
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Strategis dan Komponennya

Manajemen Strategis dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan,

pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan

organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana tersirat dalam definisi tersebut,

manajemen strategis terfokus pada usaha memajukan manajemen, pemasaran,

keuangan, produksi, penelitian, dan pengembangan, serta sistem informasi komputer

untuk mencapai keberhasilan organisasi. Tujuan manajemen strategis adalah

memanfaatkan dan menciptakan peluang-peluang baru dan berbeda di masa

mendatang, sebaliknya perencanaan jangka panjang, mencoba mengoptimalkan

kecenderungan-kecenderungan saat ini untuk masa depan (David, 2004).

Menurut Mintzberg dalam (Ellitan dan Anatan, 2008), dikemukakan bahwa

strategi merupakan tindakan atau pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu

tujuan. Dalam organisasi, strategi tidak hanya meliputi strategi yang direncanakan

tetapi juga mencakup konsistensi dalam perilaku keputusan. Prasyarat manajemen

strategis yang bagus adalah etika bisnis yang baik, etika bisnis dapat didefinisikan

sebagai prinsip-prinsip perilaku dalam organisasi yang mengarah pada pengambilan

keputusan dan tindakan. Menurut Greco (2001), memiliki kode etik bisnis saja tidak

cukup menjamin adanya perilaku bisnis yang etis, maka untuk memastikan kode etik

tersebut dibaca, dipahami, diyakini dan diingat, organisasi-organisasi perlu melakukan

lokakarya etika secara periodik untuk membuat orang-orang peka dengan keadaan di

tempat kerja dimana masalah-masalah etika kemungkinan muncul. Menurut (Kurtz el.



a/., 2003) kemampuan karyawan akan efektif dengan adanya mesin dan struktur

organisasi untuk berinteraksi seperti proses manufaktur dan peraturan dalam

perusahaan yang dibutuhkan agar efisien.

2.2 Tahap-tahap Manajemen Strategis

Menurut David (2004), proses manajemen strategis terdiri dari empat tahap

yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi

strategi.

a. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan dilakukan secara eksternal dan internal.

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (peluang dan anccaman)

yang berada di luar organisasi. Lingkungan internal terdiri dari variabel-

variabel (kekuatan dan kelemahan) yang berada dalam organisasi.

b. Perumusan strategi

Perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi

organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi,

menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan

tujuan jangka panjang organisasi, membuat strategi alternatif organisasi

untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

Keputusan mengenai perumusan strategi akan mengikat organisasi pada

suatu produk, pasar, sumber daya, dan teknologi tertentu untuk jangka

panjang. Strategi menetukan keunggulan kompetitifjangka panjang.

c. Pelaksanaan strategi

Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam manajemen

strategis. Melaksanakan strategi berarti mendorong para manajer dan



karyawan untuk melaksanakan strategi-strategi yang telah dirumuskan.

Pada tahap ini sering dianggap paling sulit dalam manajemen strategis

menuntut disiplin, komitmen, dan pengorbanan pribadi. Keberhasilan

pelaksanaan strategi bergantung pada kemampuan manajer untuk

memotivasi para karyawannya. Tantangan dalam tahap ini dalah

mendorong para manajer dan karyawan di seluruh organisasi untuk bekerja

dengan rasa bangga dan antusias guna mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan.

d. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para

manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu

tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara

pertama untuk memperoleh informasi. Tiga kegiatan pokok pada tahap ini

adalah mengkaji ulang faktor-faktor internal maupun eksternal yang

menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini,

mengukur kinerja, dan melakukan tindakan-tindakan korektif.

2.3 Model Manajemen Strategis

Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan

ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan.

Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan organisasi/ perusahaan disebut

faktor-faktor strategis atau dapat disingkat dengan SWOT yang berarti Strengths

(kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman).

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi

interaksinya dan menentukan misi perusahaan yang sesuai. Selanjutnya
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organisasi/perusahaan melaksanakan strategi dan akhirnya sampai pada evaluasi

strategi yaitu mengevaluasi kinerja organisasi.

SVnsjamaian I .,, ; IVninuisan ! ^; IVIak>anaan
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Gambar 2.1. Model Manajemen Strategis

2.4 Keuntungan Manajemen Strategis

Menurut David (2004), manajemen strategis membuat organisasi lebihproaktif

daripada reaktif dalam membentuk masa depannya dan membuat organisasi dapat

memulai dan mempengaruhi berbagai kegiatan dan dengan demikian bisa

mengendalikan nasibnya sendiri. Keuntungan dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan

finansial dan non-finansial:

a. Keuntungan Finansial

Penelitian yang dilakukan Miller & Cardinal (1994) menunjukkan bahwa

organisasi-organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis

ternyata lebih menguntungkan daripada yang tidak menggunakannya.

Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan

peningkatan penjualan, keuntungan, dan produktivitasnya.

b. Keuntungan Non-Finansial

Selain membantu perusahaan menghindari kerugian secara finansial,

manajemen strategis juga memberikan keuntungan lain, seperti

meningkatkan kesadaran mengenai berbagai ancaman eksternal,

meningkatnya pemahaman akan strategi-strategi pesaing, meningkatnya

produktivitas karyawan, dan berkurangnya penolakan terhadap perubahan.
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2.5 Quality Function Deployment (QFD)

(Cohen, 1995), Quality Function Deployment (QFD) adalah suatu metode

untuk pengembangan dan perencanaan produk yang tersusun serta memungkinkan

dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk menetapkan dengan jelas kekurangan

pelanggan dan kebutuhan yang diinginkan, dan kemudian untuk mengevaluasi

masing-masing produk/jasa terhadap layanan yang secara sistematis berpengaruh pada

kebutuhan tersebut. (Walden, 2003), Quality Function Deployment (QFD) sebagai

metodologi untuk meyakinkan kebutuhan pelangan dengan menggunakan solusi teknis

yang sesuai, aplikasi ini untuk mendesain dan melakukan usaha peningkatan guna

mencapai kepuasan pelanggan.

Tjiptono (2003:112) mengungkapkan bahwa konsep Quality Function

Deployment (QFD) dikembangkan untuk menjamin produk yang memasukkan tahap

produksi benar-benar akan memuaskan apa yang pelanggan harapkan dengan jalan

membentuk suatu tingkatan kualitas yang diperlukan dan kesesuaian maksimal pada

tiap tahap pengembangan produk. (Dickinson, 1995), Quality Function Deployment

(QFD) memusat pada peningkatan dalam proses pengembangan produk yang

menyediakan suatu cara yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menyertakan data

dari Voice ofCustomers dan itu merupakan startegi dari perusahaan.

(Cohen, 1995), terdapat 4 fase dalam proses pengembangan Quality Function

Deployment (QFD), yaitu:

a. Matrik Perencanaan Produk {House OfQuality)

b. Matrik Perencanaan Part ( Part Deployment)

c. Matrik perencanaan Proses {Process Planning)

d. Matrik Perencanaan Manufaktur/Produksi {Manufacturing/Production

Planning)
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2.5.1 Matrik Perencanaan Produk (House Of Quality)

Dalam struktur Quality Function Deployment (QFD) terdapat suatu

matrik untuk menggambarkan/merancang tindakan perbaikan yang perlu

dilakukan, matrik ini senng disebut House Of Quality (Rumah Kualitas).

PendekatanMatrik House of Quality (HOQ) digunakan dalam representasi dari

QFD (Gaspersz, 2001), digunakan oleh tim dari berbagai bidang untuk

menerjemahkan persyaratan konsumen {customer requirement), hasil riset

pasar dan benchmarking data kedalam sejumlah target teknis prioritas. (Cohen,

1995), Bentuk umum dari matriks ini terdiri atas enam komponen utama

sebagai berikut:

c
Technical Response

A
Customer

Needs and

Benefits

D
Relationships

(Impact of Technical Response on
Customer Needs and Benefits)

B
Planning
Matrik

(Matrikx
Research

and Strategic
Planning)

F

Technical Matrixs

(Technical Response Priorities,
Competitive Technical

Benchmarks, Technical Targets)

Gambar 2.2 The Quality Function Deployment (QFD)House Of Quality
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Keteranngan :

A : Customer Needs and Benefits berisi tentang Voice of customer

(Whats) dan daftar persyaratan terstruktur yang berasal dari persyaratan

konsumen.

B : Planning matriks (Matrik Research and Strategic Planning),

menggambarkan persepsi konsumen yang diamati dalam survei pasar

termasuk kepentingan relatif dari persyaratan konsumen, perusahaan,

kinerja perusahaan dan pesaing dalam memenuhi persyaratan tersebut.

C : Technical response (Hows), berisi daftar karakteristik produk

terstruktur yang relevan dengan persyaratan konsumen dan terukur.

D : Relationships (Impact of Technical Response on Customer Needsand

Benefits), menggambarkan persepsi tim QFD mengenai keterkaitan

antara technical dan customer requirement. Skala yang cocok

diterapkan dan digambarkan dengan simbol sebagai berikut:

• = melambangkan hubungan kuat

o = melambangkan hubungan sedang

A = melambangkan hubungan lemah

E : Technical correlation digunakan untuk mengidentifikasikan dimana

technical requirement saling mendukung atau saling mengganggu satu

dengan yang lainnyadidalam disain produk.

F : Technical Matrixs (Technical Response Priorities, Competitive

Technical Benchmarks, Technical Targets), digunakan untuk mencatat

prioritas yang ada pada matriks technical requirement, mengukur

kinerja teknik yang diperoleh oleh produk pesaing dan tingkat kesulitan
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yang timbul dalam mengembangkan requirement. Output akhir dari

matriks adalah nilai target untuk setiap technical requirement.

Langkah-langkah dalam menyusun atau membuat Quality Function Deployment

(QFD), yaitu:

a. Mengidentifikasi pelanggan.

Perusahaan harus dapat mengenali pelanggan karena pelanggan merupakan

alat dalam pengembangan suatu produk lebih lanjut.

b. Menentukan kebutuhan/keinginan pelanggan.

Dari Voice Of Customer, perusahaan akan dapat mengembangkan produk

karena kebutuhan/apa yang pelanggan ingin dapat ditentukan.

c. Menentukan persoalan mutu yang dikehendaki.

Perusahaan dapat mengembangkan produk/jasa dengan mutu yang

pelanggan inginkan.

d. Menentukan kepentingan relative persoalan mutu yang dikehendaki.

Perusahaan akan menentukan mana atribut yang lebih penting dan mana

yang kurang penting dari persoalan mutu yang dikehendaki. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara wawancara atau kuisioner/angket.

e. Menentukan ciri khas mutu atau atribut produk/jasa.

Menentukan apa yang produk/jasa punya sehingga menjadikan suatu ciri

khas dari produk/jasa itu.

f. Membuat bagan/matrik Quality FunctionDeployment (QFD).

Dalam bagan Quality Function Deployment (QFD), persoalan mutu yang

dikehendaki digambarkan secara vertical sebelah kiri dan atribut

produk/jasa yang digambarkan horizontal di bagian atas.

g. Menentukan kepentingan teknis
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Menentukan mana atribut yang paling penting dan mana yang kurang

penting dengan memberikan rangking berdasarkan jumlah yang diperoleh

pada masing-masing produk/jasa.

h. Evaluasi pembanding.

Melakukan evaluasi dengan membandingkan dengan produk/jasa lain.

2.5.2 Matrik Perencanaan Part (Part Deployment)

Dalam rumah kedua ini kebutuhan teknis yang terpilih untuk

dikembangkan pada rancangan yang lebih teknis yang disebut part kritis.

Imam Djati (2003) menjelaskan bahwa dalam menentukan part kritis, perlu

dibuat analisis konsep teriebuh dahulu. Dalam analisis konsep terdapat

kriteria-kriteria yang merupakan rincian kebutuhan pelanggan yaitu :

1. Kebutuhan pelanggan dari QFD berdasarkan HOQ maka ditentukan

kebutuhan teknis yang memungkinkan untuk diperbaiki.

2. Kebutuhan dari sisi pelayanan.

3. Kebutuhan dari karakteristik umum pelayanan yang dibutuhkan pelanggan.

Dalam rincian kebutuhan tersebut masih harus dipilih lagi kebutuhan

yang penting dan berhubungan dengan pelanggan dan pihak perusahaan

mampu mengusahakan. Bagian-bagian yang terdapat dalam part deployment

yaitu technical requirement yang berisi kebutuhan teknis, targets yang berisi

tentang kebutuhan teknis dan target dari part kritis yang diperoleh dari fault

tree analysis yang dikembangkan, column weight yang berisi hubungan antara

technical requirement dengan critical part requirement yang jika hubungan

kuat bernilai 9 jika sedang bermlai 3 dan jika lemah bernilai 1.
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Analisis Fault Tree digunakan untuk mengidentifikasi part kritis

dengan mencari elemen-elemen yang diperkirakan sebagai penyebab

terjadinya ketidaksesuaian target dengan Technical Requirement.

2.6 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan

{Sthrengths) dan peluang {Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Jadi, analisis SWOT

membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal

kekuatan dan kelemahan (Rangkuti, 1997).

Analisis SWOT sering menunjukkan sebagai metode yang cepat dalam

melangkah ke depan dengan strategi yang disetujui. Hal tersebut tentu saja dapat

membantu menghasilkan strategi baru, tetapi sebuah proses pengembangan strategi

juga membutuhkan analisis yang sungguh-sungguh dan pengujian inisiatif varu

sebelum diadopsi (Dyson, 2003).

3. Mendukung strategi

Berbagai
Peluang 1. Mendukung strategi

t urn-around agresit

Kelemahan

Internal

Kekuatan

Internal

4. Mendu kung strategi 2. Mendukung strategi

defansif
Berbagai Ancaman

diversitikasi

Gambar 2.3 Analisis SWOT
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Mam ana„s,s SWOT data eks.erna, dapa, diperoleh dan Imgkungan .uar

perusahaan, seperti .

a. Analisis pasar

b. Analisis pesaing

c. Analisis komunitas

d. Analisis pemasok

e. Analisis pemerintah

f. Analisis kelompok kepentingan tertentu

Data internal dapat diperoleh dan lingkungan dalam perusahaan, seperti:
a. Laporan keuangan

b. Laporan kegiatan sumber daya manusia

c. Laporan kegiatan operasional

d. Laporan kegiatan pemasaran

Mode, yang d.paka, pada tahap perencanaan s,ra,eg,s terdin dan ttga modeUyauu:
a. Matrik Faktor Strategi Eksternal

b. Matrik Faktor Strategi Internal

c. Matrik Profil Kompetitif

Menurut (Rangku,,, 1997), s=te,ah mengumpu.kan semua mformas, yang
berpengarub terhadap ke.angsungan perusahaan, seiamutnya ada,ah memanfaatkan
semua mformasi tersebut ke da.am mode! kuant.tatif perumusan strategi, mode, yang
d.pergunakan ada,ah Matnk SWOT. Matnk in, dapa. menggambarkan secara jeias
baga.mana Pe,uang dan ancaman ekstema, yang dmadap, perusahaan dapa,
d.sesuatkan dengan kekuatan dan ke.emaban yang dimrtikinya. Matnk mi dapa,
menghasUkan empat kemungkman alternatif strategis.
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"Opportunities (O)

_ Tentukan 5-10
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"Treaths(T)

ancaman

Tabel 2.1 Matrik SWOT

Strengths (S)

_ Tentukan 5-10
faktor-faktor
kekuatan internal

Strategi

Ciptakan strategi yang
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_ Tentukan5-10
faktor-faktor
kelemahan internal

Ciptakan strategi yang
__, meminimalkanrnenggunakan kekuatan J han untuk
untuk memanfaatkan , memanfaatkan peluang

ICiptakan strategi yang
' memimmalkan

2.7 Ta^a*^^^
i AngeHa (2009), Lang
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Prasesti Widrisan
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b Menetapkan taKtoi

padasebuahkonstra, „lan)Ut dar, sebuab—. M.sa,,

untuk mengukur pen.aku ,—-dlnyatakanhargaProduk,kUaWasproduk,promos,produ,
c. Menyusunbut,r-bu,,r pertany- ^ ^ ^

Mcncota meniabarkan sebuah faktor
an ant
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2.8 Uji Validitas

Validitas merupakan kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan

sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrument

tersebut. Kesahihan/validnya suatu kuisioner dinyatakan dalam tingkat kemampuan

butir-butir pertanyaan dalam kuisioner tersebut untuk mengukur faktor apayang akan

diukur dari butir pernyataannya. Analisis validitas butir dilakukan untuk menguji

apakah tiap butir pertanyaan telah mengungkap faktor yang akan diselidiki sesuai

keadaan populasinya. Sebuah butir pernyataan dikatakan valid jika korelasi butir

dengan fackor bertambah dan peluang ralat (p) dari korelasi tersebut maksimal 5%.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis validitas yaitu:

1. Menghitung Score Factor dengan jumlah skor butir dalam faktor.

2. Menghitung korelasi momen tangkar antar skor butir (x) dengan skor faktor

(y).

Rumus untuk menghitung korelasi momen tangkar yaitu:

n2xy-CLX)(2:y)
rxy

Jpz*2 - axfXNY. y2 - cm2)}
Keterangan:

rxy = Korelasi Momen Tangkar

N = Jumlah Responden

_>_ X = Jumlah Skor Butir (x)

£ Y = Jumlah Skor Faktor (y)

2 X2 = Jumlah Skor Butir (x) kuadrat

_>_ Y2 = Jumlah Skor Faktor (x) kuadrat

___AT = Jumlah Perkalian antara Jumlah Skor Butir (x) dengan Jumlah Skor

Faktor (y)
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3. Menghitung korelasi bagian total

Tujuannya untuk mengoreksi momen tangkar (rxy) menjadi momen total (rqp).

Korelasi ini diperlukan karena akan mengoreksi momen jangkar antara skor butir akan

menghasilkan korelasi yang terlalu tinggi, hal ini disebabkabkan karena dalam variasi

skor faktor sebagai skor bagian bukan sebagai skor total. Pada prinsipnya korelasi

antara skor bagian dengan skor total seperti antara skor butir dengan skor faktor yang

sedang dikerjakan harus dikoreksi menjadi korelasi bagian total. Romus yang dipakai

untuk menghitung korelasi bagian total adalah:

(rxy)(SBx) - (SBy)
Tpq | —

J(SSX2) +(SBy2) - 2(rxy)(SBx)(SBy)

Keterangan:

rpq = Koefisiensi korelasi bagian total

rxy = Korelasi momen tangkar

SBX = Simpang baku skor butir

SBy = Simpang baku skor faktor

Rumus menghitung simpangan baku:

SB ' J
JN-1

Keterangan:

SB = Simpangan Baku

]K = Jumlah Kuadrat

N = Jumlah Data

Sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat yaitu:
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:i8 ^yMS "*•*" ^ --— Oa.am s,at,s„k, jika

tersebut maksimal 5%. S1

Bila dari UJi signifikasi terdapat satu butirP satu butir yang gugur k ,

menggunakan software MS Exce, dan SPSS ,_ „

2-9 Uji ReHabiJitas

KM „ d.akukan n„tuk^^^^^

dalam meIakukan UJ1 ^.^^

KMeMuiUkm^e (repealmeasureS)
Yaitu melakukan pengukuran lebih dan satu i™r ,, ,

1S3tU Uh dalam Janak waktu tertentu
aan membandinekan h»«i ^

y m hasi1 Pengukuran pertama denoan i, •.
, , , dengan hasi1 Pengukurankedua, ketiga dan seterUS„ya.

2- MelaluiukursekaIi(0ne^0/)

Pammete~-*—ngkanbas.pengu^^^
yang satu dengan yang lain.

Persamaan korelasi ALPHA sebagai benkut:



M (Vt-Vx\= M d-Yl)
"M^TV Vt J M-1V Vt)
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Dimana:

rtt= Korelasi Alpha

M = Jumlah butir pertanyaan

Vx = Variansi butir-butir

x = Butir-butir pertanyaan

Vt = Variansi total (faktor)

t = total skor butir pertanyaan

Derajat bebas (db) untuk menguji signifikasi rtt yaitu db =N-2, dimana N=
jumlah subjek. Variansi menurut definisi adalah bilangan simpang baku dalam
kuadrat, digunakan rumus:

V = SB2

Dimana untuk menghitung SB (Simpang Baku) digunakan rumus:

SB =

N

JK

iV-1

Rumus untuk menghitung JK (Jumlah Kuadarat) yaitu:

JK =̂ \x ~*)2
Uji keandalan dapat dilakukan setelah hasil satu butir dinyatakan valid. Jika

ada sebuah butir yang tidak valid berarti tidak dapat dilakukan uji keandalan.
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