
BAB IV

ANALISIS DATA

Analisis data menguraikan langkah-langkah dalam memecahkan

masalah dalam penelitian ini. Adapun analisis data ini dilakukan guna lebih

memudahkan dalam membaca suatu data, karena data akan tersusun dengan rapi

dan teratur.

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini adalah untuk

menganalisis data yang ada pada PT. Surya Cipta Segara yang terdiri dari

indikator kekuatan-keleniahan, peluang-ancaman yang digunakan untuk

memformulasikan strategi pemasaran. Adapun alat analisis yang digunakan oleh

penulis adalah analisis MDTI yang meliputi taliap-tahapan sebagai berikut:

- identifikasi variabel internal dan ekstemal

- penilaian variabel internal dan ekstemal

- penentuan posisi bisnis

- rekomendasi strategi

4.1 Identifikasi Variabel Internal dan Eksternal

Identifikasi ini mempakan langkali awal dari penvusunan MDTI

yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kekuatan, ancaman-

peluang yang ada diperusahaan. Dari penelitian tersebut dapat

ditentukan indikator variabel internal dan ekternal yang berpengamh

terhadap pemsahaan.
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Adapun variabel-variabel itu dapat terlihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Indikator Variabel Internal dan Eksternal

PT. Surya Cipta Segara
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INDIKATOR VARIABEL INDIKATOR VARIABEL

EKSTERNAL INTERNAL

1. Depresiasi mata uang 1 Variasi produk

2. Inflasi 2. Harga Produk

3. Keamanan Negara 3. Lokasi PT.SCS

4. Kondisi Politik 4. Citra PT. SCS

5. Kondisi ekonomi Negara 5. SDM

6. Peraturan Pemerintah 6. Kualitas Pelayanan

7. Perubahan Teknologi 7. Pangsa Pasar

8, Struktur persaingan 8. Promosi

Sumber: Data Primer (diolah)

4.2 Penilaian Variabel Internal dan Eksternal

4.2.1 Penilaian Variabel Internal Pemsahaan

Penentuan bobot berdasarkan besar kecilnva pengaruh

indikator tersebut terhadap perusahaan. Seluruh indikator memiliki



bobot sebanyak 1 atau 100%, bobot inilah yang dibagikan pada setiap

indikator.

Penilaian tersebut diberikan pada masing-masing indikator

berdasarkan baik tidaknya indikator variabel eksternal dan internal

terhadap perusahaan.

Penilaian menggunakan skala 5 yaitu:

1 = sangat tidak menarik

2 = tidak menarik

3 = netral

4 = menarik

5 = sangat menarik

Setelah dilakukan perkalian antara bobot dan nilai per

indikator, hasil perkalian tersebut mempakan nilai tertimbang. Jika

masing-masing nilai tertimbang sudah diketahui, maka selanjutnya

dilakukan penjumlahan keseluruhan nilai tertimbang yang telah

diperoleh sebagai nilai akhir.

Dalam penilaian tertimbang digunakan dua altematif

pendekatan (Suwarsono,2000:140). Pertama, kategori manajemen

yang berani untuk mengambil resiko (risk takers), Kedua, kategori

manajemen yang yang kurang berani menanggung resiko (risk averse),

mungkin cenderung menggunakan kriteria yang aman. Jika nilai

tertimbang lebih besar dari pada 4 barulah dikategorikan tinggi,
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sehingga Nilai diatas 3 sampai dengan 4 termasuk kategori medium,

dan nilai antar 0 sampai dengan 3 termasuk kategori rendah.

Dari pengelompokan variabel internal akan didapat kekuatan

dan kelemahan dari PT. Surya Cipta Segara.Untuk kekuatan nilainya

rata-rata diatas 4 dan untuk kelemahan nilainya rata-rata dibawah atau

sama dengan 4.

Tabel 4.2

Tabel Nilai Tertimbang Variabel Internal

NILAI TERTIMBANG INTERNAL

VARIABEL NILAI

INTERNAL BOBOT NILAI TERTIMBANG

Lokasi

Perusahaan 0,06 3,6 0,22

Citra Perusahaan 0,24 4,6 1,10

Pelayanan 0,2 4,4 0,88

Variasi Produk 0,06 4 0,24

Pangsa Pasar 0,27 4,8 1,30

SDM 0,07 4 0,28

Promosi 0,04 3,6 0,14

Harga Produk 0,06 3.2 0,19

Total 1,00 4,35

Sumber: data primer (diolah)
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Berikut adalah alasan pemberian nilai dan bobot variabel internal:

A. Kekuatan Pemsahaan

• Pangsa Pasar

bobot: 0,27

Wilayah Batam yang dikelilingi lautan, maka yang sangat

dominan menjadi alat transportasi adalah transportasi laut,

dibandingkan yang lain. Sebab itu sangatlah baik pangsa pasar

bagi PT. Surya Cipta Segara, sebab banyak pengusaha yang

memiliki Ferry sebagai usahanya. Dengan banyaknya ferry

yang berlabuh di Batam maka hal ini mempakan kekuatan

yang utama yang dimiliki oleh PT. Surya Cipta Segara. Sebab

akan semakin banyak pemsahaan ferry yang membutuhkan

jasa pelayanan dan service guna memenuhi standar

keselamatan kapal yang hams dipenuhi Oleh karena itu

pemsahaan memberikan nilai 4,8

• Citra Perusahaan

bobot: 0,24

PT. Surya Cipta Segara menilai citra sangatlah penting bagi

kemajuan pemsahaan. PT. Surya Cipta Segara memiliki citra

yang sangat baik dimata konsumennya baik yang dalam negeri

ataupun konsumen luar negeri. Hal ini dapat terlihat dari
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tanggapan para konsumen yang merasa puas dengan kinerja

yang dilakukan pemsahaan. Sehingga citra perusahaan menjadi

kekuatan yang cukup menunjang bagi perusahaan. Sebab itu

perusahaan memberikan nilai 4,6

• Pelayanan

bobot: 0,2

Pelayanan yang diberikan oleh PT. Surya Cipta Segara

sangatlah memberikan pelayanan yang variatif, hal ini dapat

terlihat dari pelayanan yang diberikan dengan mendatangi

konsumen yang membutuhkan service dilakukan dikapal

langsung, ataupun dibawa ke tempat service yang telah

disediakan perusahaan. Selain itu pemsahaan memberikan

pelayanan pasca service jika terjadi komplain. Hal inilah yang

menjadi kekuatan bagi pemsahaan. Oleh karena itu pemsahaan

memberikan nilai 4,4

B. Kelemahan

• SDM

bobot: 0,07

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. Surya Cipta

Segara sangatlah terbatas dan juga sangat minim. Hal inilah

yang menjadi salah satu sumber kelemahan utama bagi

pemsahaan. Apalagi pemsahaan bergerak dalam bidang jasa,
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sehingga pemsahaan hams dapat mengatasinya dengan

memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya agar

dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oleh karena itu

perusahaan memberikan nilai 4

• Variasi Produk

bobot: 0,06

Produk yang ditawarkan oleh PT. Surya Cipta Segara

hanyalah Alat-alat keselamatan kapal. Menjadi kelemahan

perusahaan karena munculnya berbagai macam merk dan jenis

alat-alat keselamatan kapal yang diproduksi oleh pemsahaan

bam. Karena itu pemsahaan memberikan nilai 4

• Lokasi Perusahaan

bobot: 0,06

Lokasi PT. Surya Cipta Segara yang berada pada

Pelabuhan Sekupang, cukup strategis, tetapi karena mang

servis yang agak jauh dari pelabuhan menjadikan kelemahan

bagi pemsahaan dalam melayani konsumen. Oleh kamia itu

pemsahaan memberikan nilai 3,6

• Promosi

bobot: 0.04
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Promosi yang dilakukan oleh PT. Surya Cipta Segara

masihlah sangat kurang efektif, sebab hanya mengandalkan

lokasi yang berada di pelabuhan. Hal inilah yang menjadi

kelemahan pemsahaan. Karena itu perusahaan memberikan

nilai 3,6

• Harga

bobot: 0,06

Harga yang di tawarkan oleh PT. Surya Cipta Segara

sangatlah kompetitif dengan para pesaing yang lain. Namun

karena masih banyak barang yang harus di import dari luar

maka hal inilah yang menjadi kelemahan pemsahaan. Sebab

harga-harga akan melonjak tinggi bila di kurskan dengan nilai

rupiah. Untuk itu pemsahaan memberikan nilai 3,2.

Bertolak ukur pada penilaian variabel internal diatas, maka pemsahaan

termasuk dalam kategori yang kurang mengambil resiko. Angka nilai

tertimbang sebesar 4,35 dapat digolongkan pada bagian tinggi sumbu vertikal

matiks. Artinya manajemen dituntut untuk tidak ragu-ragu dan tems

berinvestasi guna meningkatkan pertumbuhannya.

4.2.2 Penilaian Variabel Ekstemal Pemsahaan

Berdasarkan indikator internal yang telah diuraikan
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diatas sebagai langkah pertama, tahapan yang berikutnya yang

perlu dilakukan oleh pemsahaan adalah memberikan penilaian

terhadap berbagai indikator ekstemal.

Nilai masing-masing indikator ditentukan berdasarkan

sumbangan yang dihasilkan masing-masing unit usaha.

Konsep, proses dan teknik penilaian hampir sama dengan yang

digunakan untuk melakukan penilaian variabel internal.

Tabel 4.3

Nilai Tertimbang Variabel Eksternal

NILAI TERTIMBANG EKSTERNAL

VARIABEL NILAI

EKSTERNAL BOBOT NILAI TERTIMBANG

Depresiasi M Uang 0.36 5 1.8

Inflasi 0,03 3,6 0,11

Keamanan Negara 0,22 4,8 1,06

Kondisi Politik 0,08 A O 0,34

Kondisi Ekonomi 0,1 4,2 0,42

Peraturan Pemerintah 0,05 4,2 0,21

Perubahan Teknologi 0,07 4 0,29

Struktur persaingan 0,08 4,2 0,34

0,99 4,57

Sumber : Data primer (diolah)
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Dari pengelompokan variabel ekstemal akan didapat peluang dan

ancaman dari PT. Surya Cipta Segara.Untuk peluang nilainya rata-rata diatas

4 dan untuk ancaman nilainya dibawah atau sama dengan 4.

Berikut adalah alasan pemberian bobot dan nilai variabel ekstemal.

A. Peluang Pemsahaan

• Depresiasi Mata uang

Bobot: 0.36

Bagi PT. Surya Cipta Segara, depresiasi mata uang sangat baik

untuk menjadi peluang yang sangat besar bagi pemsahaan. Sebab

pemsahaan mendapatkan barang lebih banyak dari perusahaan

asing yang masih hams diimport. Namun karena barang yang

didapatkan konsumen baik, maka akan memberikan nilai lebih

bagi pemsahaan. Oleh karena itu pemsahaan memberikan nilai 5.

• Keamanan Negara

Bobot: 0.22

Kondisi keamanan negara yang semakin baik saat ini, merupakan

peluang yang sangat baik bagi Pemsahaan. Sebab jika negara

tidak aman untuk dikunjungi, maka akan membuat klien dari luar

negri akan susah untuk masuk ke Indonesia jika ada komplain atas

jasa yang telah diterimanya, begitu juga sebaliknya. Karena itu

kondisi pulau Batam yang relatif aman menjadikan peluang yang

sangat baik, sebab negara-negara tetangga sangat percaya dengan
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keamanan yang selalu dijaga oleh pihak-pihak yang terkait. Oleh

karena itu pemsahaan memberikan nilai 4.8.

• Kondisi Ekonomi Negara

Bobot: 0.1

Kondisi ekonomi negara yang saat ini kembali belum stabil setelah

terjadi kenaikan BBM, membuat harga-hargasemakin melambung.

Namun seiring waktu, muncul adanya kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah yang menjadikan perekonomian semakin baik.

Kondisi ini mempakan peluang bagi pemsahaan untuk semakin

meningkatkan kinerjanya agar dapat memuaskan konsumen.

Untuk itu pemsahaan memberikan nilai 4.2.

• Struktur Persaingan

Bobot: 0.08

Munculnya berbagai macam pesaing mempakan peluang dan juga

cambuk bagi PT. Surya Cipta Segara agar lebih baik dalam kinerja

pelayanannya. Selain itu ditunjang dengan keadaan dan posisi

Batam yang cukup maju serta sebagian besar alat tranportasi yang

digunakan untuk keluar pulau adalah jalur laut, maka persaingan

dalam jasa perbaikan dan alat keselamatan kapal semakin beragam

dan semakin banyak. Untuk itu pemsahaan memberikan nilai 4.2.

• Kondisi Politik

Bobot: 0,08
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Kondisi politik saat ini semakin baik, setelah dilakukannva

pemilihan kepala daerah, sehingga menjadikan kondisi politik ini

sebagai peluang bagi perusahaan. Oleh karena itu dengan situasi

dan kondisi politik yang baik, maka akan tercipta situasi yang

kondusif, sehingga tidak akan terjadi kekacauan yang dapat

menghambat kinerja perusahaan. Untuk itu pemsahaan

memberikan nilai 4,2.

• Peraturan Pemerintah

Bobot: 0,05

Peraturan pemerintah tentang keselamatan kapal ini sangatlah

berdampak besar bagi PT. Surya Cipta Segara. Karena ada

standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga

standarisasi yang telah ditetapkan oleh PBB melalui IMO. Hal ini

mempakan sedikit peluang bagi pemsahaan guna dapat bersaing

dan dapat mejadi yang terbaik dalam memberikan jasa bagi para

pelanggannya. Sebab perusahaan memberikan produk yang terbaik

dan juga memiliki kredibilitas yang baik, sehingga dapat diakui di

mata intemasional maupun nasional. Oleh karena itu pemsahaan

memberikan nilai 4.2.
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B. Ancaman

• Perubahan Teknologi

Bobot: 0.07

Teknologi dalam bidang jasa perbaikan dan alat-alat keselamatan

kapal ini sangatlah lamban dan tidak terlampau cepat dalam

pergerakannya. Oleh karenanya bagi perusahaan, perubahan

teknologi dijadikan ancaman bagi pemsahaan. Karena setiap hari

perkembangan semakin maju dan pesat, sehinggajika tidak diikuti

oleh perkembangan yang sesuai maka akan membuat pemsahaan

menjadi terancam. Oleh karena itu pemsahaan memberikan nilai 4.

• Inflasi

Bobot: 0,03

Inflasi mempakan ancaman bagi pemsahaan, sebab dengan

terjadinya inflasi maka akan menyebabkan barang-barang semakin

tinggi harganya, sebab barang itu masih diimport dari luar negeri

sehingga harganya sangat tergantung dengan pergerakan nilai mata

uang. Oleh karena itu pemsahaan memberikan nilai 3,6.

Dalam kasus ini digunakan kategori manajemen yang kurang berani

mengambil resiko, maka nilai tertimbang 4,57 termasuk kategori tinggi dari

sumbu horizontal MDTI . Artinya unit usaha strategis yang paling

menjanjikan dan memiliki prospek yang dapat berkembang lebihjauh.
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4.3 Penentuan Posisi Bisnis

Setelah nilai variabel eksternal dan internal dapat ditentukan,

maka langkah yang perlu dilakukan adalah menentukan posisi bisnis

masing-masing unit usaha strategis.

Tahapan ini cukup sederhana, yakni secara konseptuai

menggabungkan kedua nilai tertimbang yang diperoleh dengan

meletakkannya pada sumbu yang tepat. Nilai variabel internal

diletakkan pada sumbu vertikal MDTI. Berdasarkan hasil yang

diperoleh dan tabel adalah 4.2 nilai tertimbang variabel ekstemal PT.

Surya Cipta Segara adalah 4,57. dari dari tabel 4..3 nilai tertimbang

dari variabel intemalnya adalah 4,35. Maka posisi unit usaha dapat

dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1

Posisi Bisnis PT. Surya Cipta Segara Batam

( Var. Eksternal 4,57 - Var. Internal 4,35 )
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Posisi yang diperoleh pada gambar diatas, maka menggambarkan

bahwa unit usaha tersebut memiliki peluang bisnis yang amat jelas dan disaat yang

sama juga memiliki kekuatan (keunggulan) bersaing. Oleh karena itu diperkirakan

akan dapat tems berkembang dengan pesat.
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4.4 Implikasi Strategi

Dalam hal ini MDTI memberikan tekanan pada penentuan skala

prioritas investasi. Beda dengan matriks BCG yang memberikan tekanan pada

keseimbangan aliran kas. Unit usaha yang memiliki peluang tumbuh karena

berada pada sel yang memiliki daya tarik yang besar, seyogyanya

mendapatkan prioritas yang tinggi. Dan lagi jika unit usaha itu memiliki

keunggulan bersaing. Unit usaha yang terletak pada skala prioritas pertama,

memiliki banyak pilihan startegi, dari yang konservatif sampai yang paling

progresif. Implikasi strategis yang lebih jelas akan terlihat pada gambar 4.2

berikut.
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Gambar 4.2

Berbagai pilihan strategi

MDTI

Tinggi Medium Rendah

T Pertumbuhan Pertumbuhan Memelihara

1 Dominasi selektif posisi

N Investasi Investasi agresif Mencari sumber

G Maksimum Memelihara posisi kas masuk

G Ditempat lain Invetasi ala

I kadarnya

Memimpin pasar,
« M Berdasarkan Tumbuh Pemangkasan

s E segmen berdasarkan Investasi

D Memperbaiki Segmentasi pasar minimal

I kelemahan Speialisasi Bersiap

II Membangun Investasi selektif desertasi

M keunggulan

R Spesialisasi Spesialisasi mencari Mengikuti

E mencari ceruk cemk pasar pemimpin pasar

N pasar Mempertimbangkan Mengacaukan

D Mempertimbangk Keluar dari pasar sumber aliran

A a akuisisi kas pesaing

H Divestasi

4.4.1 Implikasi Strategi Umum PT. Surya Cipta Segara

Setelah mengetahui posisi perusahaan, kita dapat melihat pada implikasi

strateginya yang terletak pada sel yang sama, dengan demikian kita akan mengetahui

bagaimana kira-kira strategi yangbaik untukdilakukan.
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Posisi PT. Surya Cipta Segara berada pada posisi tinggi dalam pilihan

berbagai strategi yaitu pada pertumbuhan dominasi investasi maksimum. Adapun

penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

a. Strategi fungsional Manajemen keuangan

Strategi fungsional keuangan lebih banyak memberikan pedoman kepada

manajer keuangan cakupan waktu yang relatif lebih panjang dalam

menginvestasikan modal, pembiayaan. Begitu pula halnya dengan PT. Surya

Cipta Segara. Dalam menentukan strategi fungsional keuangan yang sifatnya

menentukan bagi PT. SCS bagaimana memperoleh modal, bagaimana

mengalokasikan modal tersebut, dan bagaimana pembagian keuntungan yang

akan dibagikan.

Berdasarkan grand strategy yang beronentasi pada strategi pertumbuhan,

PT. Surya Cipta Segara memerlukan investasi yang cukup besar untuk saran dan

prasarana kerja, proyek bam yang akan dikerjakan, serta investasi dibidang

sumber daya manusia. Tidak banyak perusahaan yang dapat melakukan ketiga

investasi itu sekaligus. Oleh karena itu PT. Surya Cipta Segara harus menetapkan

skalaprioritas terhadap alokasi danayang ada.

Strategi lain yang dapat dilakukan oleh PT. Surya Cipta Segara dalam

memperoleh modal, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemsahaan lain

yang bekerja dalam bidang yang sama. Namun dalam hal ini pemsahaan juga

hams selektif falam memilih calon rekan kerjasamanya.
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Perlu ditekankan pula bahwa modal kerja sangat penting perannya

dalam pengelolaan pemsahaan sehari-hari. Oleh karena itu, PT. SCS harus

menvadari bahwa persyaratan permodalan dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti fluktuasi, besar perusahaan, pola pengeluaran perusahaan yang sangat

berpengaruh bagi tindakan yang akan diambil oleh PT. SCS demi kelancaran

pelaksanaan kegiatan seluruh bagian.

b. Strategi Fungsional Manajemen Pemasaran

Strategi fungsional manajemen pemasaran lebih menekankan pada apa

saja keunggulan yang dimiliki oleh pemsahan seperti:

1. Produk

Strategi fungsional untuk komponen produk ini, berkaitan dengan

produk apa saja yang dimiliki oleh PT. Surya Cipta Segara Batam. Strategi ini

berkaitan dengan produk apa yang ditawarkan dan menjadi keunggulan

dibandingkan dengan pemsahaan lain. Hal ini terlihat dari jenis pelayanan

yang diberikan dapat dilakukan dimang servis pemsahaan atau dilakukan

ditempat klien berada sesuai dengan produk yang diinginkan dan dibutuhkan.

Sehingga orientasi konsumen tidak hanya terhadap lokasi pemsahaan, tetapi

juga saran penunjang lainnya yang ditawarkan oleh pemsahaan. Dengan

adanya variasi pelayanan produk yang seperi itu, maka konsumen diharapkan

menjadi loyal terhadap pemsahaan dan menyukai berbagi macam produk yang

ditawarkan oleh PT. Surya Cipta Segara.
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2. Harga

Strategi fungsional untuk komponen harga merupakan pertimbangan

terpenting dalam manajemen pemasaran. Strategi ini akan langsung

mempengaruhi permintaan dan penawaran, profitabihtas, serta persepsi

konsumen. Rancangan strategi penetapan harga dapat berorientasi pada biaya,

pasar, atau persaingan yang ada. Surya Cipta Segara lebih menekankan

strategi penetapan harga berorientasi kepada persaingan. Hal ini membuat

SCS memberikan harga spesial dan juga memberikan yang terbaik kepada

konsumen. Selain itu kebijakan pemerintah juga harus tetap diperhatikan oleh

pemsahaan. Oleh karena itu, dalam penentuan kebijakan harga, pemsahaan

hams selalu mengkaitkannya dengan persepsi dan perilaku konsumen.

3. Tempat / lokasi

Strategi fungsional untuk komponen tempat mengidentifikasikan

dimana, kapan dan oleh siapa produk atau jasa ini ditawarkan. Lokasi PT.

Surya Cipta Segara yang strategis berada dekat pelabuhan, sehingga

memudahkan konsumen yang membutuhkan jasa dan produk yang dimiliki

oleh pemsahaan. Target pasar PT. Surya Cipta Segara adalah semua para

pemilik kapal dan ferry, baik itu kapal dan ferry dalam negeri ataupun luar

negeri. Pemsahaan hams memberikan segmentasi yang jelas tentang pasar

yang dibidik, namun karena PT. Surya Cipta Segara bergerak dalam jasa

perbaikan dan penyediaan alat-alat keselamatan kapal, maka semua pemilik
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kapal dan ferry dapat menjadi konsumen pemsahaan. Sedangkan untuk jalur

distribusi, strategi yang bisa digunakan adalah memperbaiki sarana dan

prasarana penunjang jika ada konsumen yang membutuhkan perbaikan

dilakukan ditempat, tanpa harus dibawa keruang sevice. Sehingga membuat

konsumen merasa puas dan menciptakan image yan baik dimata konsumen.

4. Promosi

kegiatan promosi haruslah dilakukan dengan tingkat tanggung jawab

yang tinggi, artinya materi promosi tentang mutu produk atau jasa, manfaat

produk atau jasa, harga, fasilitas dalam perolehan produk atau jasa hams

benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dan konsisten terhadap strategi

bisnis yang dianut oleh pemsahaan yang bersangkutan. Begitu juga dengan

PT. Surya Cipta Segara harus bertanggung jawab penuh terhadap produk atau

jasa yang ditawarkan, sehingga tidak ada perbedaan antara produk yang

dipromosikan dengan keanyataan yang ada.

c. Strategi fungsional Manajemen Oprasional

Ada tiga komponen yang biasanya mendapat perhatian dalam pemmusan

strategi manajemen oprasional, yaitu sarana dan prasarana kerja, cara pengadaan

sarana dan prasarana tersebut, serta sistem perencanaan dan pengawasan

kegiatan-kegiatan oprasional yang dilakukan oleh pemsahaan.
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Untuk dapat melakukan itu semua, PT. SCS hams tetap menekankan

bahwa segala tindakan dalam proses manajemen oprasional hams

diselenggarakan dengan tinggat efesiensi dan efektif setinggi mungkin. Hal ini

dikarenakan tidak ada satupun perusahaan yang membenarkan adanya

pemborosan. Adapun keputusan yang perlu diambil oleh Surya Cipta Segara

dalam mencapai efisiensi dan efektifitas tersebut adalah pengadaan inventaris dan

fasilitas yang tepat, pengendalian kualitas pelayanan, biaya yang efisien dalam

mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, serta penghapusan sarana dan

prasarana yang tidak efisien bagiPT. Surya Cipta Segara.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja tersebut, Surya

Cipta Segara hams tetap memperhitungkan orientasi oprasional apa yang ingin

dicapai oleh PT. Surya Cipta Segara., apakah orientasi permintaan pasar, atau

orientasi terhadap sarana dan prasarana ketersediaan produk dan jasa. Jika hal ini

telah ditentukan, maka SCS dapat menerapkan strategi yang sesuai dengan

orientasi.

d. Strategi Fungsional Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Selumh kegiatan manajemen sumberdaya manusia berkisar pada

pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia sehingga

mendukung penampilan kinerja perusahaan. Selain itu, manajemen SDM

membantu dalam pencapaian strategi umum dengan memastikan pengembangan

kemampuan manajerial dan karyawan yang kompeten serta adanya system untuk
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mengelola kompensasi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun strategi

fungsional manajemen SDM yang mengacu pada grand strategy dapat diterapkal

oleh PT. SCS yaitu:

1. PT. SCS dapat mengandalkan kemampuan internalnyan dan percaya

akan kemampuan sendiri. SCS dapat meningkatkan semua kinerja dan

produktifitas karyawannya untuk memberikan yang terbaik kepada

konsumen dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan yang

sesuai dengan bidang dan tugasnya dari masing-masing karyawa

2. Manajemen SDM SCS harus melakukan penilaian kerja yang rasional

dan objektif secara rutin dan teratur kepada semua karyawan.

3. Memberikan kompensasi yang sesuai, adil, dan mampu menumbuhkan

motivasi yang kuat kepada karyawan untuk bekerja lebih produktif.

Kompensasi ini dapat berupa gaji atau upah, serta jaminan

perlindungan tenaga kerja.


