (produksi), 

baik SDM maupun Mesin yang harus dipersiapkan menghadapi persaingan 

dengan kompetitor yang tidak hanya menawarkan kualitas tetapi juga harga 

yang merupakan dampak keberhasilan efisiensi dan produktivitas. 

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak terhadap pembuatan perencanaan strategi 

perusahaan yang sedang dilaksanakan di PT XYZ? 

Supervisor Produksi : Merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi baik 

internal maupun eksternal seperti yang telah dilaksanakan awal bulan 

Januari lalu yaitu dengan Analisa SWOT. Dari analisa SWOT menjadi jelas 

apa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada saat ini dan masa 

yang akan datang. Menurut saya sudah saatnya PT XYZ untuk memiliki 



 

 

sebuah perencanaan strategi perusahaan sehingga perusahaan ini dapat 

merencanakan masa depannya menjadi lebih baik dan lebih maju. 

Peneliti : Apa saja yang Bapak jadikan masukan dalam pembuatan Analisa SWOT? 

Supervisor Produksi : Ada banyak, tetapi berdasarkan skala prioritas dan kepentingan saya 

sebagai Supervisor Produksi. 

  Kami memiliki kekuatan: 

• SDM kami berpengalaman lebih dari 5 tahun. Sehingga kami lebih 

profesional dan hasil berkualitas. 

• Mesin-mesin cukup lengkap. Milling, Grinding, NC dan lain-lain. 

• Kami memiliki mesin untuk pembuatan mold base dari ukuran 150 x 

150 sampai dengan 1000 x 1500. 

• Kami sanggup membuat mold base custom sesuai keinginan pelanggan. 

• Memiliki dukungan supplier-supplier bahan dasar dan komponen dapat 

diandalkan.  

• Harga mold base kami lebih murah. atau lebih kompetitif 

• Pengakuan konsumen bahwa kami cepat dalam melayani permintaan 

dan keluhan pelanggan. 

  Kelemahan, yaitu: 

• Mesin-mesin yang kami miliki saat ini kurang optimal karena usia > 20 

tahun. Perlu dilakukan peremajaan dengan yang lebih canggih atau 

programable. 

• Program maintenance management planning belum pernah ada. Perlu 

ada program perawatan mesin-mesing sehingga terjaga kehandalannya 

dan selalu dalam kondisi siap pakai. 

• Program marketing untuk meningkatkan order juga belum ada. 

• Motivasi sebagian karyawan masih naik turun, sehingga perlu lebih 

dioptimalkan. 

• Kepemimpinan pada jabatan koordinator dapat lebih dioptimalkan. 

  Peluang, yaitu: 

• Permintaan mold base trennya di Indonesia naik sekitar 800 set/bulan. 

• Tren positif industri baik elektronik, otomotif, peralatan rumah tangga, 

telekomunikasi dan lain-lain seperti yang saya sudah jelaskan, trennya 

naik terus. 

• Pasar mold base ukuran besar, 1000 x 1500 belum diurus serius. 



 

 

• Kemudahan dalam menperoleh material bahan baku dan komponen 

mold base. 

• Pengiriman produk mod base terutama untuk luar kota sekarang lebih 

mudah melalui jasa ekspedisi.  

  Tantangan, yaitu: 

• Tren kepuasan dan kebutuhan konsumen semakin naik. 

• Tren permintaan custom juga semakin naik. 

• Persaingan dengan kompetitor main ketat, dari harga dan kualitas. 

• Kebijakan pemerintah tentang UMK/tahun dan UU ketenagakerjaan. 

Peneliti : Bagaimana proses selanjutnya setelah Analisa SWOT, Pak? 

Supervisor Produksi : Kami melakukan yang disebut Analisa TOWS. Untuk yang ini,Pak Fuad 

bisa baca dari print hasil rapat kami di awal Januari 2017 lalu. Apakah 

sudah dapat? 

Peneliti : Oh, sudah Pak. Saya sudah dapat dari Pak Yundi. 

Supervisor Produksi : Nah, hasil rapat kami, terakhir adalah sampai dengan Analisa TOWS. 

Awal Februari kami akan lanjutkan pembuatan perencanaan strategi 

perusahaan dengan menggunakan metode balanced scorecard. Apakah 

cukup jelas? 

Peneliti : Ya, Pak Ikhwan. Jika begitu, saya ke Pak Pudjo.. 

Supervisor Produksi : Pak Pudjo tadi pagi saya lihat ada di ruang workshop. Pak Fuad biar 

tunggu di sini saja. Saya akan panggilkan Pak Pudjo. 

Peneliti : Terima kasih, Pak Ikhwan. Maaf, sudah merepotkan. 

Supervisor Produksi : Tidak apa-apa. Saya tinggal dahulu. 

 

  



 

 

Transkrip Wawancara 

Dengan Officer Marketing PT XYZ 

 

Sabtu, 21 Januari 2017 

Peneliti : Pagi, Pak Pudjo.. Perkenalkan saya Fuad yang sedianya akan melakukan 

wawancara dengan Bapak perihal perencanaan dan trategi perusahaan di PT 

XYZ ini dengan metode Balanced Scorecard. 

Officer Marketing : Pagi juga, Pak Fuad. 

Peneliti : Apakah kita bisa memulai wawancaranya, Pak? 

Officer Marketing : Oh, silahkan, Pak Fuad. Sebelumnya saya masih karyawan baru yang 

direkrut pada pertengahan bulan Desember tahun 2016 lalu. Jadi jika saya 

belum sangat paham, mohon maaf. 

Peneliti : Saya tahu, Pak Pudjo. Saya hanya akan tanyakan yang sekiranya masih 

dalam ranah tanggung jawab Bapak. 

Officer Marketing : OK, Pak Fuad. Pak No sudah sampaikan kepada saya apa dan maksud saya 

direkrut. Bahwa PT XYZ selama ini sama sekali tidak pernah memiliki 

program marketing. Sehingga orderdidapat hanya melalui rekomendasi 

mulut ke mulut. Tapi yang saya herankan, jumlahnya lumayan, sehingga 

saya tarik penjelasan bahwa loyal customer sangat menentukan. Sehingga 

dalam benak saya muncul tantangan, bahwa jika pasar digarap secara lebih 

intensif, bukan tidak mungkin akan kebanjiran order. Saya yakin akan hal 

itu. 

Peneliti : Apa saja yang telah direncanakan Pak No Taejin terkait dengan Marketing? 

Officer Marketing : Oh, ada beberapa. Tetapi Beliau menyampaikan kepada saya untuk fokus 

menggarap perusahaan Jepang dan industri di kawasan Jabodetabek terlebih 

dahulu. Hal ini mesti diatur pelaksanaan teknisnys agar lebih efisien dan 

optimal. 

Peneliti : Bagaimana peranan Marketing dalam perencanaan dan strategi perusahaan 

dengan metode balanced scorecard yang sudah digulirkan per-awal Januari 

2017? 

Officer Marketing : Kebetulan pada perencanaan dan strategi perusahaan menggunakan metode 

balanced scorecard, menjadi saat yang tepat untuk memasukkan program 



 

 

marketing sebagai alat promosi sehingga semakin banyak perusahaan yang 

mengetahui keberadaan dan informasi terkait mold base di PT XYZ ini. 

Peneliti : Apakah seperti yang tercantum dalam kelemahan dan peluang Analisa 

SWOT? Bisa mohon dijelaskan, Pak Pudjo? 

Officer Marketing : Pada kelemahan dikarenakan belum memiliki Program Marketing. Dan pada 

sisi tantangan adalah menggarap potensi pasar terutama perusahaan Jepang 

di Jabodetabek.. 

Peneliti : Setelah pembuatan Analisa SWOT, apa kelanjutannya Pak? 

Officer Marketing : Kelajutan prosesnya adalah dengan Analisa TOWS. Sehingga didapatkan 

objective. Analisa TOWS terkait Marketig adalah: . 

  Strategi S-O 

• Improve program Sales & delivery 

• Expand market outside Jabodetabek & Japanese Company 

  Strategi W-O 

• Develop Marketing Program 

Hasil terakhir analisa TOWS setelah dilakukan reduksi/pengurangan, maka: 

• Expand market outside Jabodetabek & Japanese Company 

• Develop Marketing Program 

Peneliti : Bagaimana KPI dan Programnya, Pak? Apakah bisa dijelaskan terlebih 

dahulu walaupun saya tahu, Tim belum mengerjakan sampai di situ? 

Officer Marketing : Jika hal tersebut masih dalam bidang marketing, maka akan saya jawab. 

Secara teknis, maka: 

• Saya akan menaikkan branding PT XYZ menjadi diketahui oleh industri 

tidak hanya di Jabodetabek tetapi juga Indonesia. Menurut Pak No 

Taejin, sampai dengan tahun 2020, marketing fokus pada kebutuhan 

dalam negeri Indonesia. Hal ini saya tindaklanjuti dengan pembuatan 

media website yang tidak berbayar seperti blogger dan wordpress. 

• Saya membuat jadwal kunjungan berkala rutin untuk mengunjungi 

pelanggan tetap dan calon pelanggan baru terutama perusahaan PMA 

Jepang. Target kunjungan agar efisien dan optimal adalah 1 hari untuk 1 

area. Misalnya: Selasa untuk Area BSD dan Tangerang, Rabu untuk 

Karawang dan Purwakarta, dan seterusnya. 



 

 

Peneliti : Apakah sudah ada targetnya, Pak Pudjo? 

Officer Marketing : Sudah ada, sementara ini menggunakan 2 kunjungan perhari untuk 

mendapatkan setidaknya 20 konsumen baru setahun. Atau setidaknya 1 

bulan mendapatkan 1 sampai dengan 2 pelanggan baru. Disamping itu, saya 

sebagai marketing juga lebih memfokuskan mempertahankan konsumen 

yang ada saat ini dengan program sejenis Loyal Customer dikarenakan biaya 

untuk mendapatkan konsumen baru menjadi lebih mahal daripada biaya 

yang diperlukan untuk mempertahankan konsumen lama yang telah setia 

hingga saat ini. 

Peneliti : Ide yang sangat bagus, Pak Pudjo? Apakah Bapak memiliki daftar customer 

existing kondisi saat ini? 

Officer Marketing : Data dan informasi itu ada di laporan Pak Yundi belum pernah diolah 

dipisahkan nama konsumen yang ada saat ini. Mohon maaf, Pak Fuad. 

Untuk hal tersebut belum bisa kami berikan karena keterbatasan belum 

mengolah data order dari Pak Yundi. 

Peneliti : Noted, Pak Pudjo. Saya akan tanyakan ke Pak Yundi. Mungkin hari ini saya 

rasa cukup dengan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan 

wawancaranya. 

Officer Marketing : Sama-sama, Pak Fuad. Apabila ada hal lainnya, Bapak bisa ketemu saya 

kapan saja selain saat saya sedang visit lapangan. 

Peneliti : Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. 

 

  



 

 

Lampiran - 2 

Dokumentasi Observasi pada PT XYZ 

 

Pintu Masuk Gedung PT XYZ 

 

Ruang Lobby dan Penghubung ke Workshop 



 

 

 

Etalase Pamer Produk 

 

Etalase Pamer Produk 2 



 

 

 

Pintu masuk Ruang Kantor (Office) 

 

Ruang Kantor 



 

 

 

Ruang Kerja/Workshop 

 

Ruang Kerja/Workshop 

 



 

 

 

Ruang Kerja/Workshop 

 

Ruang Kerja/Workshop 

 



 

 

 

Salah satu mesin CNC yang baru 

 

Salah satu mesin CNC yang baru



 

 

 

Mesin NC Manual 

 

Mesin NC Manual 

 

 



 

 

 

 

Proses Assembly Moldbase 

 

Work In Process (WIP) 



 

 

 

Gudang material alat perkakas dan sparepart 

  



 

 

Lampiran - 3 

Dokumentasi Interview dan Diskusi pada PT XYZ 

 

Rapat dan Interview PPIC Spv, Production Spv dan Marketing 

Officer 

 

Rapat pembahasan Improvement Produksi 



 

 

 

Interview dengan Supervisor Produksi 

 

Interview dengan PPIC Supervisor 

  



 

 

 

Interview dengan Marketing Officer 

 

Rapat pembahasan Kendala Material/Warehouse 



 

 

 

Rapat pembahasan Improvement Material/Warehouse 

 

Rapat pembahasan Material Planning 

 

  



 

 

Lampiran - 4 

Data Primer 

Slide Perencanaan Strategi Perusahaan Pada PT XYZ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


