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KATA SAMBUTAN 

 Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai keberhasilan pemasaran yang 

meliputi penetapan segmen pasar yang terbaik; pemetaan kebutuhan, persepsi, prefrensi 

dan perilaku pelanggan; mengetahui siapa pesaingnya; perluasan mitra bisnis; 

pengembangan sistem termasuk sistem perencanaan pemasaran; pengendalian ketat 

terhadap jumlah dan mutu, dan spirit tim; serta penerapan teknologi berorientasi 

keunggulan kompetitif. 

 Buku ini memberikan penjelelasan mengenai strategi pemasaran dan sumberdaya 

manusia dengan pendekatan studi empiris. Buku ini sebagai salah satu jawaban mengenai 

strategi pemasaran dan sumberdaya manusia. 

Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa pada, Strata 2 (S2), 

dan Strata 3 (S3) pada bidang kajian yang terkait. Selain referensi bagi mahasiswa, buku 

ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan  oleh praktis 
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BAB I 

MANAJEMEN PEMASARAN 

 

1.1 Definisi Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala 

kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai 

konsumen. 

 

1.2 Peranan Pemasaran 

Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga 

tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah 

menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, 

mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan 

pelanggan. 

 

1.3 Arti Fungsi Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, 

mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisaikan, mengarahkan, 

mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu 
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organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif. Di dalam fungsi 

manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis yaitu analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa 

besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. 

 

a. Perencanaan pemasaran 

Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran 

meliputi: tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang dijalankan. 

Tujuan: 

- Meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan- perubahan karena 

situasi dan kondisi perusahaan maupun diluar perusahaan maupun diluar 

perusahaan tidak menentu. 

- Karena tujuan organisasi sudah difokuskan maka dengan perencanaan akan 

menghindari adanya penyimpangan tujuan. 
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- Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah terfokuskan 

dengan segala biaya- biayanya. 

 

Rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merk. 

Sebagai syarat minimal perencanaan harus berisi bagian-bagian sebagai berikut: 

NO. BAGIAN TUJUAN 

1. Ringkasan bagi 

ekskutif 

Menyajikan pandangan singkat atas rencana yang 

diusulkan agar dapat ditinjau dengan cepat oleh 

manajemen. 

2. Situasi pemasaran 

saat ini 

Menyajiakan   data   latar   belakang   yang relevan 

mengenai pasar, produk, persaingan dan distribusi. 

3. Analisis ancaman 

dan peluang 

Mengidentifikasi ancaman dan peluang utama yang 

mungkin mempengaruhi produk. 

4. Sasaran dan isu Menentukan sasaran   perusahaan untuk produk di 

bidang penjualan, pangsa pasar, laba serta isu yang 

akan mempengaruhi sasaran ini. 

5. Strategi pemasaran Menyajikan pendekatan pemasaran yang luas, yang 

akan digunakan untuk mencapai sasaran dalam 

rencana. 

6. Program tindakan Menspesifikasikan apa yang akan dilakukan, siapa 

yang akan melakukannya, kapan dan berapa 

biayanya. 

7. Anggaran Laboran laba dan rugi yang diproyeksikan yang   

meramalkan   hasil   keuangan   yang diharapkan 

dari rencana tadi. 

8. Pengendalian Menunjukkan bagaimana kemajuan rencana akan 

dipantau. 
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b. Implementasi pemasaran 

Adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan 

pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari, dari 

bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini 

dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta 

struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam 

mengimplementasikan strategi pemasaran. 

Implementasi yang sukses tergantung dari beberapa kegiatan kunci yaitu: 

Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu:
 

Proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik (sarana), agar 

kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi: 

pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan
 
kerja.

 

 

Tujuan: setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping 

pekerjaan. 

 

Bentuk umum dalam departemen pemasaran yang modern, antara lain: 

1. Organisasi fungsional dimana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda 

dikepalai oleh spesialis fungsional: manajemen penjualan, periklanan, riset 

pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, manajemen produk baru. 

2. Organisasi geografik, dimana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi 

tugas di negara, wilayah atau distrik tertentu. 
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3. Organisasi manajemen produk, karyawan ini mengembangkan pemasaran dan 

strategi lengkap untuk produk atau merk tertentu, bila perusahaan ini mempunyai 

banyak produk atau merk yang amat berbeda. 

4. Bila firm yang menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar berbeda yang 

mempunyai organisasi manajemen pasar. Manajer ini bertanggung jawab untuk 

mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk keunggulan utama 

dari sistem ini adalah bahwa perusahaan diorganisasikan disekitar kebutuhan 

spesifik segmen pelanggan. 

 

Pengarahan kegiatan pemasaran, yaitu:
 

Usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan pemasaran agar semuanya itu 

dapat dilakukan dengan baik, meliputi:
 

Pemberian perintah secara baik, harus ada follow up-nya, secara senderhana, perlu 

penjelasan sehingga ada pengertian dan sifatnya harus konsultatif. 

 

Motivasi 

Kepemimpinan 

Dengan pengarahan segala kegiatan yang menyimpang akan terdeteksi dan pimpinan 

dapat memberikan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan 

serta agar terjadi harmonisasi antar anggota organisasi/firm. 

Pengkoordinasian kegiatan pemasaran, yaitu:
 

o Usaha   meng-sinkronkan   dan   menyatukan   segala   kegiatan pemasaran 

dalam organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. 
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o Cara-cara menjalankan koordinasi yang efektif, dengan berbagai cara, yaitu: 

o Diadakan prosedur yang terang dan jelas dan ditentukan tanggal penyelesaian 

(dead line). 

o Koordinasi dilakukan secara formal melalui pimpinan staff pembantu, penitia 

maupun pejabat penghubung tetap dilakukan kontak tidak formal. 

 

Pengendalian/Evaluasi kegiatan pemasaran, yaitu: 

 Usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak 

sesuai dengan rencana, meliputi :
 

- Penentuan Standard 

- Supervisi kegiatan atau pemeriksaan 

- Perbandingan hasil dengan Standard 

Kegiatan mengkoreksi Standar 

Mentapkan 

Sasaran 

Mengukur 

Kinerja 

Mengevaluasi 

Kinerja 

Mengambil 

Tindakan 

Apa yang ingin 

dicapai? 

Apa yang 

terjadi? 

Mengapa hal 

ini terjadi? 

Apa yang harus kita 

lakukan mengenai 

hal tersebut 

 

Gambar 2. Proses pengevaluasian kegiatan pemasaran 

Kegiatan pengendalian/evaluasi di atas dapat dikelompokkan dua macam: 

1. Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung 

terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu.  
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2. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan 

sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Kegiatan ini juga 

mencakup penentuan produk, wilayah, pasar dan saluran yang berbeda yang 

dapat mendatangkan laba. 

3. Pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan 

sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi dan program pemasaran dapat 

ketinggalan zaman dalam waktu singkat dan setiap perusahaan harus secara 

periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan 

 

1.4 Proses Manajemen Pemasaran Dan Strategi Pemasaran 

Manajer mempunyai banyak tugas yang dapat ditinjau dari segi fungsi 

manajemen yang dilakukannya di bidang pemasaran, yaitu bagaimana proses 

manajemen itu dijalankan untuk mengubah sumber-sumber menjadi produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat banyak 

ragamnya dan selalu berubah, tidak semuanya dapat terpenuhi. Kebutuhan pasar yang 

masih ada atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi tersebut bagi pemasar 

merupakan peluang pemasaran yang perlu dimanfaatkan, 

Tugas manajer pemasaran itu tidaklah sederhana, dimulai jauh sebelum produk itu 

dibuat dan tidak akan berakhir sampai produknya terjual. Sebagian tugas manajer 

pemasaran itu adalah: 

1. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen; 

2. mengembangkan suatu konsep tentang suatu produk yang akan ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi; 
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3. mengadakan pengujian terhadap kecocokan konsep produk tersebut dengan 

keinginan konsumen; 

4. membuat desain produk; 

5. merancang kemasan merk; 

6. menetapkan harga sedemikian rupa untuk mendapatkan pengembalian investasi 

yang layak; 

7. mengatur distribusi; 

8. menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dengan menggunakan 

media atau cara Iain yang tepat; 

9. memeriksa penjualan; 

10. memperhatikan dan memenuhi kepuasan konsumen; 

11. menyusun dan memperbaiki rencana pemasaran yang didasarkan pada hasil. 

Dari rincian tugas yang bermacam-macam di atas dapat dikatakan bahwa seorang 

manajer pemasaran itu juga dapat berfungsi sebagai seorang peneliti, psikolog, sosiolog, 

ekonom, komunikator dan ahli hukum yang menggali berbagai masalah dan persoalan 

yang saling berkaitan. Jadi, tugasnya tidak terlepas dari bidang keilmuan seperti ekonomi, 

psikologi, • sosiologi, komunikasi, dan sebagainya. 

 

1.5 Penyesuaian Permintaan Sebagai Tugas Manajeen Pemasaran 

 Secara sederhana, kesan yang diberikan pada manajer pemasaran adalah sebagai 

seorang yang mempunyai tugas utama mendorong permintaan bagi produk-produk 

perusahaan. Tugas mendorong permintaan yang dimaksud adalah mempengaruhi 

jenjang, saat, dan komposisi permintaan yang mengarah kepada pencapaian tujuan 
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perusahaan (Kotler 1997). Tabel 2.1 memperlihatkan adanya delapan keadaan 

permintaan beserta tugas pemasarannya. Di siflt, perusahaafrdapat menyusun suatu 

tingkat permintaan pasar yang diharapkan pada saat tertentu-. Dapat terjadi bahwa 

tingkat permintaan riil itu berada di bawah, sama, atau di atas tingkat permintaan yang 

'diharapkan. Untuk mengatasi keadaan permintaan yang berbeda-beda, manajer 

pemasaran mempunyai tugas yang berbeda pula. 

Tabel 2.1 Keadaan Permintaan dan Tugas Pemasarannya 

Keadaan Permintaan Tugas Pemasaran Nama Resmi 

1. Permintaan negatif 1. Positifkan permintaan 1. Conversional marketing 

2. Tidak ada permintaan 2. Ciptakan permintaan 2. Stimulational marketing 

3. Permintaan laten 3. Kembangkan permintaan 3. Developmental marketing 

4. Permintaan menurun 4. Tingkatkan permintaan 4. Remarketing 

5. Permintaan tidak teratur 5. Selaraskan permintaan 5. Synchromarketing 

6. Permintaan penuh 6. Pertahankan permintaan 6. Maintenance marketing 

7. Permintaan berlebihan 7. Kurangi permintaan 1. Demarketing 

8. Permintaan tidak sehat 8. Tiadakan permintaan 8. Countermarketing 

Sumber. Disesuaikan dari Kotler (1997. h.16) 

 

1.  Permintaan Negatif 

Permintaan Negatif dapat berarti semua atau sebagian terbesar dari segmen pasar 

potensial yang penting tidak menyukai produk atau jasa yang ditawarkan, bahkan mereka 

bersedia membayar untuk menghindarinya. Misalnya: 

- golongan orang yang mempunyai permintaan negatif terhadap jamu (pahit); 

- golongan orang yang mempunyai permintaan negatif terhadap angkutan dengan bus 

(suka mabuk); 
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Adapun tugas manajer pemasaran di sini adalah membuat suatu rencana untuk 

mengubah permintaan dari negatif menjadi permintaan yang positif. Tugas manajer 

pemasaran untuk mengubah permintaan negatif menjadi positif ini disebut Conversional 

Marketing. 

2. Tidak ada Permintaan 

Tidak adanya permintaan dapat diartikan bahwa orang itu tidak berminat sama ekali 

terhadap penawaran suatu produk atau jasa. Jadi, bukannya negatif atau positif terhadap 

suatu penawaran. Penawaran yang ada dalam tidak ada 

Permintaan ini dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu: 

a. Barangnya sudah dikenal tetapi dianggap tidak mempunyai nilai. 

Misalnya : Botol-botol kosong yang ada di tong sampah, kawat-kawat potong yang sudah 

berkarat, kaleng bekas dan sebagainya; 

b. Barangnya sudah dikenal dan dianggap bernilai, tetapi tidak mempunyai nilai untuk pasar 

tertentu, 

Misalnya : Penawaran perahu di daerah yang jauh dari perairan, penawaran mantel tebal di 

daerah yang tidak Pernah dingin; 

c. 

 

Barangnya baru ditemukan dan menghadapi keadaan tidak ada permintaan karena pasarnya 

tidak mengetahui tentang adanya barang-barang tersebut. 

Misalnya : barang-barang perhiasan, orang baru Akan membeli apabila barang tersebut 

ditunjukkan, tetapi pada umumnya orang tidak memikirkan hal itu. 

Jadi, tugas manajer pemasaran di sini adalah menciptakan permintaan atau dinamakan 

stimulational marketing. Sebenarnya tugas tersebut cukup sulit karena perusahaan memulainya 

dari sama sekali tidak ada permintaan. Dalam melakukan tugasnya, manajer dapat menggunakan 

3 cara, yaitu: 

a.  Mencoba menghubungkan produk atau jasa tersebut dengan kebutuhan yang ada di pasar.  

Jadi, barang-barang rongsokan seperti pada contoh di muka, dapat dihubungkan dengan 

pembuatan barang seni. 
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b.  Mencoba Mengubah lingkungan sedemikian rupa agar barang-barang yang ditawarkan 

menjadi bernilai. Misalnya membuat danau rekreasi untuk menciptakan permintaan terhadap 

perahu. 

c.  Menyebarkan Informasi tentang suatu barang yang baru ditemukan ke pasar agar diketahui 

bahwa barang tersebut ada dan orang tertarik untuk membeli. 

 

3. Permintaan Laten 

Keadaan permintaan laten ini terlihat ketika sebagian besar konsumen mempunyai 

kebutuhan yang kuat akan sesuatu yang tidak ada dalam bentuk barang atau jasa yang 

nyata. Permintaan laten ini sebenarnya memberikan kesempatan pada manajer untuk 

mengembangkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebagai contoh: 

banyak perokok yang menghendaki rokok-rokok kesayangannya itu tidak mengandung 

nikotin yang dapat merusak kesehatan. Dengan mengetahui hal ini, perusahaan dapat 

memasang filter pada produk rokoknya. Contoh lain: banyak orang yang menginginkan 

punya mobil yang lebih tahan lama dan lebih aman daripada mobil yang ada sekarang. 

Dalam hal ini manajer pemasaran mempunyai tugas untuk mengembangkan 

permintaan agar supaya tidak terjadi permintaan laten. Tugas ini disebut developmental 

marketing. 

4. Permintaan Menurun 

Semua jenis produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan suatu ketika akan 

mengalami kemunduran atau permintaannya menurun. Permintaan menurun adalah suatu 

keadaan di mana permintaan untuk suatu produk atau jasa itu semakin berkurang dari 

tingkat sebelumnya dan diperkirakan akan menurun terus jika tidak dilakukan upaya-

upaya pemasarannya. 
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Dalam hal ini, manajer pemasaran mempunyai tugas untuk meningkatkan permintaan. 

Tugas itu disebut Remarketing. Peningkatan permintaan dapat dilakukan bilamana masih 

terdapat kemungkinan untuk memperbarui produk atau jasa yang semakin menurun 

tersebut. Di sini, 

5. Permintaan Tidak Teratur 

Sering pemasar sudah merasa puas dengan tingkat permintaan rata-rata, tetapi pada 

suatu ketika merasa tidak puas dengan tingkat permintaan yang terjadi pada saat itu. 

Dengan kata lain, perusahaan dapat mengalami masa-masa penuh dan masa-masa sepi, 

atau permintaannya tidak teratur. Jadi, permintaan tidak teratur adalah suatu keadaan di 

mana pola permintaan pada saat-saat tertentu dipengaruhi oleh fluktuasi musim atau hal-

hal lain. Sebagai contoh: hotel di daerah wisata akan mengalami masa-masa penuh pada 

musim liburan, dan akan mengalami masa-masa sepi di luar musim liburan. 

6. Permintaan Penuh 

Bagi pemasar, situasi yang paling menyenangkan adalah pada saat permintaannya 

penuh. Permintaan penuh adalah suatu keadaan di mana tingkat dan saat permintaan 

yang sekarang sama dengan tingkat dan saat permintaan yang diharapkan. Dengan 

adanya permintaan penuh ini tidak berarti bahwa pemasar tidak mempunyai fungsi lagi, 

tetapi masih tetap berrungsi. Ini disebabkan permintaan pasar itu dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan yang bersifat menekan, seperti: 

a. perubahan kebutuhan dan selera pasar; 

b. persaingan yang aktif. 

Pada umumnya, para pesaing akan muncul bilamana produk tersebut mengalami 

permintaan penuh. Oleh karena itu, tugas pemasar dalam permintaan penuh ini adalah 
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mempertahankan permintaan atau disebut maintenance marketing Di sini, tingkat 

efisiensi pemasaran sehari-hari harus dipertahankan dan terus dilakukan pencegahan 

timbulnya kekuatan-kekuatan yang dapat mengulangi permintaan. Cara yang dilakukan 

antara lain: mempertahankan harga jual, mengendalikan biaya tetap, dan mengadakan 

promosi. 

7.  Permintaan Berkelebihan 

Dapat terjadi bahwa permintaan suatu produk itu sangat berlebihan. Perrmnfaan 

berkelebihan adalah suatu keadaan di mana permintaan suatu produk itu lebih besar 

daripada penawaran/Disini. perusahaan merasa tidak mampu untuk memenuhi 

permintaan yang lebih besar meskipun tidak selamanya demikian. Misalnya, poster 

bergambar Lady Diana yang biasanya jarang dibeli orang ketika Lady Diana meninggal 1 

September 1997, secara mendadak poster-poster itu diburu banyak pembeli untuk 

kenang-kenangan sebagai wanita idola. Tentu saja jumlah poster yang tersedia sangat 

tidak memadai untuk memenuhi permintaan. 

Dalam hal ini, tugas manajer pemasaran adalah mengurangi permintaan, atau 

disebut demarketing. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi permintaan adalah 

dengan cara seperti: menaikkan harga, mengurangi kegiatan promosi atau dapat pula 

menciutkan cakupan distribusinya. 

8. Permintaan Tidak Sehat 

Ada beberapa jenis produk di mana permintaannya dapat dinilai tidak baik dari segi 

kesejahteraan konsumen, kemakmuran masyarakat atau pemasok. Jadi dapat dikatakan 

bahwa permintaan itu tidak sehat. Sebagai contoh: permintaan akan produk-produk 

seperti rokok (banyak mengandung nikotin) ganja dan obat-obatan tertentu yang 
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berbahaya seperti ekstasi. Dalam hal ini, manajer pemasaran mempunyai tugas untuk 

merusak atau meniadakan permintaan seperti itu atau disebut countermarketing. 

 

1.6  Proses Manajemen Pemasaran 

Proses manajemen pemasaran memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan 

yang dilakukan oleh pemasar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. 

Seperti terlihat dalam Gambar 2.1 proses manajemen pemasaran itu digambarkan dalam 

bentuk berbagai aktivitas yang dimulai dari penganalisisan peluang pemasaran dan 

berakhir pada pengendalian pemasaran yang mencakup pengukuran hasil, pendiagnosan 

hasil, dan pengambilan tindakan korektif. 

1. Analisis Peluang Pemasaran sebagai Tahap Awal dalam Proses Manajemen 

Pemasaran 

Proses manajemen pemasaran diawali dengan kegiatan menganalisis peluang 

pemasaran; dan hal ini penting sekali dilakukan sebelum perusahaan menentukan 

tujuannya. Adapun alasan-alasan yang dapat dikemukakan mengapa analisis peluang 

pemasaran ini perlu dilakukan terlebih dulu, antara lain dapat dilihat pada beberapa 

masalah atau contoh berikut ini. 

- Banyak perusahaan yang memulai usahanya karena mereka mengetahui adanya 

peluang yang sangat baik. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan itu mempunyai 

suatu tujuan atau akan melakukan sesuatu. 

Karena adanya sesuatu (peluang). Sebagai contoh: mengapa Hilary mendaki Mount 

Everest (puncak Himalaya)? Ini disebabkan tidak lain karena puncak itu (peluang) 

ada. Mengapa Henry Ford menawarkan mobil; karena kebutuhan itu ada. 
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- Banyak perusahaan yang belum mempunyai tujuan secara jelas, sulit mengatakan 

tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Dari segi lain mereka ini 

mengetahui tentang adanya peluang yang baik. 

2. Banyak perusahaan yang mengubah tujuannya bilamana peluang yang ada berubah. 

MENGANALISIS PELUANG PEMASARAN 

 

UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN 

PELANGGAN: 

Lingkungan eksternal 

Pelanggan 

Menyusun Perencanaan Stratejik 

• Merumuskan tujuan pemasaran Mengidentifikasi 

• kendala yang menghambat pencapaian tujuan 

• Mengembangkan strategi pemasaran 

Menetapkan program pemasaran 

 

1.7 Implementasi Rencana Pemasaran 

Pengendalian Pemasaran 

Selain beberapa pendapat tersebut masih perlu ditambahkan bahwa perusahaan 

dapat memulai usahanya karena sudah tersedia sumber-sumber di dalam perusahaan. 

Oleh karena itu, peluang yang ada dapat dibedakan ke dalam dua macam peluang, yaitu: 

a.  Peluang lingkungan 

Peluang lingkungan ini muncul dalam setiap perekonomian bilamana masih 

terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi. Peluang ini dianggap sangat baik atau 
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menguntungkan kalau perusahaan bisa mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut. 

Sebagai contoh: perusahaan listrik mempunyai peluang yang baik untuk mengembangkan 

sumber-sumber energi baru seperti sinar matahari, perusahaan kendaraan mempunyai 

peluang yang baik untuk mengembangkan alat transpor baru yang lebih ekonomis, 

praktis, nyaman, cepat dan tahan lama, dan masih banyak lagi contoh yang lain. 

Meskipun sekarang ini banyak peluang yang baik, tetapi tidak selalu menguntungkan 

bagi setiap perusahaan. Sebagai contoh: pengembangan cara mengajar yang baru bukan 

merupakan peluang yang baik bagi perusahaan baja. 

b.  Peluang perusahaan 

Peluang perusahaan merupakan peluang yang dapat dinikmati oleh suatu 

perusahaan bilamana ia memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat berupa: 

1) kemampuan meningkatkan kualitas; 

2) kemampuan menawarkan lebih banyak varian produk; 

3) kemampuan menekan bjaya menjadi lebih rendah; 

4) kemampuan menetapkan harga lebih rendah; 

5) kemampuan menggunakan beberapa alternatif saluran distribusi; 

6) kemampuan melakukan upaya promosi yang lebih aktif; 

7) kemampuan mengerahkan lebih banyak tenaga penjualan. 

Jadi, peluang perusahaan ini muncul dalam suatu kondisi persaingan Namun 

demikian peluang perusahaan ini tidak dapat dipisahkan dari peluang lingkungan untuk 

mencapai sukses bagi perusahaan. Dengan perkataan lain bilamana peluang perusahaan 
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itu sesuai sekali dengan peluang lingkungannya (kedua peluang ini berada pada satu 

perusahaan) maka dapat diharapkan perusahaan akan berhasil. 

2. Perencanaan Pemasaran Strategik 

 Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan di masa mendatang. 

Tanpa perencanaan. sebuah organisasi kemungkinan akan mengambil cara-cara yang 

ekstrem untuk menghindari kerugian atau untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Misalnya seorang manajer sebuah perusahaan mesin jahit sedang mempelajari 

tentang sebab-sebab terjadinya penurunan dalam penjualannya beberapa tahun terakhir 

ini. Ditinjau secara teoretis, tentunya penjualan akan meningkat karena jumlah rumah 

tangga yang diharapkan ingin memiliki mesin jahit juga semakin banyak. Tetapi dalam 

kenyataannya tidak demikian. Di sini tingkat inflasi yang ada justru telah menurunkan 

daya beli mereka (keluarga), harga bahan pakaian meningkat dan yang lebih penting lagi 

adalah bahwa konsumen lebih menyukai pakaian jadi yang dapat langsung dibeli di toko 

dari pada membuat pakaian sendiri. Semua faktor tersebut sangat mempengaruhi 

menurunnya penjualan mesin jahit. 

Pada perencanaan jangka pendek, periode waktunya relatif pendek, yaitu satu tahun 

atau kurang. Biasanya perencanaan jangka pendek ini dilakukan oleh pelaksana bawah 

dan menengah. Masalah-masalah yang dapat dimasukkan dalam perencanaan jangka 

pendek ini antara lain: kampanye periklanan untuk periode yang akan datang, pembelian 

pada musim yang akan datang atau menyangkut daerah operasi dari para tenaga 

penjualannya. Dalam hal ini perlu diketahui dan dibedakan adanya tiga macam konsep 

perencanaan, yaitu: 
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a. Perencanaan perusahaan 

Perencanaan perusahaan secara keseluruhan mencakup penentuan tujuan umum 

perusahaan dalam jangka panjang dan pengembangan strategi jangka panjang untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan dan strategi jangka panjang ini kemudian 

menjadi suatu kerangka untuk mengembangkan rencana-rencana yang tercakup di 

dalamnya. Masalah-masalah utama yang ada dalam perencanaan perusahaan ini adalah: 

masalah keuangan, produksi, kebutuhan tenaga kerja, riset dan pengembangan, di 

samping juga penentuan pasar sasaran dan program pemasarannya. 

b. Perencanaan pemasaran 

Perencanaan pemasaran mencakup pengembangan program jangka panjang untuk 

masalah-masalah luas yang terkait dalam bauran pemasaran (produk, struktur harga, 

sistem distribusi dan kegiatan-kegiatan promosi). Di muka masalah-masalah bauran 

pemasaran tersebut telah dibahas secara berurutan. Perencanaan pada masing-masing 

variabel bauran pemasaran tersebut perlu dikoordinasi dan difangani dengan 

baik, sebab masing-masing variabel selalu saling berkaitan. 

c. Rencana pemasaran tahunan 

Rencana pemasaran tahunan mencerminkan proses perencanaan yang berjalan 

untuk satu periode waktu. Dalam hal ini, manajemen mengembangkan suatu rencana 

induk yang mencakup kegiatan pemasaran setiap tahunnya. Perhatiannya dapat lebih 

dicurahkan pada rencana tahunan ini, karena rencana tersebut menunjang rencana induk 

jangka panjangnya. Sebagai contoh, perencanaan pemasaran jangka panjang menentukan 

tujuan untuk memperkenalkan produk-produk baru. 
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1)   Proses perencanaan 

Proses perencanaan ini dapat dilihat diagramnya pada Gambar 2.2. Tahap pertama 

dalam proses perencanaan tersebut adalah menganalisis situasi. Di sini, manajemen 

membuat suatu analisis yang teliti tentang situasi bisnis, termasuk: situasi pasarnya, 

persaingannya, produknya, saluran distribusinya, dan program promosinya. Proses ini 

selanjutnya diteruskan dengan penentuan tujuan, pemilihan strategi dan taktik untuk 

mencapai tujuan tersebut, dan penilaian hasil operasinya secara periodis. Setiap rencana 

pemasaran yang memerlukan hasil akhir harus dibuat secara mendetail. 

 

MENGANALISIS SITUASI 

MENETAPKAN TUJUAN 

MEMILIH STRATEGI DAN 

MENGEVALUASI HASIL 

Gambar 2.2 Proses Perencanaan 

1) Tujuan perusahaan 

Penetapan tujuan perusahaan merupakan titik awal dari perencanaan pemasaran. 

Tujuan ini sangat penting dan harus ditetapkan sebelum mengambil suatu strategi. Tanpa 

adanya tujuan yang pasti, perusahaan tidak akan dapat beroperasi dengan baik meskipun 

memiliki peluang yang baik. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan beberapa hal antara 

lain: 
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a) peluang yang ada kadang-kadang saling bertentangan (antara peluang lingkungan 

dengan peluang perusahaan); 

b) adanya kemungkinan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan tidak cukup 

untuk memenuhi semua peluang yang ada; 

c) setiap peluang yang ada tidak selalu mempunyai daya tarik yang sama. 

Pada dasarnya, tujuan perusahaan ini dapat dibedakan ke dalam (1) tujuan umum 

dan (2) tujuan khusus. 

a)  Tujuan umum 

Kebanyakan perusahaan telah menetapkan laba sebagai tujuan yang hendak dicapai. 

Sebenarnya laba itu sendiri merupakan suatu akibat dari berhasilnya perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Namun, laba yang diinginkan tersebut bukanlah sekadar dari hasil 

penjualan saja tetapi harus dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan 

memperhatikan lingkungannya. Sebagai contoh: pabrik mobil Volkwagen (VW) 

mempunyai tujuan umum menyediakan alat transpor yang murah. Ini berarti laba tidak 

dinyatakan secara jelas dalam tujuan tersebut. Laba akan dapat diperoleh jika penyediaan 

alat transpor yang murah tersebut ternyata dapat memberikan kepuasan pada para 

pelanggannya. 

b)  Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus ini di perlukan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan 

untuk memenuhi Kegunaan tujuan khusus ini adalah: 

(1) untuk menentukan peranan setiap individu di dalam organisasi; 

(2) untuk mempertahankan adanya keseimbangan dalam pengambilan keputusan dari 

para manajer; 
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(3) untuk dipakai sebagai dasar dalam perencanaan khusus; 

(4) untuk mendorong pelaksanaan kegiatan; 

(5) untuk dijadikan dasar dalam mengambil tindakan koreksi dan pengawasan. 

 

Adapun tujuan-tujuan khusus ini di antaranya adalah: 

(1) meningkatkan kualitas produk; 

(2) memperluas pasar; 

(3) mendapatkan laba dalam jangka pendek dan sebagainya. 

 

Identifikasi kendala 

 Ini dilakukan sebelum strategi pemasaran ditetapkan. Maksudnya adalah agar 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan strategi tidak akan 

mengalami hambatan. Keterampilan penjualan dari para tenaga penjualan di lapangan 

menghadapi pelanggan, misalnya, dapat menjadi kendala apabila tidak dilakukan upaya-

upaya pelatihan dan pengembangan untuk memperluas pasar. Oleh karena itu, perlu 

diadakan pelatihan yang intensif berkaitan dengan tujuan perluasan pasar tersebut. 

 

1.8  Pengembangan strategi pemasaran 

Meskipun beberapa perusahaan mempunyai tujuan yang sama tetapi 

strategi yang ditempuhnya dapat berbeda-beda. Pada pokoknya, strategi ini 

ditempuh berdasarkan suatu tujuan. Dalam pemasaran strategi yang ditempuh 

oleh perusahaan terdiri atas tiga tahap; yaitu: 
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a) memilih konsumen yang dituju atau pelanggan sasaran; 

b) mengindentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka; 

c) menentukan bauran pemasarannya. 

Merumuskan program pemasaran 

Di muka telah diuraikan tentang perencanaan pemasaran dan proses perencanaan 

sebagai bagian dari proses manajemen pemasaran; dan diuraikan pula penentuan tujuan, 

identifikasi kendala dan pengembangan strategi pemasaran sebagai bagian dari 

perencanaan pemasaran. Sekarang, mulai dibahas perumusan program pemasaran. 

Manajer perlu mengembangkan program-program tertulis dalam bentuk sasaran 

anggaran., dan penentuan tugas. Ini merupakan taktik untuk mewujudkan tujuan 

pemasaran tertentu. 

Jika manajer sudah menetapkan untuk mencapai suatu tingkat penjualan tertentu 

maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan-keputusan di bidang pemasaran, 

produksi, keuangan dan personalia. Di sini, kita akan memusatkan perhatian pada 

beberapa masalah pokok yang digunakan untuk mengembangkan program pemasaran. 

Masalah pokok tersebut adalah: 

a) target penjualan; 

b) anggaran pemasaran; 

c) alokasi bauran pemasaran; 

d) penetapan harga; 

e) alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk. 
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a) Target penjualan 

 Rencana pemasaran itu dimulai dengan penentuan target penjualan pada setiap 

bagian yang ada di dalam perusahaan. Target penjualan tersebut ditetapkan berdasarkan 

analisis berbagai macam kemungkinan strategi pemasaran yang menguntungkan. 

b)   Anggaran pemasaran 

 Untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan pemasaran perlu disusun anggaran 

pemasaran yang menyeluruh. Biasanya anggaran pemasaran yang menyeluruh ini 

ditetapkan berdasarkan suatu persentase (%) dari target penjualan. Sebagai contoh pabrik 

pupuk akan menetapkan anggaran pemasaran sebesar 15% dari penjualan. Kalau 

perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasarnya maka persentase tersebut juga harus 

ditingkatkan. 

c)   Alokasi bauran pemasara  

 Perusahaan perlu menetapkan bagaimana cara mengalokasikan anggaran pemasaran 

untuk suatu produk ke berbagai alat pemasaran seperti periklanan promosi penjualan dan 

penjualan tatap muka (personal selling). 

 Meskipun alat-alat tersebut sudah ditetapkan pada saat membuat strategi pemasaran 

namun masih ada kemungkinan terjadi konflik di antara setiap kegiatan di dalam 

pemasaran. Hal ini disebabkan oleh setiap tugas itu selalu ada kaitannya dengan jumlah 

uang yang diperlukan. Sebagai gambaran dapatlah dilihat pada contoh berikut ini. 

d) Penetapan harga 

 Penetapan harga ini merupakan satu elemen yang menghasilkan laba di dalam 

program pemasaran. Faktor-faktor yang mendasari penetapan harga harus 



 

24 

dipertimbangkan pada saat permulaan bersama-sama dengan penyusunan strategi 

pemasaran. 

e) Alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk Kebanyakan perusahaan 

tidak hanya menghasilkan satu macam produk saja, tetapi beberapa macam. Setiap tahun, 

perusahaan harus menghitung banyaknya uang yang dialokasikan pada masing-masing 

produknya. Dalam menentukan produk mana yang memerlukan tambahan 

anggaran pemasaran, dan produk mana yang perlu dikurangi   anggarannya, 

perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 

(1) jumlah lini produk (product line); 

(2) banyaknya bauran produk (product mix); 

(3) jenis produk yang mempunyai permintaan cukup banyak baik pada saat sekarang 

maupun pada saat yang akan datang; 

(4) jenis produk yang permintaannya sedikit. 

3. Pengimplementasian Rencana Pemasaran 

 Pengimplementasian rencana pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

mencakup pengorganisasian dan penerapan yang diuraikan berikut ini. 

a. Pengorganisasian pemasaran  

 Struktur kegiatan pemasaran yang optimal merupakan aktivitas yang terbaik bagi 

perusahaan. Masing-masing perusahaan memiliki struktur yang berbeda-beda karena 

mereka berbeda dari segi luas perusahaan maupun kompleksitas pasar yang dikuasainya. 

Adapun sebuah contoh struktur organisasi pemasaran dapat dilihat pada Gambar 2.3 

untuk memberikan gambaran tentang bagaimana tugas-tugas pemasaran itu 

diorganisasikan. 
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 Struktur organisasi tersebut mempunyai pimpinan pelaksana sebanyak enam orang 

untuk enam bidang utama dengan tingkatan yang sama. Secara langsung mereka 

bertanggung-jawab pada direktur utama. Bidang-bidang yang dimaksud adalah: 

pemasaran, produksi, keuangan, riset, personalia dan masalah konsumen. Direktur 

pemasaran membawahi kegiatan-kegiatan seperti: 

1) bagian periklanan; 

2) bagian promosi; 

3) bagian produk 1 dan produk 2; 

4) bagian penjualan; 

5) bagian sistem informasi pemasaran; 

6) bagian produk baru. 

 

1) Manajer produk diberi tanggung jawab untuk mengelola program pemasaran 

sehari-harinya menyangkut produk yang ada, yaitu produk A dan produk B. 

2) Bagian produk baru dimasukkan ke dalam struktur organisasi tersebut untuk 

mengkbordinasi kegiatan-kegiatan tentang penemuan dan pengembangan produk 

baru. 

3) Manajer penjualan diberi tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tenaga 

penjualan, pergudangan, pengangkutan dan persediaan barang yang dibutuhkan 

oleh pembeli. 

4) Bagian sistem informasi pemasaran merupakan pusat pengumpulan 

data baik menyangkut produk baru maupun produk yang ada. Di sini termasuk pula 

kegiatan-kegiatan riset pemasaran dan analisis data. 
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 Dalam struktur organisasi tersebut, fungsi pelayanan konsutnen ditempatkan di 

bawah direktur masalah konsumen. Ini dimaksudkan agar direktur utama dapat selalu 

memberikan perhaiian yang lebih besar tentang masalah konsumen. 

 

DIREKTUR UTAMA 

                                 

                                 

 Direktur    Direktur    Direktur     Direktur    Direktur     Direktur  

 Urusan    Produksi    Pemasaran     Sumber    Keuangan    Riset  

 

Konsumen 

               

Daya 

             

                             

                             

                  

Manusia 

             

                               

                               

                                 

                                 

                 

 Manager   Manager  Manager  Manager  Manager  Manager 

 

Pelayanan 

  Produk  Promosi  Produk  Penjualan  Sistem 

   -A     Baru     Informasi 

 Konsumen   -B           Pemasaran 

    -c            

                 

                 

 

Metode yang dipakai untuk mengendalikan harga tidak terlihat dalam struktur 

tersebut karena masalah ini biasanya ditangani oleh bebera'pa tingkatan manajemen, 

seperti direktur keuangan dan direktur utama. Masalah yang mereka hadapi terutama 
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menyangkut strategi penetapan harga. Sedangkan pengawasan harga dari merek-merek 

saingan lebih tepat diberikan pada rhanajer produk. 

 

b. Penerapan 

 Suatu rencana itu tidak akan berguna apabila tidak diterapkan atau dilaksanakan 

karena rencana itu merupakan pedoman kerja. Rencana yang baik selalu memperkirakan 

cara-cara pelaksanaannya untuk jangka waktu tertentu. Jadi, target penjualan perusahaan 

tidak hanya dinyatakan dalam satuan produk atau unit, tetapi juga dalam periode seperti 

bulanan, kuartalan atau lainnya. 

4. Pengendalian Pemasaran 

Salah satu fungsi pokok manajer selain berkaitan dengan perencanaan dan 

penerapan, adalah pengendalian. Setiap manajer harus mengetahui tentang apa yang 

dihadapi. Manajer penjualan misalnya, harus selalu memperhatikan anggaran penjualan 

(volume penjualan dan pengeluarannya) untuk mengendalikan kegiatan para petugas 

penjualannya. Sehingga ia akan mengetahui dengan cepat setiap penyimpangan yang 

terjadi. Tentunya, pengendalian yang dilakukan oleh manajer pemasaran mencakup 

lingkup yang lebih luas daripada sekadar pengendalian penjualan saja. 

Ini merupakan salah satu aspek pengendalian yang dlsebut pengendalian rencana 

tahunan (annual plan control). Manajemen perlu juga mengadakan pengendalian 

kemampuan mendapatkan laba (profitability control) dengan cara menguji kemampuan 

riil mendapatkan laba dari berbagai macam produknya, daerah pemasarannya, dan 

saluran distribusinya. Akhirnya, manajemen menghadapi masalah yang luas tentang 
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pengawasan strategik baik menyangkut produk perusahaannya, sumbernya, maupun 

tujuan perusahaan yang ditetapkan untuk menjangkau pasarnya. 

 

Adapun proses pengendalian yang harus dilakukan oleh manajemen ada tiga tahap, 

yakni: 

a. Mengetahui apa yang terjadi. Dari fakta-fakta yang diperoleh, manajemen dapat 

membandingkan hasil riil dengan rencananya sehingga dapat ditentukan ada atau 

tidak-adanya penyimpangan. 

b. Mengetahui mengapa hal itu terjadi. Hal ini menyangkut beberapa alasan tentang 

dapat dicapainya suatu hasil. 

c. Menentukan tindakan selanjutnya. Tindakannya dapat berupa merencanakan program 

untuk periode mendatang dan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki 

kondisi yang kurang baik. 

 

1.9 Strategi Pemasaran  

1. Perbedaan antara Strategi, Taktik, dan Tujuan 

 Jangan disalahtafsirkan antara istilah strategi, tujuan dan taktik. Masing-masing 

istilah mempunyai pengertian yang berbeda meskipun ketiganya masuk ke dalam fungsi 

perencanaan bag! manajemen. Berikut ini akaa dibahas tentang ketiga istilah tersebut. 

a. Tujuan 

Pada dasarnya, tujuan perusahaan (yang menganut Konsep Pemasaran 

Kemasyarakatan) adalah memberikan kepuasan kepada kelompok pembeli dan 
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masyarakat yang lain dalam pertukarannya untuk mendapatkan sejumlah laba, atau 

rasio antara 'penghasilan dan biaya yang menguntungkan. 

 

b. Strategi 

Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang 

dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi, strategi ini dibuat 

berdasarkan suatu tujuan. 

c. Taktik 

Taktik adalah tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang dipakai untuk 

melaksanakan strategi. Jika manajemen sudah merumuskan tujuan dan strateginya 

maka ia berada dalam posisi untuk menentukan taktik. 

Jika diperhatikan sebenarnya strategi itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas 

dibandingkan dengan taktilc. Sebagai contoh, dapatlah ditunjukkan pada sebuah 

peperangan strategi digunakan untuk memenangkan perang, sedangkan taktik digunakan 

untuk memenangkan pertempuran. 

 Selanjutnya, strategi pemasaran memerlukan keputusan-keputusan manajemen 

tentang elemen-elemen bauran pemasaran perusahaan. Sedangkan taktik itu hanya 

merupakan program tertentu untuk jangka pendek saja. Kedua istilah tersebut, yaitu 

strategi dan taktik, sama-sama menghendaki keputusan-keputusan di bidang perencanaan 

barang, penetapan harga, penentuan saluran distribusi dan distribusi fisik, serta 

perencanaan promosi. Adapun hubungan-hubungan yang terjadi antara tujuan, strategi 
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dan taktik dapat dilihat pada Gambar 2.4. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa ketiga 

komponen mempunyai posisi yang berurutan sesuai dengan logika perencanaan yang ada. 

 

 

TUJUAN: 

 

 

 

Memuaskan pasar sasaran dan kelompok lain 

 

 

untuk mendapatkan laba, atau perbandingan 

yang menguntungkan antara penghasilan 

dan biaya 

Gambar 2.4 Tujuan, Strategi, dan Taktik Pemasaran 

STRATEGI: 

- Memilih kelompok konsumen sasaran, 

- Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, 

- Menetapkan bauran pemasaran yang sesuai untuk mereka. 

 

Taktik: 

1) Jenis produk, lini produk, bauran produk 

2) Harga akhir, potongan 

3) Jalur distribusi, jenis dan jumlah penyalur 

4) Bauran promosional 
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Pada umumnya, strategi itu bersifat permanen sehingga sulit dan memakan biaya 

besar jika diadakan perubahan. Dari segi lain, taktik sering diubah. Produsen obat 

tradisional atau jamu, misalnya, menggunakan strategi untuk memenuhi keinginan 

masyarakat akan obat yang berkhasiat tinggi. Strategi ini relatif bersifat permanen. Pada 

segi lain, produsen jamu tersebut dapat menggunakan taktik, seperti: 

a. penawaran harga yang murah; 

b. dalam jumlah pembelian tertentu pembeli memperoleh hadiah kalender; 

c. penjual dapat mempengaruhi atau membujuk pembeli dengan menekankan pada 

kualitas jamunya. 

Namun, produsen dapat pula mengganti taktiknya bilamana taktik yang dulu 

dianggap kurang memuaskan. Jadi, pada dasarnya taktik ini merupakan alat jangka 

pendek untuk menunjang strategi. 

2. Strategi Pemasaran 

Dalam merencanakan kegiatan pemasaran yang akan datang, manajer pemasaran 

sering dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang muncul antara lain: 

a. Apakah perusahaan harus memusatkan perhatiannya pada jenis-jenis pembeli tertentu 

saja? 

b. Apa yang diinginkan oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhannya? 

c. Bagaimanakah manajemen mengkoordinasikan bauran pemasarannya? 

d. Apakah perusahaan perlu menghindari persaingan? 

e. Bauran pemasaran seperti apakah yang terbaik bagi perusahaan? 

f. Dalam cara seperti apa pemasok mempengaruhi upaya-upaya pemasaran 

yang dilakukan oleh produsen? 
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g. Bagaimanakah faktor-faktor pendapatan dan ketenagakerjaan mempengaruhi upaya 

perusahaan untuk menjual produknya? 

 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat bergantung pada strategi 

pemasaran yang akan ditempuh oleh perusahaan. Strategi pemasaran setiap perusahaan 

merupakan suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan. Penentuan strategi ini 

dapat dilakukan oleh manajer pemasaran dengan membuat tiga macam keputusan, yaitu: 

a. Konsumen manakah yang akan dituju? 

b. Kepuasan seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen tersebut? 

c. Bauran pemasaran seperti apakah yang dipakai untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen tersebut? 

Ketiga elemen ini sangat menentukan arah strategi pemasaran perusahaan. Strategi 

tersebut merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman bagi 

kegiatan-kegiatan personalia pemasaran. 

Strategi pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

membedakan dirinya secara positif dari para pesaing, menggunakan kekuatan korporet 

relatifnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dalam suatu 

lingkungan tertentu (Jain, 1997, h. 22). 

Jadi semakin jelas terlihat bahwa strategi pemasaran itu melibatkan tiga pihak, yaitu 

perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Perusahaan dan pesaing saling berebut pelanggan 

untuk menjaga keberadaannya di pasar sasaran. Dalam hal ini, keputusan pokok yang 

harus diambil oleh pemasar adalah: (1) dimana harus bersaing, (2) bagaimana harus 

bersaing, dan (3) kapan harus bersaing. 
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Strategi pemasaran yang berhasil umumnya ditentukan dari satu atau beberapa 

variabel bauran pemasarannya. Jadi, perusahaan dapat mengembangkan strategi produk, 

harga, distribusi atau promosi, atau mengkombinasikan variabel-variabel tersebut ke 

dalam suatu rencana strategik yang menyeluruh. Sebagai contoh, Gambar 2.6 

menunjukkan berbagai macam strategi pemasaran yang berorientasi pada produk-pasar. 

Produk Produk yang Penyempurnaan  Produk Baru dengan Teknologi Produk Baru 

 Ada Produk yang Ada  terkait dengan 

    Perubahan Penambahan Teknologi 

P a s a r    Golongan Varietas Lini Tidak Terkait 

    Produk  

      

Pasar (1) Strategi (2)  (3) Strategi (4) Strategi (5) Strategi 

yang Penetrasi Strategi  penggantian perluasan lini diversifikasi 

sama Pasar reformulasi   produk horizontal 

       

Pasar (6) Strategi (7) Strategi  (8) Strategi (9) Strategi (10) Strategi 

yang pengembangan pasar perluasan  diferensiasi diversifikasi diversifikasi 

baru  pasar  produk/ konsentrik konglomerasi 

    segmentasi   

    pasar   

Pasar       

sumber   (11)   

dan/atau     

Strategi integrasi ke depan dan/atau strategi integrasi ke belakang  

pasar  

distribusi       

Sumber: Diadaptasi dari Kollat, Blackwell, dan Robeson (1972, h. 22) 

Gambar 2.6 Strategi Pertumbuhan Produk-Pasar 
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Dalam strategi penetrasi pasar (1), perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan 

pasar yang ada dengan produk yang ada. Salah satu cara yang efektif untuk melayani 

pasar yang ada yaitu dengan menawarkan harga lebih rendah secara terus-menerus, atau 

dapat pula dengan menggunakan program periklanan khusus, seperti mempropagandakan 

sesuatu yang paling baik dari lainnya. Pasar yang ada juga dapat dimasuki dengan 

strategi reformulasi (2), yaitu cara mereformulasikan (merumuskan kembali) produk-

produk yang ada supaya kondisinya lebih baik. Sebagai contoh adalah lampu duduk yang 

dapat diredupkan tanpa harus mengganti bolamp. 

Strategi penggantian (3) mencoba untuk rrieningkatkan penjualan di pasar yang ada 

dengan menawarkan kepada pelanggan produk-produk baru yang mempunyai 

karaktcristik kinerja lebih baik. Misalnya, Gillette yang menawarkan pisau cukur bermata 

dua untuk bersaing secara langsung dengan pisau cukur lainnya. Pisau cukur bermata dua 

tersebut dimaksudkan sebagai alat yang mempunyai kemampuan mencukur lebih bersih. 

Sedangkan ide tentang perluasan lini produk (4 dan 5) diterapkan untuk menguasai 

saluran distribusi dengan menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen, 

misalnya perusahaan mobil yang menawarkan sedan, jip, dan pick-up. 

Kelompok strategi yang kedua dalam Gambar 2.6 berkaitan dengan peningkatan 

penjualan di pasar yang baru. Dalam hal ini, pendekatan yang palfng sederhana adalah 

mendapatkan pembeli baru untuk produk yang ada, atau disebut strategi pengembangan 

pasar (6), seperti yang ditempuh oleh Johnson & Johnson. Perusahaan ini menawarkan 

sampo bayi yang sekaligus juga ditawarkan kepada segmen dewasa. Strategi perluasan 

pasar (7) dilakukan dengan mefnodifikasi produk yang ada untuk menarik pembeli baru. 

Misalnya Du Pont yang menawarkan nilon untuk pakaian telah memodifikasi nilon untuk 
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membuat karpet. Strategi diferensiasi produk (8) berusaha menjangkau pembeli baru 

dengan memperluas penggolongan barangnya, misalnya produsen sampo yang 

memasarkan satu jenis shampo untuk rambut berminyak dan juga untuk rambut kering. 

Strategi diversifikasi (9 dan 10) berusaha memasuki kelompok pembeli baru dengan cara 

masuk ke lini bisnis baru. Sebagai contoh: Canon yang tadinya hanya memproduksi 

kamera, sekarang tclah berhasil juga memasarkan alat fotocopy, komputer, dan printer. 

3.   Pelanggan Sasaran 

Upaya-upaya pemasaran akan lebih berhasil jika hanya ditujukan kepada konsumen 

tertentu saja, dan bukannya masyarakat secara keseluruhan. Konsumen atau pelanggan 

sasaran merupakan individu-individu yang harus dilayani oleh perusahaan untuk 

mendapatkan kepuasan. Menurut pengalaman, tidak mungkin perusahaan benar-benar 

memberikan kepuasan kepada setiap orang. Pendekatan yang paling baik adalah dengan 

memilih kelompok tertentu yang dituju atau dijadikan sasaran, disebut segmentasi pasar, 

dan menentukan bauran pemasaran yang dapat memenuhi keinginan mereka. 

 

4. Menentukan Keinginan Konsumen 

Strategi pemasaran yang efektif memerlukan suatu pengetahuan tentang keinginan 

konsumen yang ditujukan terhadap manfaat barang. Pengusaha angkutan misalnya 

menghendaki harga kendaraan yang murah dan penggunaan bahan bakarnya irit. Jadi, 

mereka menginginkan yang paling ekonomis. Ada penggemar mobil lainnya yang lebih 

mengutamakan faktor gaya (style) dan modelnya karena ingin menunjukkan status dan 

prestasi dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, pemasar harus menemukan tentang 

keinginan apa yang penting bagi konsumen. Tentu saja, perlu diadakan penyesuaian 
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bauran pemasaran terhadap keinginankeinginan tersebut. Untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas, berikut ini diberikan sebuah contoh. 

Munik, adalah sebuah toko alat-alat olah raga telah menentukan dua kelompok konsumen 

yang menjadi sasarannya. Kelompok tersebut adalah: 

a. kaum remaja (antara urmur 15 dan 25 tahun) yang menikmati olah raga dengan 

aktivitas fisik dalam tingkatan yang tinggi, seperti sepakbola, bulutangkis; 

b. kaum dewasa (antara umur 25 tahun dan 55 tahun) yang menyukai olah raga 

dengan aktivitas fisik sedikit seperti menembak dan golf. 

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan hanya mengambil dua 

kelompok konsumen sebagai sasarannya. Setelah menentukan konsumen sasaran pemasar 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk calon konsumen sendiri, untuk 

menentukan keinginan mereka. Informasi yang berupa pendapat manajemen saja belum 

dapat menjamin ketepatannya. Pengumpulan informasi ini merupakan tugas riset 

pemasaran. Dengan riset pemasaran tersebut, manajemen akan dapat lebih mudah dan 

lebih tepat dalam menentukan keinginan konsumen. 

5. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran ini merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh perusahaan 

sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Variabel-variabel yang terdapat di dalamnya adalah produk, distribusi dan promosi. 

Semua ini akan dibahas secara mendetail pada bab-bab tersendiri di belakang 

D. Pengembangan Strategi Pemasaran 

Telah diuraikan di muka bahwa tujuan itu merupakan suatu pernyataan, ke mana 

perusahaan itu akan pergi sedangkan strategi merupakan cara umum yang akan ditempuh 
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untuk mencapai arah tujuan tersebut. Strategi juga terdiri atas berbagai elemen, dan 

dalam hal ini akan dititikberatkan pada elemen-elemen pemasaran. Ada 5 konsep yang 

mendasari suatu strategi pemasaran, yakni: 

1. segmentasi pasar; 

2. pemosisian pasar; 

3. strategi memasuki pasar; 

4. strategi bauran pemasaran; 

5. strategi penentuan waktu. 

1.   Segmentasi Pasar 

Segmentasi merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas 

beberapa segmen yang berbeda-beda. Dalam setiap segmen ter-dapat pembelipembeli 

yang mempunyai: 

a. kebutuhan yang berbeda-beda; 

b. pola pembelian yang berbeda-beda; 

c. tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macarn penawaran. 

 

 Tidak satu pun perusahaan yang dapat mencapai pasar dengan memuaskan semua 

pembeli. Setiap segmen dari pasar itu mencerminkan peluang yang berbeda-beda. 

Sebelum perusahaan menempatkan dirinya pada segmen-segmen pasar tersebut, harus 

mempelajari lebih dulu peluang yang ada. Perusahaan akan lebih beruntung apabila dapat 

menemukan cara baru dalam mensegmentasikan pasarnya, Uraian yang lebih rinci 

tentang segmentasi pasar ini akan diberikan di bab tersendiri di belakang, 
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2. Pemosisian Pasar 

Konsep yang kedua sebagai dasar dari strategi pemasaran adalah pemosisian pasar 

(market positioning) Di sini, perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus 

yang dapat memberikan peluang maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. 

Perusahaan baru dapat beroperasi setelah memperoleh posisi tertentu di pasar. Oleh 

karena itu, ia harus menentukan sasaran pasarnya. 

Ada satu pertanyaan "Apakah yang menyebabkan segmen pasar itu menarik bagi 

perusahaan?" Segmen pasar itu dianggap sangat menarik apabila mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut. 

a. Segmen pasar tersebut cukup besar. 

b. Segmen pasar tersebut cukup potensial untuk berkembang lebih lanjut. 

c. Segmen pasar tersebut tidak dikuasai oleh pesaing-pesaing yang ada. 

d. Segmen pasar tersebut masih membutuhkan sesuatu yang dapat dilayani/dipenuhi 

oleh perusahaan. 

e. Segmen pasar tersebut dapat dibedakan dari segmen-segmen lainnya. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai posisi yang kuat, perusahaan harus 

dapat memasuki segmen pasar yang diperkirakan akan menghasilkan penjualan serta 

tingkat laba paling besar. Dalam penentuan posisi pasar ini terdapat dua macam strategi, 

yakni: 

a. Strategi konsentrasi segmen tunggal 

Konsentrasi segmen tunggal ini merupakan strategi yang dapat ditempuh 

perusahaan bilamana ingin mempunyai posisi yang kuat pada satu segmen saja. 
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b.  Strategi konsentrasi segmen ganda 

Konsentrasi segmen ganda ini merupakan strategi di mana perusahaan 

menginginkan posisi yang kuat dalam beberapa segmen. Hal ini didasarkan pada 

suatu keadaan bahwa kekuatan dalam satu segmen akan memberikan keuntungan 

pada segmen lainnya. Jadi, pencapaian segmen pasar yang satu dilakukan bersama-

sama dengan pencapaian segmen pasar iainnya 

 

 Pemilihan di antara kedua strategi konsentrasi tersebut sangat menentukan produk 

yang akan dibuat, calon pembeli yang akan dilayani, dan pesaing yang akan dihadapi 

oieh perusahaan. 

 

3. Strategi Memasuki Pasar 

Konsep ketiga yang mendasari strategi pemasaran adalah menentukan bagaimana 

menjangkau segmen pasar sasaran. Perusahaan dapat menempuh beberapa cara untuk 

menjangkau segmen pasar sasaran, yaitu dengan: 

a.  Membeli perusahaan lain 

Membeli perusahaan lain ini dianggap suatu cara yang paling mudah untuk 

memasuki pasar. Selain itu juga dianggap paling cepat karena perusahaan yang akan 

dibeli sudah mempunyai pasar tettentu. Dengan cara ini perusahaan dapat menghindari 

proses pengujian yang mahal dan waktu yang sama. Adapun faktor-faktor atau masalah-

masalah yang harus dipertimbangkan untuk menggunakan cara ini adalah: 

1) perusahaan yang membeli tidak banyak mengetahui tentang pasar yang dilayani 

oleh perusahaan yang dibeli; 
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2) sangat menguntungkan untuk memasuki pasar dart perusahaan yang dibeli 

secepatnya. 

b. Berkembang sendiri 

 Cara ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa 

posisi yang kuat hanya dapat dicapai dengan menjalankan riset dan pengembangan 

sendiri. Ada faktor-faktor penghalang bagi perusahaan untuk memasuki pasar melalui 

cara berkembang sendiri, Ada faktor-faktor tersebut antara lain: 

1) memperoleh hak paten; 

2) skala produksi yang paling ekonomis; 

3) memperoleh saluran distribusi; 

4) memilih pemasok yang paling menguntungkan; 

5) biaya promosi yang niahal dan faktor-faktor lain. 

 

c. Kerja sama dengan perusahaan lain 

Cara lain untuk memasuki suatu segmen pasar adalah dengan menggalang kerja 

sama dengan perusahaan Iain. Adapun keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh 

dengan kerja sama ini adalah: 

1) Risiko ditanggung bersama-sama. Jadi risiko masing-masing perusahaan menjadi 

berkurang. 

2) Masing-masing perusahaan mempunyai keahlian sendiri-sendiri ataupun sumber 

sendiri-sendiri. Jadi, masing-masing perusahaan dapat saling melengkapi atau 

saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, bahkan dapat menciptakan 

sinergi untuk memperoleh hasil berlipat. 
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Strategi Bauran Pemasaran 

Konsep pengembangan strategi pemasaran yang keempat berkaitan dengan 

masalah bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar tertentu. Hal ini 

dapat terpenuhi dengan penyediaan suatu sarana yang disebut bauran pemasaran. Bauran 

pemasaran mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk harga, distribusi, 

dan promosi. 
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BAB II 

MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA 

 

2.1 Pengertian Manjemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Dalam praktik sehari-hari, kita tentukan beberapa istilah yang mengandung 

pengertian yang sama atau hampir sama dengan manajemen sumber daya manusia, 

dengna fokus atau penekanan yang agak berbeda. Definisi-definisi itu antara lain: 

Sikula mendefinisikan administrasi personalia (personnel administration) sebagai 

“penarikan, seleksi, penempatan, indoktrinasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia (tenaga kerja) oleh dan di dalam sebuah perusahaan. 

Flippo mendefinisikan manajemen personalia (personnel management) sebagai 

“proses perencanaa, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasa atas fungsi 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integritas, memeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat 

dicapai. 

Mondy dan Noe mendefinisikan manajemen sumber daya manusia (humam 

resource management) sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, 

perorganisasian, pengarahaan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya 

manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 
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Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahaan dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan pengaduan, pengembangan, pemberian kompetensi, 

pengintegrasian, pemeliharan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan 

organisasi dan masyarakat. 

Jadi, dari sejumlah definisi yang diungkapkan di atas, manajemen sumber daya 

manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam 

organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanan sumber daya manusia, 

rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan 

pengembangan karir, pemberian kompetensi dan industrial. Perencanaan dan 

implementasi fungsi-fungsi ini harus didukung oleh analisis jabatan yang cermat dan 

penilaian kinerja yang objektif. 

 

2.2  Tujuan Manjemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan 

kegunaan (yakni, produktivitas) semua pekerja dalam sebuah organisasi. Dalam konteks 

ini, produktifitas diartikan sebagai nisbah keluaran (output) sebuah perusahaan (barang 

dan jasa) terhadap masuknya (manusia, modal, bahan-bahan, energi). Sementara itu 

tujuan khusus sebuah departemen seumber daya manusia adalah membantu para 

manajer lini, atau manajer-manajer fungsional yang lain, agar dapat mengelola para 

pekerja itu secara lebih efektif. 

Dalam konteks ini, seorang manajer sumber daya manusia adalah seseorang yang 

lazimnya bertindak dalam kapasitas sebagai staf, yang bekerja sama dengan para manajer 

lain untuk membantu mereka dalam menangani maslah-masalah sumber daya manusia. 
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Jadi pada dasarnya, semua manajer bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan di unit 

kerjanya masing-masing. Dalam praktiknya, diperlukan semacam pembagian peran dan 

tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan SDM antara manajer 

SDM yang memiliki kepakaran manajemen SDM dan menajer-manajer lain yang sehari-

hari mengelola para bawahan atau anggota unit kerja. 

Untuk mendukung para pimpinan yang mengoperasikan departemen-departemen 

atau unit-unit organisasi dalam perusahaan sehingga manajemen SDM harus memiliki 

sasaran : 

1. Sasaran Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kalangan manajer dan departemen SDM berusaha untuk mencapai tujuan mereka 

dengan menenuhi sasaran-sasarannya. Sasaran SDM tidak hanya perlu merefleksikan 

keinginan manajemen senior, tetapi juga harus menetralisir berbgai tantangan dari 

organisasi, fungsi SDM, masyarakat, dan orang orang-orang yang dipengaruhi. 

Kegagalan untuk membuat seperti itu bias merugikan kinerja, keuntungan dan bahkan 

eksistensi perusahaan. 

Tantangan ini menegaskan empat sasaran yang relatif umum bagi manajemen SDM 

dan membentuk sebuah kerangka masalah yang sering ditemui dalam perusahaan. 

 Sasaran perusahaan 

 Sasaran fungsional 

 Sasaran sosial 

 Sasaran pribadi karyawan 

 

2. Aktivitas manajemen sumber daya manusia 
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Untuk mencapai tujuan sasarannya, departemen SDM membantu para pimpinan 

memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi, dan mempertahankan, 

jumlah dan jenis hak karyawan. Bila sasaran – sasaran ini dipenuhi, maka tujuan 

manajemen SDM dicapai melalui orang-orang yang memberikan andil atas strategi 

perusahaan dan tujuan efektivitas dan efisiensi menyeluruh. Karena alas an-alasan ini, 

para eksekutif SDM memainkan peran yang semakin penting dalam memediasi 

perusahaan-perusahaan lokal maupun global. 

Dua macam aktivitas manajemen perusahan yaitu : 

 Kunci aktivitas SDM 

Aktivitas SDM merupakan tindakan – tindakan yang diambil untuk memberikan 

dan mempertahankan gugus kerja yang memadai bagi perusahaan. 

 Tanggung jawab atas aktivitas MSDM 

Tanggung jawab atas aktivitas manajemen SDM berada di pundak masing- masing 

manajer. Bila manajer di seluruh perusahaan tidak menerima tanggung jawab ini, 

maka aktivitas SDM bisa jadi hanya dilakukan sebagian atau bajkan tidak sama 

sekali. 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan akhir yang ingin dicapai menajemen SDM 

pada dasarnya adalah : 

 Peningkatan efesiensi 

 Peningkatan efektivitas 

 Peningkatan produktivitas 

 Rendahnya tingkat pemindahan pegawai 

 Rendanya tikngkat absensi 
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 Tinggiya kepuasan pelayanan 

 Rendahnya komplain dari pelanggan 

 Meningkanya bisnis perusahaan 

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut secara bertahap perlu dicapai tujuan-tujuan 

perantara yaitu diperolehnya: 

 SDM yang memenuhi syarat dan dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan 

melalui : 

 perencanaan sumber daya manusia 

 rekrutmen 

 seleksi 

 induksi 

 SDM yang memenuhi syarat keterampilan, keahlian dan pengetahuan yang sesuai 

dengna perkembangan melalui : 

 pelatihan dan pengembangan 

 pengembangan karir 

 SDM yang memenuhi syarat bekerja sebaik mungkin melalui : 

 motivasi 

 penilaian karya 

 pemberian “hadiah” dan “hukuman” 

 SDM yang memenuhi starat berdedikasi terhadap perusahaan yang luas terhadap 

pekerjaanya melalui: 

 kesejahteraan (kompensasi) 

 lingkungan kerja yang sehat dan aman 
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 hubungan industrial yang baik 

2.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sudah merupakan tugas manajemen SDM untuk mengelola menusia seefektif 

mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan memuaskan. 

Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri 

pada SDM. Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM, seperti halnya fungsi manajemen 

umum, yaitu : 

1. Fungsi Manajerial 

 perencanaan (planning) 

 pengorganisasian (organizing) 

 pengarahan (directing) 

 pengendalian (controlling) 

2. Fungsi Operasional 

 pengadaan tenaga kerja (SDM) 

 pengembangan 

 kompetensi 

 pengintegrasian 

 pemeliharaan 

 pemutusan hubungan kerja 

 Fungsi-fungsi MSDM mungkin akan dijumapi ada beberapa perbedaan dalam 

berbagai literatur, hal ini sebagai akibat sudut pandang, akan tetapi dasar pemikiran 

relatif sama. Aspek lain dari MSDM adalah peranannya dalam mencapai tujuan 

perusahaan secara terpadu. 
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2. 4.  Peranan Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia 

Peranan manajemen sumber daya manusia dalam menjalankan aspek sumber daya 

manusia, harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan perusahaan, yang meliputi kegiatan antara lain : 

1. melakukan analisis jabatan (menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing 

SDM); 

2. merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja; 

3. meyeleksi calon pekerja; 

4. memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru; 

5. menetapkan upah, gaji dan cara memberikan kompetensi; 

6. memberikan insentif dan kesejahteraan; 

7. melakukan evaluasi kinerja; 

8. mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakan disiplin kerja; 

9. memberikan pendidikan, pelatihan dan pengembangan; 

10. membangun komitmen kerja; 

11. memberikan keselamatan kerja; 

12. memberikan jaminan kesehatan; 

13. menyelesaikan perselisihan perburuhan; 

14. menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. 

Berikut ini dijelaskan masalah tiga peran sumber daya manusia dalam organisasi. 

Peran manajemen sumber daya manusia makin meluas dan lebis strategis dari sekedar 

administrasi dan operasional. Peran sumber daya manusia harus difokuskan melebar ke 

kanan. Peran baru dilaukan tetapi tidak melupakan peran lama. 
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Dalam gambar ditunjukan peran sumber daya manusia yang makin strategis dengan visi 

kedepan yang lebih panjang. 

 Administrasi Operasi Strategi 

Fokus Proses administrasi 

penyimpanan data 

Pendukung kegiatan Organisasi global 

Waktu Jangka pendek 

(<1 tahun) 

Jakngka menengah 

(1-2 tahun) 

Jangka panjang 

(2-5 tahun) 

Jenis kegiatan Mengadministrasi 

manfaat tenaga kerja 

menjalankan 

orientasi tenaga kerja 

baru, membuat 

kebijakan & prosedur 

SDM. Menyiapkan 

laporan pekerjaan. 

Mengelola program 

kompetensi, 

merekrut & 

menyeleksi  jabatan 

yang kosong. 

Menjalankan 

pelatihan   dengan 

aman, mengatasi 

keluhan tenaga kerja. 

Menilai 

kecenderungan 

masalah tenaga 

kerja. Melakukan 

rencana 

pengembangan dan 

merencanakan 

strategi. 

 

Ada beberapa peran dan pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia antara lain: 

1. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia 

Peran ini difokuskan pada pemprosesan dan penyimpanan data, meliputi 

penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi 

tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan 

sebagainya. Namun hal ini menumbulkan anggapan bahwa sumber daya manusia hanya 

sebafai alat pengumpul kertas atau dokumen saja. Jika hanya peran administrasi seperti 

ini maka sumber daya manusia hanya dipandang dari dimensi klerikal dan kontributor 

administrasi hierarki bawah pada organisasi. Peran organisasi pada beberapa organisasi 

dilakukan oleh pihak ketiga dari luar organisasi (outsourcing) daripada dilakukan sendiri 
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oleh organisasi. Bahkan teknologi semakin berperan besar dal dilibatkan dalam 

mengotomatisasikan pekerjaan yang bersifat administratif. 

2. Peran operasional manajemen sumber daya manusia 

Peranan lini lebih bersipat teknis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses 

seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan peraturan, peluang bekerja dan 

kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, program K3, dan sistem kompetensi. Baik 

aktifitas yang harus dilakukan dan melibatkan koordinasi dengna para manajer dan 

supervisor di semua jenjang organisasi. Penekanan pada operasional masih banyak 

terjadi di beberapa organisasi sebab keterbatasan kemampuan individu dan penolakan 

manajemen puncak terhadap peran sumber daya manusia yang makin besar. 

3. Peran strategis manajemen sumber daya manusia 

Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang 

dimiliki oleh peran ini. Peran ini strategis menekankan bahwa orang-orang dalam 

organisasi merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar. 

Agar sumber daya manusia dapat berperan strategis maka harus fokus pada masalah-

masalah dan implikasi sumber daya manusia jangka panjang. Bagaimana perubahan 

kependudukan tenaga kerja dan kekurangna tenaga kerja akan mempengaruhi organisasi 

dan cara apa yang akan dipergunakan untuk menyiasati masalah kekuarangan ini. 

Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pendekatan strategis 

2. Pendekatan SDM 

3. Pendekatan manajemen 

4. Pendekatan system 
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5. Pendekatan proaktif 

Prinsip-Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia 

Adapun prinsip-prinsip manajemen SDM yang perlu diiperhatikan adalah : 

1. Prinsip kemanusiaan 

2. Prinsip deokrasi 

3. Prinsip the right man is the right place 

4. Prinsip equal pay for equal work 

5. Prinsip kesatuan arah 

6. Prinsip kesatuan komando 

7. Prinsif efisiensi 

8. Prinsip efektivitas 

9. Prinsip produktifitas kerja 

10. Prinsip disiplin 

11. Prinsip wewenang dan tanggung jawab 

Perkembangan Manajemen SDM 

Manajemen SDm timbul sebagai masalah baru pada dasarwarsa 1960-an, 

sedangkan personel manajemen (manajemen kepegawaian) sudah lahir pada tahun 1940-

an. Antara manajemen SDM dan manajemen kepegawaian terdapat perbedaan dalam 

ruang lingkup atau objeknya. Manajemen SDM mencakup masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembinaan, penggunaan baik yang berada dalam hubungan kerja 

maupun yang berusaha sendiri. 
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Masalah Manajemen SDM 

1. Masalah Eksternal 

2. Keragaman budaya dan sikap 

3. Keragaman melalui imigrasi dan migrasi 

4. Keragaman dan professional 

5. Masalah ekonomi global 

Persaingan global memberikan tekanan pada seluruh perusahaan di dalam sebuah 

industry untuk berusaha lebih produktif. Kesadaran bahwa pada era ekonomi global 

telah menempatkan setiap perusahaan pada polisi yang sama, karena era globalisasi 

ini sebagai era tanpa batas yang disertai dengan persaingan yang serba katat, kuat, 

berat dan cepat. 

6. Masalah pemerintah 

Melalui pemberdayaan undang-undang pemerintah memiliki dampak langsung dan 

segera terhadap para manajer dan fungsi SDM. 

7. Masalah organisasi 

Masalah – masalah dari dalam perusahaan tempat mereka bernaung sering muncul, 

seperti tujuan keuangan, penjualan, layanan jasa, produksi, pekerja, dan tujuan-

tujuan lainnya. 

 

2.5  Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia 

1. Pendahuluan 

Strategi pengembangan SDM Modern didasarkan pada peranan-peranan SDM yang 

strategis dalam organisasi. Peranan strategis menentukan pola kerja SDM dalam 
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organisasi. Peran-peran yang dapat diambil oleh SDM sebagai suatu strategi 

pengembangan diantaranya adalah : 

1. Peran Administratif – focus pada pekerjaan administrasi secara ekstensif dimana 

pekerjaan ini akan lebih mudah apabila digunakan fasilitas internet dan komputer 

sebagai alat bantu. 

2. Peran Penasihat (advisory) – Bertugas sebagai petugas “Moral Perusahaan” yang 

tidak memahami realitas bisnis dalam organisasi dan tidak memberikan kontribusi 

untuk keberhasilan strategi bisnis. 

3. Peran Operasional SDM – implementasi program dan kebijakan yang dibutuhkan 

di dalam organisasi sebagai “fasilitator” keberhasilan unit lain. 

4. Peran Strategis – sebagai kontributor Bisnis 

Sebenarnya siapakah Manager SDM itu? Pada hakekatnya semua manajer adalah 

manajer SDM dalam pengelolaan SDM dibawahnya. Dibawah ini disampaikan 

pembagian fungsi antara manajer SDM dengan Manager pda Departemen Terkait. 
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UNIT SDM Para MGR DEPART 

5. Mengembangkan 

teknik wawancara 

yang Efektif 

6. Melatih Manajer 

dalam memimpin 

wawancara 

penyelesaian 

7. Mengadakan wawancara dan tes 

8. Mengirimkan tiga pelamar 

utama ke manajer untuk 

wawancara akhir 

9. Memeriksa surat keterangan 

10. Melakukan perekrutan dan 

wawancara akhir untuk 

klasifikasi pekerjaan tertentu 

11. Memberi nasihat SDM 

dalam lowongan pekerjaan 

12. Memutuskan apakah harus 

melakukan wawancara 

akhir sendiri 

13. Menerima pelatihan 

wawancara dari unit SDM 

14. Melakukan wawancara 

dan perekrutan yang 

sesuai 

15. Meninjau informasi 

surat keterangan 

16. Memberikan umpan balik untuk 

unit SDM tentang keputusan 

perekrutan/penolakan 

 

2.6  Dimensi Praktek MSDM 

Dimensi praktek MSDM dalam rangka menghadapi daya saing organisasi meliputi 

: 

1. Mengatur Lingkungan SDM – mengembangkan lingkungan yang kondusif sesuai 

dengan tujuan serta budaya organisasi. 

2. Mencari dan mempersiapkan SDM terbaik dalam perusahaan – hal tersebut 

disesuaikan dengan visi dan misi jangka panjang perusahaan. 

3. Pengembangan SDM - terkait dengan program pengembangan dan jenjang karir 

yang ada dalam organisasi. 
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4. Kompensasi SDM - dalam rangka memperoleh karyawan terbaik perusahaan dan 

mengembangkan retensi karyawan maka dikembangkan kompensasi sebagai 

langkah strategis dalam organisasi. 

Bagaimana organisasi mempraktekkan SDM? dibawah ini perbandingan MSDM 

modern dan MSDM tradisional. 

5. Persamaan: keduanya merupakan ilmu yang mengatur urusan manusia dalam 

suatu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan. 

6. Perbedaan: 

7. MSDM dikaji secara makro sedang manajemen personalia dikaji secara mikro. 

8. MSDM menganggap karyawan adalah kekayaan (asset), manajemen personalia 

menganggap karyawan sebagai faktor produksi. 

9. MSDM pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia 

pendekatannya secara klasik. 

Aktivitas MSDM Modern terdiri atas : 

10. Perencanaan dan Analisis SDM (Perencanaan SDM, Sistem Informasi dan 

Penilaian SDM) 

11. Peluang Pekerjaan yangm Sama (Equal Employee Opportunity - EEO) 

(Kepatuhan, Keragaman, Tindakan Afirmatif) 

12. Pengangkatan Pegawai (Analisis Pekerjaan, Perekrutan, Penyeleksian) 

13. Pengembangan SDM (Orientasi, Pelatihan, pengembangan Karyawan, 

Perencanaan Karier, Manajemen Kinerja) 

14. Kompensasi dan Tunjangan (Administrasi Upah/Gaji, Insentif, Tunjangan) 
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Pengarahan atau 

directing 
Pengendalian 

atau 

controlling Pengorganisasia

n atau 

organizing 

 

 
 

Pengadaan atau 

procurement 

Perancangan 

atau planning 
 

 

Fungsi-fungsi 

MSDM Pengembangan 
 

11 

Pemberhentia
n 

 

10 Kompensasi atau 

compensation 

Kedisiplinan 
 

 

Pengintergrasian 

atau integration 

Pemeliharaan atau 

maintenence 

 

15. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (Kesehatan dan Kesejahteraan, 

Keselamatan, Keamanan) 

16. Hubungan Karyawan dan Buruh/Manajemen (Kebijaksanaan SDM, Hak dan 

Privasi Karyawan, Hubungan Serikat pekerja/Manajemen) 

Sedangkan konsep fungsi-fungsi MSDM Modern adalah sebagai berikut : 

2.7 Manajemen Strategik SDM 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa strategi SDM terkait dengan Misi dari 

Organisasi. Dari Misi yang diterjemahkan menjadi Tujuan dan aktivitas Operasional 

dalam Organisasi sehingga terciptalah pilihan-pilihan strategis yang dapat dipilih oleh 

Organisasi. 



 

58 

Bagaimana suatu strategi dikatakan efektif dan kapan memerlukan strategi darurat 

sebagai langkah antisipasi adalah dengan melihat langkah-langkah operasional yang telah 

dijalankan. Komponen-komponen SDM dalam organisasi juga mempengaruhi adanya 

efektifitas suatu strategi. Komponen-komponen SDM dalam Organisasi terdiri atas : 

1. Pengusaha 

2. Karyawan 

3. Karyawan operasional 

4. Karyawan manajerial 

5. Manajer inti 

6. Manajer staf 

7. Pemimpin dan manajer 

Seluruh komponen dalam organisasi harus berperan dalam rangka menciptakan 

suatu strategi SDM yang efektif. Peran-peran strategis SDM yang dapat dilakukan 

diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan Kinerja Organisasi 

2. Terlibat dalam Perencanaan Strategis 

3. Membuat keputusan tentang Merger, Akuisisi dan Pengecilan Perusahaan 

4. Merancang Ulang Organisasi dan Proses Kerja 

5. Menjamin Akuntabilitas Financial Untuk Hasil-hasil SDM 

6. Memonitor dengan cermat UU perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa 

perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan. 
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9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horisontal 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan persaingan 

4. Metode Pendekatan MSDM 

Untuk dapat mengefektifkan strategi SDM diperlukan pendekatan-pendekatan yang 

efektif dalam bidang SDM. Metode pendekatan MSDM dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Pendekatan mekanis 

- Menganti pernanan tenaga kerja menjadi mesin. 

- Pendekatan ini menimbulkan masalah 

- Pengangguran teknologis 

- Keamanan ekonomis 

- Organisasi buruh 

- Kebanggaan dalam pekerjaan 

2.  Pendekatan partenalis 

- Manajer bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. 

3.  Pendekatan sistem sosial 

- Organisasi merupakan suatu sistem yang komplek yang beroperasi dalam 

lingkungan yang komplek yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar 

Sedangkan fungsi-fungsi MSDM dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini : fungsi 

1. perancangan atau planning 

2. pengorganisasian atau organizing 

3. Pengarahan atau directing 

4. Pengendalian atau Controlling 

5. Pengadaan atau procurement 
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6. pengembangan atau development 

7. Kompensasi atau compensation 

8. pengintegrasian atau integration 

9. pemeliharaan atau maintenance 

10. Kedisiplinan 

11. pemberhentian atau separation 

 

Dari fungsi-fungsi tersebut jelas dapat dilihat bahwa peranan MSDM sangat 

strategis dan kompleks. Tidak hanya bersifat administratif saja. 

Apabila kita ingin mengelompokkan masing-masing peran tersebut ke dalam 

kelompok administratif, operasional penasehat maupun strategis dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

 Peran Administratif Peran Operasional 

dan 

Penasihat 

Peran Strategis 

 

Fokus 

Pemprosesan 

administrative dan 

penyimpanan catatan 

Dukungan 

Operasional mewakili 

karyawan- 

Karyawan 

Seluruh Organisasi, 

Global 

Pemilihan 

Waktu 

Jangka Pendek (< 1 th) Jangka Menengah (1-

2 th) 

Jangka Panjang (2- 5 

th) 

Aktivitas 

Khusus 

- Memberikan 

Tunjangan 

Karyawan 

- Mengatur Program-

program 

kompensasi 

- Mengevaluasi tren 

dan persoalan 

angkatan kerja 
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 - Mengadakan 

Orientasi Karyawan 

Baru 

- Merekrut dan 

menyeleksi 

lowongan sekarang 

ini 

- Terlibat dalam 

perencanaan 

pengembangan 

angkatan kerja 

masyarakat 

 - Menginterprestasi-

kan Kebijakan dan 

Prosedur SDM 

- Mengadakan 

pelatihan 

keselamatan 

- Membantu 

restrukturisasi dan 

pengecilan 

organisasional 

 - Mempersiap-kan 

Laporan pekerjaan 

yang sama 

- Menyelesaikan 

keluhan-keluhan 

karyawan 

- Mengajukan Merger 

atau Akuisisi 

  - Mengemukakan 

Kekhawatiran 

karyawan 

- Merencanakan 

Strategi kompensasi 

 

Begitu pentingnya peran MSDM sehingga sering kali MSDM disebut sebagai 

kompetensi inti dalam organisasi. Sebagai kompetensi inti MSDM menempatkan 

fungsinya sebagai bagian dari inovasi, produktivitas, pelayanan prima, ketrampilan 

khusus, kemampuan luar biasa dalam organisasi. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

4. Analisis Jabatan 

Adalah secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi 

informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Mengumpulkan data masing-masing bukan setiap 

posisi pekerjaan. 

Kegunaan infomasi analisis pekerjaan 

1. Untuk menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi 
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2. Mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan 

3. Menghapuskan persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi 

4. Merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan dating 

5. Memadukan lamaran-lamaran dan lowongan-lowongan pekerjaan 

6. Memforecast dan menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan baru maupun lama 

7. Mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan potensial 

8. Menetapkan standar prestasi kerja 

9. Menempatkan karyawan pada perkerjaan yang sesuai dengan keterampilannya 

10. Membantu revisi struktur organisasi 

11. Memperkenalkan karyawan baru dengan pekrjaan mereka 

12. Memperbaiki aliran kerja 

13. Memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi 

14. Menetapkan garis promosi semua departemen dan organisasi 

Mengumpulkan informasi untuk analisis pekerjaan terdiri atas : 

1. Tahap 1- pesiapan analisis pekerjaan 

2. Indentifikasi pekerjaan 

3. Penyusunan daftar pertanyaan 

4. Tahap 2- pengumpulan data 

5. Observasi 

6. Wawancara 

7. Kuesioner 

8. Logs 

9. Kombinasi 
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10. Tahap 3- penyempurnaan data 

11. Pemisahan data 

12. Mereview informasi yang terkumpul 

Penggunaan informasi analisis pekerjaan 

1. Deskripsi pekerjaan, pertanyaan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas, 

tangungjawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek pekerjaan tertentu lainnya 

2. Spesifikasi pekerjaan, pelaku pekerjaan dan faktor-faktor manusia yang disyaratkan 

Standar-standar pekerjaan, bermanfaat sebagai sasaran pelaksanaan tugas kerja dan 

kriteria yang dapat diukur. 

 

2.8  Perencanaan Strategi MSDM 

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu perusahaan apa pun 

bentuk dan tujuan perusahaan. Perusahaan dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan 

manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia 

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau perusahaan. 

1. Pengertian Perencanaan Strategi MSDM 

Beberapa pengertian dari beberapa istilah strategi MSDM adalah sbb : 

a. Strategic Management is a process concerned with determining the Future 

direction of an organization and implementing decision aimmed at achieving an 

organization's long and short - term objectives. Manajemen strategi adalah suatu 

proses yang berkenaan dengan penentuan arah masa depan suatu organisasi dan 

pelaksanaan keputusan dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek dan jangka 

panjang organisasi 
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b. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan manusia 

sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang 

dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan). 

Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan aspek orang atau SDM dari posisi seorang 

manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan 

penilaian. 

c. Manajemen sumber daya manusia strategis dengan tujuan dan sasaran strategis 

untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang 

mendorong inovasi dan kelenturan. 

 Dari berbagai pengertian di atas, pemahaman tentang strategi manajemen SDM 

dapat terbangun secara jelas (tidak ambigu). Inti pokok dari perencanaan SDM bukanlah 

seperangkat teknis khusus dan bukan pula pengalaman relatifnya, tetapi lebih dari 

manfaatnya bagi para pimpinan dalam memetakan arah baru. Perubahan strategi 

manajemen SDM adalah tanggapan manajemen terhadap masalah-masalah darurat. 

Strategi ini adalah perencanaan yang mendatangkan kesempatan untuk memperoleh dan 

menopang daya saing melalui manajemen SDM. 

Ada dua aspek utama dalam strategi manajemen yaitu: 

a. Strategi perusahaan secara konsisten dalam memposisikan dirinya secara relatif 

terhadap para pesaing. 

b. Strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan yang sedang dihadapi 

saat ini. 
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2. Langkah-Langkah Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis sebagai proses dalam menentukan tujuan dan program 

Perusahaan tindakan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dalam perencanaan strategis meliputi langkah, yang setiap langkah banyak 

melibatkan pengumpulan informasi/data yang banyak, analisis data dan evaluasi yang 

dilakukan berulang-ulang oleh manajemen. Unsur-unsur dari perencanaan strategis dan 

kemungkinan dampaknya terhadap perencanaan SDM antara lain adalah: 

a. Mendefinisikan filosofi perusahaan sebagai langkah awal, Dalam hal ini yang 

menjadi pertanyaan adalah yang berhubungan dengan bentuk bisnis perusahaan, 

termasuk mengapa perusahaan didirikan? Apa kontribusi perusahaan pada SDM? 

Apa motif dari pemilik atau manajer ketika mendirikan perusahaan? 

b. Mengkaji kondisi lingkungan, dalam hal ini akan timbul pertanyaan: Perubahan 

teknologi, sosial, ekonomi, budaya dan politik apa yang kemungkinan akan menjadi 

peluang dan ancaman bagi perusahaan? Bagaimana dengan suplai SDM? 

Bagaimana kemungkinan meningkatnya tuntutan hukum tentang kebijakan 

perusahaan dikemudian hari? Bagaimana perusahaan menghadapi derasnya 

perubahan teknologi? Sudahkan diperhitungkan kekuatan, strategi dan kelemahan 

pesaing, bahkan strategi perusahaan lain yang akan mempengaruhi arah bisnis 

perusahaan di masa mendatang? 

c. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Pertanyaan yang mungkin 

timbul di sini adalah: Faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan bisnis 

perusahaan? Faktor-faktor apa yang kemungkinan dapat menjadi penghalang dalam 

menentukan alternatif pilihan atau tindakan? Faktor-faktor SDM apa yang 
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kemungkinan akan menjadi penghambat atau merintangi perencanaan strategi (usia, 

gaji, kurangnya promosi)? 

d. Menentukan tujuan dan sasaran perusahaan, dalam ini akan timbul pertanyaan 

penting lainnya: Apa tujuan pemasarannya? Bagaimana proyeksi laba, serta kapan 

investasi akan kembali? Apa dasar perhitungan penentuan target tersebut? 

Bagaimana pola marketingnya? Siapa segmen pasarnya? 

e. Menyusun strategi akhir, penting mendapatkan jawaban atas pertanyaan- 

pertanyaan berikut ini: Program-program apa yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan operasional tersebut? Pertanyaan-pertanyaan di sini lebih fokus 

untuk mempertajam pada pertanyaan-pertanyaan terdahulu dengan pemanfaatan 

SDM yang benar dan berkualitas. 

 

3. Tingkatan Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis berhubungan dengan perspektif jangka panjang, dan secara 

otomatis mengalir ke dalam perencanaan operasional perusahaan. Perencanaan 

operasional memiliki perspektif jangka menengah dan pendek, yang berkaitan dengan 

program tertentu yang merencanakan jenis, jumlah SDM yang dibutuhkan, struktur 

organisasi, rencana suksesi dan pengembangan SDM, di samping rencana-rencana 

tertentu untuk menetapkan rencana strategis. Dengan demikian, perencanaan strategi pada 

dasarnya sejajar dengan proses perencanaan bisnis. Dalam praktiknya perencanaan 

strategi terkadang dikaburkan dengan perencanaan operasional. 
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4. Penentuan Isu-Isu SDM 

Isu SDM adalah kesenjangan antara situasi yang tengah terjadi dengan situasi yang 

diharapkan. Isu SDM terjadi agar pekerja bisa memberikan kontribusinya yang lebih 

efektif dan produktif bagi keberhasilan strategi bisnis. Penentuan isu merupakan langkah 

pertama dalam proses perumusan strategi SDM dan pelurusan kegiatan-kegiatan SDM 

lewat prioritas bisnis. Berikut ini dikemukakan isu-isu SDM strategis yang akan dikaji, 

antara lain: 

a. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menganalisis dan menyeleksi isu- isu 

SDM yang ditunjukkan melalui strategi SDM 

b. Isu-isu SDM yang tengah terjadi, yang diperoleh dari strategi bisnis dan dari 

perubahan lingkungan yang diharapkan 

Langkah-langkah penentuan isu adalah sebagai berikut : 

a. Langkah pertama dalam penentuan isu adalah penilaian perubahan lingkungan 

internal dan eksternal bisnis. Penilaian lingkungan berarti mengamati internal 

perusahaan serta eksternal perusahaan tersebut dengan menginformasikan 

perubahan-perubahan yang diharapkan pada kinerjanya di masa depan. Kegiatan itu 

diintegrasikan dengan penilaian lingkungan yang diarahkan bagi keseluruhan 

perumusan strategi bisnis ataupun yang sebagian difokuskan pada masalah SDM. 

Ada dua langkah yang fundamental untuk melihat kegunaan perubahan lingkungan, 

yaitu: (1) dari masa kini ke masa depan, dan (2) dari masa depan ke masa kini. 

Penilai menyajikan analisis perubahan incremental, kemudian menyajikan analisis 

terhadap kondisi masa depan yang memungkinkan, 
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b. Langkah kedua dalam menentukan isu adalah mendefinisikan masalah- masalah 

bisnis yang relevan, seperti kesenjangan atau beragam masalah yang akan disikapi 

melalui aneka kegiatan. Banyak isu SDM yang mudah ditentukan secara spesifik, 

misalnya menentukan kemampuan SDM yang diperkirakan dapat mendukung 

produk atau teknologi baru. Melalui observasi dan pengalaman para manajer dapat 

melihat bahwa isu-isu tersebut perlu untuk ditanggapi. Isu-isu lainnya sangat sukar 

ditentukan, seperti isu tantangan bisnis global. Banyak pula hal yang kompleks 

serta tidak ada solusi, seperti menyediakan biaya bagi upaya menjaga kesehatan. 

Langkah ketiga adalah menyeleksi isu-isu yang terpenting. Para manajer kerap 

lebih suka memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang sedikit penting dan mudah 

dilakukan. Namun demikian, mereka mulai menyadari pentingnya menyeleksi serta 

memperhatikan manajemen sumber-sumber yang terbatas. Untuk keperluan seleksi, 

perusahaan melakukan proses skrining untuk membatasi isu yang mereka tengarai 

dapat berpengaruh besar pada perusahaan. Beberapa isu kadang merupakan 

peluang. Proses penentuan isu tersebut harus secara jelas. Meskipun isu-isu 

tersebutbisa menjadi hal Penting secara keseluruhan, namun perusahaan biasanya 

hanya memfokuskan perhatian pada sebagian saja, yang kira-kira lebih penting dari 

yang dapat dilakukan. Karena itu manajemen perusahaan mengadakan seleksi 

dalam kerangka mempertahankan keseimbangan atau meraih keunggulan bersaing. 

c. Selanjutnya langkah keempat dalam penentuan isu adalah memasukkan isu- isu ke 

dalam berbagai strategi. Isu-isu SDM yang terpenting dibangun dari perubahan 

bisnis. Biasanya hal ini berada dalam konteks strategi bisnis dan rencana 

pelaksanaan. Beberapa strategi yang terdapat dalam perubahan bisnis adalah: 
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d. Mempertahankan biaya rendah dan aliran uang yang kuat. 

e. Memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. 

f. Menggunakan teknologi baru secara efektif. 

g. Membangun kemampuan superior. 

h. Memelihara komitmen pekerja. 

 

5. Konteks Strategis MSDM 

Pada dasarnya dalam proses perencanaan SDM terdiri dari tiga sub proses, yaitu: 

a. Proses pembentukan data rekapitulasi untuk analisis dan simulasi untuk 

mendapatkan gambaran kekuatan SDM yang ada saat ini, serta dari segi kapasitas 

SDM tersebut. 

b. Proses pengadaan SDM atau rekrutmen yang diikuti oleh cara penilaian/ kriteria 

penerimaan. 

c. Proses alokasi, relokasi SDM atau re-employment dengan menggunakan data 

administrasi yang ada, dapat dianalisis informasi kebutuhan atau relokasi seorang 

karyawan ketempat yang lebih tepat. 

 Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi menuntut perusahaan untuk membuka 

diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun strategi dan kebijakan yang 

selaras dengan perubahan lingkungan bisnis yang tergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan. Artinya, suatu 

perusahaan mampu menyusun strategi dan kebijakan yang ampuh untuk mengatasi setiap 

perubahan yang terjadi. Keberhasilan penyusunan kebijakan dan strategi perusahaan 

harus didukung lebih banyak oleh fungsi manajerial yang ada, salah satunya adalah 
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fungsi nianajemen SDM. 

Untuk dapat menyusun strategi SDM yang baik ternyata dibutuhkan tenaga SDM 

yang berkualitas dan berkompetensi tinggi yaitu : 

1. Perubahan Lingkungan 

Perubahan lingkungan bisnis meliputi aspek eksternal dan internal, di mana 

perubahan eksternal lebih banyak melihat pada berbagai faktor eksternal 

perusahaan yang mempengaruhi peran SDM sedangkan perubahan internal lebih 

banyak melihat kepada berbagai faktor dalam perusahaan yang rinciannya sebagai 

berikut: 

2. Perubahan Eksternal meliputi: 

3. Ekspansi global. 

4. Persaingan domestik dan internasional (kinerja karyawan dan pemberdayaan). 

5. Karakteristik demografi (jenis kelamin, pendapatan, diversitas angkatan kerja, dan 

lain-lain). 

6. Karakteristik angkatan kerja (tingkat pendidikan dan nilai budaya kerja). 

7. Trend ekonomi dan perusahaan yang meliputi perubahan skill dan pekerjaan. 

Perubahan organisasi, perubahan teknologi, dan sebagainya. 

8. Perubahan Internal meliputi: 

9. Persoalan manajemen puncak (nilai dan budaya, hak dan kewajiban, serta program 

pengembangan). 

10. Struktur organisasional (manajemen SDM strategis). 

11. Budaya organisasi (filosofi SDM). 

12. Ukuran organisasional (pengendalian perilaku). 



 

71 

13. Penanganan kompetensi karyawan dan cara perusahaan menangani konflik. 

14. Perubahan Peran SDM 

Perubahan lingkungan bisnis akan membawa dampak pada perubahan strategi 

bisnis yang akan mengarahkan manajer untuk memperjelas ke arah mana visi dan 

misi SDM akan dibawa, karena SDM merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam perusahaan. Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam perusahaan yang 

menyangkut aspek. 

15. Pengembangan kualitas SDM dengan cara investasi SDM. Adanya investasi SDM 

maka pola strategi SDM akan berubah dan menuntut perubahan tipe kompetensi 

pada tipe tugas berbeda yang akan berdampak pada perubahan peran SDM. 

16. Paradigma tradisional menganggap peran departemen SDM hanya sebagai 

pelengkap saja (mengurus administrasi kepegawaian), tetapi dengan paradigma 

baru peran departemen SDM sudah memiliki peran strategis. Artinya departemen 

SDM memiliki kontribusi dalam menentukan masa depan perusahaan melalui 

pengembangan, kreativitas, fleksibilitas dan manajemen proaktif. 

17. Repositioning 

Upaya repositioning pada dasamya merupakan transformasi peran yang menuntut 

kemampuan, cara kerja, cara pikir, dan peran baru dari SDM. Untuk dapat 

melakukan proses repositioning dengan baik maka perusahaan perlu 

mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di masa depan. 

Proses Repositioning terdiri dari dua aspek, yaitu : 

18. Perilaku SDM berkaitan dengan peningkatan inisiatif bekerja dalam diri seseorang 

dan untuk itu diperlukan etos kerja yang baik seperti peningkatan kualitas, inovasi, 
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dan pengurangan biaya. 

19. Kompentensi SDM berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dari sumber daya 

yang dibutuhkan yang meliputi kompetensi tenaga kerja, diversitas angkatan kerja, 

dukungan keunggulan kompetitif tenaga kerja, dan globalisasi tenaga kerja. 

20. Peran strategi SDM 

Peran strategi SDM sebagai hasil keluaran repositioning diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam perencanaan bisnis. Hasil dari 

repositioning adalah: 

21. Bussiness person meliputi praktisi SDM, partisipasi dalam bidang keuangan dan 

operasional, rotasi posisi antar fungsi SDM dan fungsi lain. 

22. Shaper of change, seperti partisipasi tim atas perubahan, melakukan penelitian, dan 

partisipasi aktif pembentukan misi dan tujuan perusahaan. 

23. Consultant to organization or partner to line, seperti aktif dalam konsorsium, 

penyiapan proposal dan partisipasi dalam sistem komputerisasi. 

24. Strategy formulator and implementor, seperti mengerti strategi bisnis, orientasi 

bisnis secara strategis, strategi semua bagian perusahaan dan aplikasi praktik 

manajemen SDM dari berbagai lini strategi. 

25. Talent manager, seperti komunikasi dengan semua manajer lini secara terus 

menerus, konferensi pengembangan jaringan kerja dan intelijen komputer. 

26. Asset manager and cost controller, seperti pelatihan akuntansi dan keuangan. 
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6. Perumusan Strategi MSDM 

1. Perumusan Strategi Manajemen 

 Di sini dibahas bagaimana proses perencanaan bekerja dalam proses perencanaan 

strategi klasik. Penilaian lingkungan di lengkapi. 

2. Manajemen mendefinisikan atau menegaskan misi, visi, dan nilai 

perusahaan dengan melengkapi arah strategi organisasi. 

3. Perumusan strategi diterjemahkan ke dalam tujuan strategis dan bagian 

kegiatan yang luas, meliputi program, proyek dan proses yang akan 

mencapainya. 

4. Perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian perencanaan 

operasi dan tujuan serta pengalokasian sumber daya melalui proses 

keputusan anggaran dan modal. 

5. Unit, tim maupun individual mendefinisikan rencana kegiatannya, tujuan 

kemampuan tertentu 

 

7. Perumusan Strategi SDM 

Jika ada strategi SDM, maka perencanaan strategi SDM seharusnya menjadi 

bagian yang integral atas semua rumusan strategi yang lain. Bila ia terpisah, ia 

perlu disesuaikan lebih dekat. 

1. Proses Perencanaan Dua Arah 

2. Proses Penyatuan 

3. Proses Terpisah 

4. Proses Terpadu 
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8. Rencana Kegiatan 

Ada bias yang timbul terhadap pelaksanaan dalam perusahaan-perusahaan yang 

sedang merencanakan pelaksanaan manajemen, khusus sebagai bagian dari rumusan 

strategi. Mereka menafsirkan persoalan-persoalan ke dalam rencana kegiatan dalam 

program-program beberapa tahun dan skala prioritas, akuntabilitas yang jelas dan 

pengukuran-pengukuran hasil. Mereka memberikan tanggung jawab yang jelas, 

penentuan waktu, dan sumber daya yang dikehendaki bagi pelaksanaan strategi. 

Perusahaan juga mempertimbangkan bagaimana strategi itu dijalankan, bagaimana 

semua kelompok diberitahukan dan dilibatkan dalam penerapan strategi. Perusahaan juga 

memberikan alternatif lain terhadap pelaksanaan yang mungkin diambil atau praktik 

manajemen SDM yang dapat diterapkan terhadap kebutuhan yang dianggap perlu. 

 

9. Penerapan 

Suatu strategi yang baik akan menjadi tidak berharga jika strategi itu tidak 

diterapkan. Penerapan strategi menghendaki penyesuaian harapan karyawan, penyusunan 

organisasi, staffing, dan pengembangan kemampuan serta manajemen kemampuan 

terhadap strategi. 

Lebih-lebih sistem dan teknologi, juga keuangan dan sumber daya lain selain SDM 

tentunya diharapkan seperti yang diatur dalam strategi. Bagaimanapun fokus kita pada 

manajemen SDM sebagai prasarana pokok dalam penerapan strategi, di mana kecepatan, 

pelayanan, kualitas, dan harga adalah pertimbangan pokok daya saing. 

Penerapan SDM bukanlah prioritas kedua bagi manajemen. Strategi manajemen 

SDM adalah tanggung jawab utama yang memberikan sumber daya utama dalam 
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memberikan manfaat kompetitif terhadap perusahaan. 

a. Manajemen SDM Yang Strategis 

Kenyataan bahwa SDM dewasa ini adalah sentral untuk mencapai keunggulan 

bersaing telah mengarahkan kemunculannya pada bidang yang dikenal sebagai 

manajemen SDM yang strategis. Manajemen SDM strategis telah didefinisikan sebagai 

tautan dari SDM dengan tujuan dan sasaran strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis 

dan mengembangkan kultur perusahaan yang mendorong inovasi dan kelenturan. 

"Dengan kata lain, itu merupakan" pola dari penyebaran SDM dari kegiatan-kegiatan 

terencana dimaksudkan untuk memberikan kemampuan sebuah perusahaan mencapai 

tujuannya". SDM strategis berarti menerima fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam 

formulasi dari strategi-strategi perusahaan, juga dalam implementasi strategi-strategi 

tersebut melalui kegiatan- kegiatan SDM seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, 

pengimbalan personil. 

b. Peran SDM Sebagai Mitra Strategis 

SDM sebagai staf atau fungsi kemitraan telah mewariskan suatu reputasi yang 

miskin dengan ide-ide dan motivasi, serta tidak kreatif. Sebagai contoh, satu pandangan 

bahwa SDM itu terlalu fokus pada kegiatan operasional sehingga kegiatan SDM sama 

sekali tidak strategis. 

Dalam pandangan ini, peran strategi SDM adalah untuk menyesuaikan praktik 

SDM individual (perekrutan, pengimbalan, dan lain-lain) agar cocok dengan strategi 

perusahaan khusus dan strategi bersaing. Pandangan lainnya adalah bahwa manajemen 

SDM itu merupakan suatu mitra sejajar dalam proses perencanaan strategis. 

Pembinaan SDM Berbasisi Kompetensi 
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Suatu Pendekatan Strategik Dalam Upaya 

Organisasi tidak lagi semata-mata mengejar pencapaian produktifitas yang tinggi, 

tetapi lebih memperhatikan kinerja dalam proses pencapaiannya. Kinerja (performance) 

bagi setiap kegiatan dan individu merupakan kunci pencapaian produktivitas. Pembinaan 

SDM adalah suatu aspek strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja 

dan produktivitas individu dan organisasi. 

Pembinaan SDM berbasis kompetensi merupakan salah satu model yang dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran PSDM dan organisasi yang 

berbasis strandar kinerja yang tela ditetapkan. 

1. Kinerja Dan Kompetensi 

Kinerja sebagai hasil dari kegiatan unsur-unsur kemampuan yang dapat diukur dan 

terstandarisasi. Keberhasilan suatu kinerja akan sangat tergantung dan ditentukan oleh 

beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan antara lain kejelasan peran (role clarity), 

tingkat kompetensi (environment), nilai (value), budaya (culture), kesukaan (preference), 

imbalan dan pengakuan (reward and recognitions). 

Apakah Kompetensi? 

Kompetensi adalah suatu uraian keterampilan, pengetahuan dan sikap utama 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam pekerjaan. Pertama, kompetensi 

menjelaskan fungsi-fungsi utama kelompok keterampilan suatu pekerjaan, yang 

umumnya bersifat luas, dan kemudian diuraikan dalam bagian (unsur) yang lebih spesifik 

dan merupakan elemen dan kompetensi. Elemen kompetensi ini menggantikan tugas 

(taks) spesifik yang termasuk dalam fungsi utama atau kelompok keterampilan sesuai 

dengan spesifikasi dari tugas. 
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Kedua, pada setiap kinerja yang akan dicapai harus didukung oleh suatu kondisi 

kerja yang ditetapkan sehingga tercapai kinerja yang memuaskan. Sejumlah peran kunci 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan secara 

umum dimana seorang terlibat dalam pekerjaan, misalnya seorang manajer mungkin 

mempunyai peran dalam manajemen keuangan, manajemen SDM dan juga beberapa 

peran teknik seperti rekayasa.  Setiap peran terdiri dari beberapa unit kompetensi sebagai 

refleksi dari fungsi utama kegiatan atau keterampilan. 

Pada setiap peran dalam menyelesaikan pekerjaan. Setiap unit kompetensi terdiri 

dari: 

a. Elemen kompetensi yang menggambarkan unit-unit lebih terinci, menjelaskan 

keluaran yang harus dicapai. 

b. Kriteria kerja yang menjelaskan tingkat atau standar yang harus dicapai pada setiap 

elemen kompetensi. 

Setiap elemen kompetensi mempunyai persyaratan dan keadaan dimana kompetensi 

diterapkan termasuk peralatan yang digunakan, buku pedoman, sistem dan 

prosedur, dan lain-lain yang akan membantu dalam melakukan tugas dan pekerjaan. 

Pada peragaan berikut ini menggambarkan unit-unit, elemen, kondisi dan pedoman 

bukti (evidence guide) kompetensi dari suatu peran kunci. 

Aplikasi kompetensi ditempat kerja 

 Aplikasi kompetensi dalam peningkatan kinerja dapat dilakukan pada berbagai 

kegiatan ditempat kerja seperti manajemen, proses kerja, perencana bisnis dan strategik, 

manajemen kinerja, perencana suksesi, pengembangan karir, sistem informasi, SDM, 

rekruitmen, perancangan, sistem, imbalan. Kejelasan relevansi pembelajaran 
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sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dan kualifikasi yang 

diakui, dan potensi pengembangan karir. 

 Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan 

melalui akses sertifikasi nasional berbasis standar yang ada. 

 Penetapan sasaran sebagai sarana perkembangan karir. 

 Ditetapkannya suatu “benchmark” atas apa yang diharapkan, dalam upaya untuk 

memenuhi kompetensi perusahaan atau industri. 

 Diciptakannya bahasa yang umum untuk mentoring dan peningkatan ketrampilan 

 Kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai 

tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan. 

 Pilihan perubahan karir yang lebih jelas. Untuk berubah pada jabatan baru, 

seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka sekarang dengan kompetensi 

kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. Kompetensi baru yang dibutuhkan 

mungkin hanya berbeda 10% dari yang telah dimiliki. 

 Penilaian kinerja yang lebih obyektif dan umpan balik berbasis standar kompetensi 

yang ditentukan dengan jelas. 

 Meningkatnya ketrampilan dan “marketability” sebagai karyawan. 

 

Manfaat untuk Organisasi 

 Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi anngkatan kerja yang ada dan 

dibutuhkan 

 Meningkatnya efektifitas rekruitmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang 

diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar 
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 Pendidikan dan Pelatihan difokuskan pada kesenjangan ketrampilan dan 

persyaratan ketrampilan perusahaan yang lebih khusus 

 Akses pada Pendidikan dan Pelatihan yang lebih efektif dari segi biaya berbasis 

kebutuhan industri dan identifikasi penyedia Pendidikan dan Pelatihan internal dan 

eksternal berbasis kompetensi yang diketahui 

 Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan 

telah memiliki ketrampilan yang akan diperoleh dalam Pendidikan dan Pelatihan 

 Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil Pendidikan dan 

Pelatihan akan lebih reliable dan konsisten Kapasitas individu untuk menstransfer 

ketrampilan pada situasi baru akan lebih besar sebagai hasil pengembangan 

kompetensi, daripada kapasitas mereka dibatasi hanya untuk mengerjakan tugas-

tugas tertentu saja 

 Terjadi komunikasi pengharapan yang jelas mengenai ketrampilan dan 

pengetahuan karyawan 

 Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang 

diperlukan untuk mengelola perubahan 

 

Manfaat untuk Industri 

 Identifikasi dan penyesuaian yang lebih baik atas ketrampilan yanng dibutuhkan 

untuk industry 

 

 Akses yang lebih besar terhadap Pendidikan dan Pelatihan sektor publik yang 

relevan terhadap industry 
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 Ditetapkannya dasar pemahaman yang umum dan jelas atas hasil Pendidikan dan 

Pelatihan industri melalui sertifikasi pencapaian kompetensi individu 

 Percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah terpenuhi sebagai 

hasil penilaian berbasis standar 

 Ditetapkannya dasar sistem kualifikasi nasional yang relevan untuk industri 

 Efisiensi penyampaian yang lebih besar dan berkurangnya usaha Pendidikan dan 

Pelatihan ganda 

 Meningkatnya tanggung jawab dunia pendidikan dan penyedia Pendidikan dan 

Pelatihan atas hasil Pendidikan dan Pelatihan 

 Mendorong pengembangan ketrampilan yang luas dan relevan di masa depan 

 

Manfaat bagi Ekonomi Daerah dan Nasional 

 Meningkatnya formasi ketrampilan untuk bersaing dipasar domestik dan 

internasional 

 Mendorong investasi internasional baru pada industri dimana angkatan kerja 

terampil sangat diperlukan 

 Lebih efisien dari segi biaya, pendidikan kejuruan dan standar pendidikan dan 

pelatihan yang relevan dan bertanggung jawab 

 Akses individu pada industri yang diakui, dari kompetensi yang relevan dan sesuai 

dengan keinginan industri 

Meningkatnya modal dan akses individu melalui diketahuinya kebutuhan industri 

yang jelas dan melalui pengakuan pembelajaran sebelumnya terhadap standar yang ada 

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis pada Kompetensi – PPBK (competency-based 
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education and or training) merupakan salah satu pendekatan pembinaan SDM yang 

diperlukan dan mulai marak dilakukan. 

PPBK adalah suatu sistem PSDM yang berfokus pada hasil akhir (outcome). 

PPBK ini bertujuan agar peserta didik dan latih mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan 

sesuai dengan standar industri yang telah ditetapkan. 

Pendidikan dan Pelatihan “tradisional” yang umumnya berfokus pada kegiatan, 

waktu yang relatif tetap dan memberikan hasil pendidikan dan pelatihan yang bervariasi. 

PPBK dengan berfokus pada pemenuhan atas pekerjaan, standar yang telah ditetapkan 

dan menggunakan waktu pendidikan dan pelatihan yang bervariasi dalam memberikan 

hasil yang sesuai dengan standar. 

PPBK ditujukan pada pencapaian dan peragaan (demonstration) atas ketrampilan 

dan pengetahuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang konsisten untuk 

memenuhi apa yang telah dibutuhkan oleh pekerjaan dan perusahaan atau yang 

ditentukan oleh standar industri. 

Proses PPBK melalui beberapa tahapan dan prosedur seperti penelusuran 

(assessment), analisis perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi yang 

didasarkan pada prinsip dan standar atau tingkat kompetensi yang akan dimiliki 

seseorang dalam pencapaian kinerja yang diinginkan. 

PPBK diarahkan pencapaian kompetensi sebagai hasil akhir yang memenuhi 

standar dari suatu proses pendidikan dan pelatihan serta pengalaman sebelumnya yang 

mampu diperagakan oleh pekerja atau karyawan dalam melakukan tugas dan pekerjaan. 

Hal ini berlawanan dengan pendidikan dan pelatihan yang umumnya dilakukan 
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(tradisional) yang berfokus pada masukkan (inputs), proses dan keluaran yang hasil akhir 

sangat bervariasi dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan tugas. 

Secara sederhana PPBK diartikan sebagai suatu proses pendidikan dan pelatihan 

yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan secara khusus, 

untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja (performance target) yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu PPBK sangat fleksibel dalam proses kesempatan untuk 

memperoleh kompetensi dengan berbagai cara. Hasil PPBK menuntut beberapa 

persyaratan dan karateristik tersendiri, khususnya bila diterapkan untuk diakui secara 

nasional. The National Training Board Australia dalam upaya mendorong sistem 

pelaksanaan PPBK dengan mengeluarkan standar nasional yang dikembangkan oleh 

industri. 

Tujuan utama PPBK adalah : 

1. Menghasilkan kompetensi dalam menggunakan ketrampilan yang ditentukan untuk 

pencapaian standar pada suatu kondisi yang telah ditatapkan dalam berbagai 

pekerjaan dan jabatan. 

2. Penelusuran (penilaian) kompetensi yang telah dicapai dan sertifikasi. Hasil PPBK 

hendaknya dihubungkan dengan kebutuhan : 

a. Standar kompetensi yang akan diberikan 

b. Program Pendidikan dan Pelatihan didasarkan atas uraian kerja 

c. Kebutuhan multy-skilling 

d. Alur karir (carear path) 

Dalam pelaksanaan PPBK, terdapat sembilan prinsip yang harus diperhatikan (Rylatt, 

1993): 
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1. Bermakna, praktek terbaik (meaningfull, best practice) 

Kompetensi harus merefleksikan kebutuhan utama bisnis, yang didasarkan atas 

standar industri atau kejuruan yang terbaik. 

2. Hasil pembelajaran (Acquisition of learning) 

Salah satu perbedaan antara PPBK dan Pendidikan dan Pelatihan tradisional adalah 

hasil pembelajaran, bukan penyampaian Pendidikan dan Pelatihan. 

 Dalam PPBK, kita hanya memperhatikan dan berfokus pada apabila orang yang 

dilatih memperoleh kompetensi yang diharapkan dan bukan bagaimana mereka 

memperolehnya. 

3. Fleksibel (flexible) 

 Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode dari industri, 

membaca dan cara belajar lainnya baik formal maupun informal. Mengakui 

pengalaman belajar sebelumnya (Recognizes perior learning) 

4. Tidak didasarkan atas waktu (not time based) 

 Proses Pendidikan dan Pelatihan ini tidak dibatasi oleh waktu. Suatu program 

Pendidikan dan Pelatihan dapat diselesaikan berbasis waktu yang fleksibel. 

perbedaan kemampuan individu sangat diperhatikan. 

 Penilaian yang disesuaikan (Appropriate assessment) PPBK sangat memperhatikan 

kemampuan memperagakan kompetensi, oleh karena itu perlu bagi setiap orang 

dinilai untuk menentukan apakah mereka kompeten untuk memperoleh kualifikasi 

dan dengan kwanlifikasi yang diperolehnya akan mampu melaksanakan pekerjaan 

dan tugasnya. 

5. Monitoring dan evaluasi (On-going monitoring and evaluation) 
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Monitoring dan evaluasi PPBK, mutlak diperlukan mulai dan masukkan, proses 

sampai pada keluaran, yang hasilnya dihubungkan dengan standar nasional untuk 

memperoleh pengalaman (eccreditation). 

6. Konsistensi secara nasional 

Umumnya Pendidikan dan Pelatihan kejuruan dilakukan oleh penyedia jasa 

Pendidikan dan Pelatihan atau diklat perusahaan. Setiap penyedia jasa Pendidikan 

dan Pelatihan mempunyai cara dan teknik tersendiri dalam proses Pendidikan dan 

Pelatihan. Hal ini berdampak tidak konsistennya ketrampilan dan pengetahuan 

diantara peserta dalam melakukan pekerjaan yang sama. PPBK berlandaskan pada 

penampilan kompetensi yang secara nasional konsisten dengan kebutuhan industri. 

Hasilnya orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dari suatu tempat dapat 

diterima ditempat lain yang menjadi tenaga kerja yang dapat dipekerjakan secara 

nasional. 

7. Akreditasi pembelajaran 

Suatu sistem akriditasi yang konsisten secara nasional diantara penyedia jasa 

Pendidikan dan Pelatihan. Misalnya penyedia Pendidikan dan Pelatihan, misalnya 

penyedia Pendidikan dan Pelatihan kejuruan tukang roti (baku) kurikulum yang 

dipergunakan harus memperoleh pengakuan dan badan atau instansi yang 

berkompeten. 

2 Proses Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Sistem PPBK dapat dilakukan dengan melalui berbagai model, salah satu model 

yang sederhana dan banyak dipergunakan adalah model sistem strategik PPBK pada 

perusahaan melalui 5 (lima) tahap (Dubois, 1996). 
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 Dari model yang tergambar di bawah ini sebagai salah satu acuan dalam 

merancang peningkatan kompetensi karyawan yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada agar dapat mencapai hasil seperti yang 

diharapkan. 

 

2.9  Peramalan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

A. Pasar SDM sebagai penentu dalam perencanaan SDM 

Pasar SDM merupakan suatu area dimana para pencari kerja berinteraksi dengan 

penyedia lapangan kerja dan interaksi ini menentukan harga (gaji) tenaga kerja. Pada 

pasar SDM yang ketat, kebutuhan tenaga kerja melebihi dari suplai tenaga kerja sehingga 

harga (gaji) akan naik seiring dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. 

Ada beberapa faktor penting dalam menentukan cakupan pasar SDM, yaitu daerah 

geografi, pendidikan atau pengalaman/keahlian yang dipersyaratkan suatu pekerjaan, 

jenis usaha, persyaratan izin/sertifikat dan keanggotaan serikat kerja. Perusahaan dapat 

menentukan pasar SDM masing-masing dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. 

Pasar SDM internal juga berdampak pada Perencanaan karena banyak perusahaan 

memberikan keistimewaan pada pegawai internal dalam hal promosi, rotasi kerja, 

maupun peluang pengembangan lainnya. 

Ada beberapa elemen dari pasar SDM internal, yaitu: 

1. Kebiasaan informal maupun formal dalam menentukan penataan pegawai dan 

tanggung jawab. 

2. Metode dalam menentukan kandidat. 

3. Prosedur dan otoritas dalam penentuan kandidat potensial. 
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Pasar SDM yang terbuka setiap formasi kerja akan diumumkan secara terbuka dan 

tiap pekerja berhak untuk mengajukan diri. Setelah diumumkan untuk pegawai internal 

dalam jangka waktu tertentu, maka perusahaan akan mengumumkan secara luas melalui 

media masa. Dalam menganalisis pasar SDM internal untuk tujuan Perencanaan SDM, 

sangat penting untuk mengantisipasi penuaan usia para pegawai, pergantian pegawai, dan 

rotasi kerja. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka akan lebih berguna analisis suplai 

SDM di masa mendatang. 

Analisis pasar SDM secara umum menjadi dasar dalam penetapan tujuan 

perencanaan SDM. Tujuan SDM bisa berbeda satu dengan lainnya, tergantung pada 

kondisi lingkungan perusahaan, rencana-rencana strategis maupun operasional, struktur 

pekerjaan, dan kecenderungan pegawai dalam bekerja. Perusahaan peleburan alumunium 

Kanada yang dibahas sebelumnya, menetapkan tujuan utama perencanaan SDM untuk 

mengurangi tingkat pergantian (pengunduran diri) pekerja dengan memberikan 

kompensasi yang lebih baik (termasuk Bonus for Stability) dan mengambil tindakan-

tindakan yang perlu untuk menjamin adanya kecukupan tenaga kerja dalam menopang 

jalannya perusahaan. 

 

B. Sistem Informasi Pada Perencanaan SDM 

Sistem informasi Perencanaan SDM merupakan sebuah metode organisasi untuk 

mengumpulkan, memelihara, menganalisa, dan melaporkan informasi tenaga kerja dan 

pekerjaannya. Manajer perusahaan membutuhkan data yang akurat, relevan, dan terkini 

dalam membuat suatu keputusan. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan 

kebutuhan manajemen untuk mengambil keputusan strategis maupun operasional. 
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Sistem informasi Perencanaan SDM dapat dikembangkan pada komputer mikro 

(microcomputer), sehingga staf personalia dapat meng-akses dengan mudah semua data 

pegawai yang sangat membantu dalam mengatasi permasalahan personalia. Salah satu 

kegunaan Sistem Informasi Perencanaan SDM adalah untuk pengembangan inventaris 

SDM untuk perencanaan SDM, Sistem SDM terpadu mensyaratkan 2 (dua) jenis 

informasi sebelum rencana-rencana kerja dilaksanakan, yaitu: 

1. Penilaian atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, pengalaman, dan aspirasi karir 

atas pegawai yang ada. 

2. Prakiraan atas kebutuhan Sumber Daya Manusia. 

Informasi tersebut harus saling melengkapi satu sama lain, inventaris dari tenaga 

ahli yang tersedia saat ini tidak berfungsi untuk tujuan perencanaan, kecuali informasi 

tersebut dianalisis untuk kebutuhan mendatang. Sebaliknya, prakiraan sumber daya tidak 

berguna kecuali informasi tersebut dapat dievaluasi berdasarkan suplai tenaga kerja 

secara internal dalam saat ini maupun saat mendatang. Hanya pada keadaan tersebut 

dapat dimulai rencana-rencana kerja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang diperkirakan akan muncul. 

Kegunaan utama inventaris SDM harus ditetapkan diawal pengembangan konsep 

perencanaan SDM. Beberapa tujuan yang lazim atas inventaris SDM adalah 

mengidentifikasi kandidat untuk promosi, rencana suksesi Manajemen, penugasan 

khusus, rotasi kerja, training, rencana kompensasi, perencanaan karir, maupun analisis 

organisasi. 

Laporan SDM harus menyajikan informasi yang dianggap perlu saja dalam 

membuat suatu keputusan manajeman. 
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Laporan ini terbagi atas tiga, yaitu: 

1. Laporan Operasional yang digunakan dalam manajemen harian 

2. Laporan Peraturan yang disyaratkan oleh Pemerintah. 

3. Laporan Analisis yang digunakan untuk analisis riset/penelitian 

 

C. Teknik-Teknik Perencanaan SDM 

Teknik-teknik perencanaan SDM terbagi atas dua, yaitu secara non ilmiah dan 

ilmiah. 

Teknik non-ilmiah, diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas 

pengalaman, imajinasi dan perkiraan-perkiraan perencanaannya saja. Perencanaan SDM 

semacam ini risikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas SDM tidak sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, akan timbul mismanajemen dan pemborosan 

yang akhirnya akan merugikan perusahaan. 

Sedangkan teknik ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan 

atas hasil analisis dan data, informasi dan peramalan-peramalan (forecasting) dan 

perencanaan yang baik. Perencanaan SDM semacam ini risikonya relatif kecil karena 

segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Pada teknik ini, data dan 

informasinya harus akurat, serta analisis yang baik dan benar. 

 

D.  Prakiraan/Ramalan Sumber Daya Manusia 

 Fungsi prakiraan/ramalan SDM adalah untuk memprediksi kebutuhan SDM di 

masa mendatang. 

Prakiraan ini terbagi 2 (dua), yaitu: 
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1. Prakiraan Suplai SDM eksternal dan internal. 

2. Prakiraan kebutuhan SDM eksternal dan internal. 

Kedua prakiraan ini harus dilakukan terpisah karena masing-masing mempunyai 

asumsi yang berbeda dan bergantung pada faktor-faktor yang berbeda pula. 

1 Prakiraan Suplai SDM Eksternal Dan Internal 

Prakiraan suplai internal bergantung pada kondisi di dalam organisasi seperi umur 

para pekerja, pergantian pekerja, maupun pengangkatan pegawai baru. Kedua prakiraan 

kebutuhan eksternal dan internal sangat bergantung pada faktor-faktor bisnis (seperti 

jumlah penjualan). Prakiraan kebutuhan eksternal dan internal juga bergantung pada 

kondisi-kondisi, lainnya seperti kondisi ekonomi lokal maupun dunia dan sebagamya. 

Prakiraan suplai SDM sangat penting untuk suatu bidang tertentu dan kebutuhan 

atas SDM tersebut di masa mendatang. Tiap organisasi perlu untuk memprediksi pasar 

SDM eksternal guna menghindari adanya kekurangan atau kelebihan pekerja. 

Dalam memprediksi suplai SDM internal di masa mendatang penting untuk 

mengetahui suplai SDM internal saat ini. Dalam memprediksi suplai manajer di masa 

mendatang, sebuah organisasi. dapat melakukan "Rencana Manajemen Suksesi". Proses 

untuk menyusun rencana suksesi tersebut termasuk menetapkan jangka waktu 

perencanaan, mengidentifikasi kandidat potensial untuk posisi strategis dan kebutuhan 

pengembangan karier, mengevaluasi kinerja pekerja, kesiapan promosi, dan 

menyelaraskan antara target pekerja dan perusahaan. 

Salah satu lain memprediksi suplai SDM internal adalah dengan menggunakan 

alur/trend “Analisa Markov” yang mendasarkan data statistik. Analisis ini menggunakan 

alur/trend pergantian / transisi pekerja sebelumnya (5-10 tahun) untuk memprediksi alur / 
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trend di masa mendatang. 

 
Probabilitas Pergantian / Perubahan 

P M S J EXIT 

Partner 0,8    0,20 

Manajer 0,1 0,7   0,20 

Senior  0,05 0,80   

Yunior   0,15 0,65 0,20 

Dari contoh diatas, manajemen perusahaan memprediksi bahwa 10 % manajer akan 

mendapat promosi menjadi partner, 70 % akan tetap di Perusahaan, dan 20 % akan 

mengundurkan diri. 

2. Prakiraan Kebutuhan SDM 

Memprediksi kebutuhan SDM mendatang lebih subyektif dari pada suplai SDM 

tersebut, seperti perubahan perilaku konsumen, keadaan ekonomi nasioanal maupun 

internasional dan Peraturan Pemerintah. Beberapa cara untuk memprediksi kebutuhan 

SDM adalah “Teknik Delphi” (subyektif) dan “Analisis Trend” (statistik). 

 

Teknik Delphi memprediksi kebutuhan SDM berdasarkan konsesus antara para 

manajer (dari lini sampai manajer senior) yang memiliki keahlian dan informasi 

mengenai faktor-faktor, baik eksternal maupun internal, yang dapat mempengaruhi 

kebutuhan SDM internal. Tenaga konsultan juga dapat dipergunakan untuk membantu 

proses prakiraan tersebut, sedangkan Analisis Trend memprediksi kebutuhan SDM 

berdasarkan faktor-faktor bisnis yang sangat berdampak pada kebutuhan SDM yang akan 

datang. Faktor-faktor tersebut diukur relasi/ hubungannya dengan jumlah SDM yang 

digunakan dalam bentuk data statistik dan menggunakannya sebagai bahan prediksi. 
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Langkah-langkah yang diperlukan dalam Analisis Trend adalah sebagai berikut: 

• Menentukan faktor bisnis yang mempunyai relasi terhadap kebutuhan SDM. 

• Mengumpulkan data statistik dari faktor-faktor tersebut. 

• Menghitung produktivitas pekerja (output rata-rata per individu dalam 1 tahun). 

• Menentukan trend produktivitas pekerja. 

• Melakukan revisi atas trend tersebut jika diperlukan. 

• Memproyeksikan trend tersebut ke depan. 

Hasil prakiraan/ramalan akan kebutuhan SDM harus diimple-mentasikan dalam 

rencana-rencana kerja termasuk rekruitmen, proses seleksi, training, rotasi kerja, dan 

berbagai aktivitas pengembangan karir lainnya. 

3. Prosedur Kontrol Dan Evaluasi Perencanaan SDM 

Prosedur kontrol dan evaluasi dibutuhkan untuk memandu aktivitas Perencanaan 

SDM, mengidentifikasi deviasi (perbedaan) dari rencana semula dan penyebab-

penyebabnya. Target kualitatif dan kuantitatif membantu proses kontrol Perencanaan 

SDM. Namun, target kuantitatif lebih mendorong proses kontrol dan evaluasi yang 

obyektif dan dapat mengukur tingkat deviasi yang lebih tepat. Jenis kontrol dan evaluasi 

yang diterapkan harus sesuai dengan tingkat kecanggihan dari proses perencanaan SDM. 
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BAB III 

STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING 

 

3.1 Strategi Keunggulan Bersaing 

Penulis menguraikan beberapa teori tentang Strategi Keunggulan Bersaing yang 

telah dikemukakan oleh tokoh terkenal. Hal ini sangat penting sebab berdasarkan teori-

teori dari para tokoh tersebut bisa penulis jadikan sebagai pembanding dan juga 

pedoman dalam penelitian ini. Adapun pendapat para tokoh tentang strategi. 

1. Pengertian Strategi 

Definisi Strategi menurut David Hunger dan Thomas Wheleen adalah rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan 

tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 

keterbatasan bersaing. Untuk mencapai tujuan tingkat pengembalian 10 persen, 

komunitas pengusaha akan meningkatkan permitaan pinjaman dengan menawarkan 

jangka waktu pinjaman khusus untuk segmen pasar tertentu, seperti orang-orang muda 

profesional, yang tidak dapat memenuhi standar pembayaran uang muka.
1
 

Menurut Pearce dan Robinson Strategi adalah rencana yang berskala besar dan 

berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mencapai 

sasaran – sasaran yang akan dicapai perusahaan. 

Menurut Husein Umar, Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi 

disertai penyusunan suatu cara atau bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
3
 

Menurut Stoner Freeman dan Gilbert yang mendefinisikan Strategi yaitu Perspektif 
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pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai 

tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Perspektif kedua, strategi 

didefinisikan seagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu. 

Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, 

diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

yang telah diterapkan. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian strategi 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesatuan keputusan yang dirumuskan 

berdasarkan tinjauan terhadap faktor internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan 

Bisnis. 

2. Tingkatan Strategi 

Husein Umar menyatakan bahwa strategi sebuah kesatuan atas tingkatan-

tingkatan berdasarkan ruang lingkup strategi bersaing / generik (generic strategy) yang 

akan dijabarkan menjadi strategi utama / induk (grand strategy) yang kemudian akan 

dijabarkan menjadi strategi fungsional. 

Strategi terdiri atas strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara 

keseluruhan tentang sikap perusahaan terhadap arah pertumbuhan dan manajemen 

berbagai bisnis untuk mencapai keseimbangan poduk dan jasa, strategi bisnis / bersaing 

menggambarkan segmen pasar yang dilayani divisi tersebut, dikembangkan pada level 

divisi, dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa 

perusahaan dalam industri khusus, strategi fungsional menekankan pada pemaksimalan 

sumber daya produktivitas perusahaan dan strategi bisnis di sekitar mereka. 
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Gambar Hierarki Strategi Menurut David Hunger dan Thomas Wheelen. 

 

3.2 Manfaat Strategi 

Tripomo dan Udan menyatakan bahwa rumusan strategi yang baik mempunyai 

manfaat yaitu mendorong pemahaman kondisi perusahaan yang sebenarnya, mengatasi 

konflik yang disebabkan pengembangan peusahaan yang tidak jelas, pemanfaatan sumber 

daya perusahaan, memenangkan persaingan perusahaan yang ketat, dan mampu 

membantu perusahaan mencapai tujuan dan memecahkan perusahaan yang rumit.
8 

Manfaat dari strategi yaitu kegiatan perumusan (formulasi) strategi mempekuat 

kemampuan perusahaan mencegah masalah, keputusan strategi yang didasarkan pada 

kelompok mungkin sekali dihasilkan dari alternatif yang terbaik yang ada, keterlibatan 

karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya 

hubungan produktivitas-imbalan di setiap rencana strategi sehingga mempertinggi 

motivasi mereka, dan senjang dan tumpang tindih kegiatan diantara individu dan 

kelompok berkurang karena partisipasi dalam peumusan strategi memperjelas adanya 

perbedaan peran masing-masing.
9
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Berdasarkan penyataan diatas dapat penyusun simpulkan bahwa manfaat strategi 

adalah bisa membantu memecahkan masalah dengan mempertimbangkan segala resiko 

dan usaha pencapaian tujuan setiap perusahaan. 

 

3.3 Manajemen Strategi 

Fred David yang menyatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu 

untuk memformulasikan, mengimplementasikan keputusan lintas fungsi yang 

memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya.
10

 Manajemen Strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tingkatan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan 

untuk jangka panjang.
11

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penyusun simpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan dalam usaha 

mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. 

 

3.4 Proses Manajemen Strategi 

David Hunger dan Thomas Wheelen menyatakan bahwa proses manajemen strategi 

meliputi empat elemen dasar yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, 

implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian sosial.
12

 

Proses manajemen strategi secara umum terbagi atas empat langkah yaitu, 

identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan, formulasi strategi, implementasi 

strategi dan evaluasi strategi.
13 
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Pengamatan   

Lingkungan 

Perumusan 

Strategi 
Implementa 

si Strategi 

Evaluasi 

dan 

Pengendali 

an 

Gambar 2.2 Proses manajemen strategi menurut David Hunger dan Thomas Wheelen. 

3.5 Pesaing (Competitor) dan Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage)  

Penulis akan menguraikan beberapa teori tentang pesaing dan keunggulan 

bersaing yang dikemukakan oleh tokoh terkenal. Hal ini penulis rasa sangat penting 

sebab pesaing dan keunggulan bersaing saling berhubungan. Adapun teori-teori tersebut 

antara lain: 

3.5.1 Pengertian Pesaing (Competitor) 

Menurut Boyd, Walker dan Larreche dalam buku Manajemen Pemasaran 

menyatakan bahwa pesaing (Competitor) adalah struktur industri, sepak terjang berbagai 

kekuatan persaingan yang mempengaruhi kemampuan suatu industri.
14

 

Menurut David Cravens dalam buku Pemasaran Strategis menyatakan bahwa 

pesaing memberikan pemahaman pada posisi pasar, kepemimpinan harga dalam industri, 

teknologi industri, produk pasar, pangsa pasar yang bisa diandalkan bahkan pada tingkat 

segmen agar usaha lebih berhasil jika hanya ditujukan pada konsumen tertentu saja.
15
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat penyusun simpulkan 

bahawa pengertian pesaing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan 

yang menjalankan kegiatan usaha sejenis, sama dalam system pelayanan, kepemimpinan 

harga di pasar, produk, pangsa pasar, jangkauan bersaing luas, jumlah konsumen. 

 

3.5.2 Pengertian Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) 

Robert Grant menyatakan definisi keunggulan bersaing bahwa ketika dua 

perusahaan bersaing (pada pasar dan pelanggan yang sama), satu perusahaan memiliki 

keunggulan bersaing atas perusahaan lainnya terjadi ketika perusahaan tersebut 

mendapatkan tingkat keuntungan dan memiliki potensi mendapatkan laba lebih tinggi.
16

 

David Hunger dan Thomas Wheelen menyatakan bahwa keunggulan bersaing 

merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari 

persaingan diantara perusahaan lain. Strategi bersaing meliputi biaya rendah (low cost) 

dan diferensiasi. Selanjutnya dikombinasikan kedua strategi tersebut disebut fokus.
17

 

Husein Umar menyatakan bahwa Strategi Bersaing adalah perumusan untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan di mata pelanggan atau calon pelanggan. Strategi 

bersaing memberikan keunggulan sehingga membedakannya dengan perusahaan lain dan 

menimbulkan persaingan sehat dengan pelanggan tersegmentasi.
18

 

Suwarsono Muhammad menyatakan bahwa perusahaan berusaha memproduksi dan 

memasarkan barang dan jasa dengan strategi bersaing yang menjadikan keunggulan dari 

perusahaan lain.
19
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat penulis simpulkan pengertian dari 

keunggulan bersaing yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha untuk 

meningkatkan daya saing Toko kelontong sehingga mampu membuat berbeda dari toko-

toko kelontong lain. 

 

3.5.3 Strategi Bersaing Generik 

Ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh 

keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter 

menamakan ketiganya strategi umum (strategi generik). Keunggulan biaya menekankan 

pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen 

yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat 

produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan 

kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti 

membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok 

kecil konsumen.
20

 

Strategi Porter mensyaratkan adanya penataan organisasi, prosedur pengendalian, 

sistem intensif yang berbeda. Perusahaan besar dengan akses sumber daya yang besar 

biasanya bersaing dengan landasan keunggulan biaya dan atau dengan diferensiasi, 

sedangkan perusahaan kecil sering bersaing dengan landasan fokus.
21

 

Pentingnya perencana strategi melakukan analisis biaya manfaat untuk 

mengevaluasi berbagai peluang diantara unit-unit bisnis yang sudah ada dan unit bisnis 

yang potensial dalam perusahaan. Berbagai aktivitas dan sumber daya dapat 

meningkatkan keunggulan kompetitif karena dengan demikian biaya berkurang dan 
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diferensiasi meningkat. Selain itu, Porter juga menekankan perlunya perusahaan 

mengalihkan ketrampilan dan keahlian diantara unit bisnis otonomi secara efektif agar 

memperoleh keunggulan kompetitif. 

David Hunger dan Thomas Wheelen menyatakan bahwa ada dua strategi bersaing 

generik untuk mengungguli perusahaan lain: biaya rendah dan diferensiasi. Pada 

perkembangan, keunggulan kompetitif perusahaan ditentukan oleh jangkauan bersaing. 

Kombinasi kedua strategi berdasarkan pasar sasaran menghasilkan 4 variasi strategi yaitu 

kepemimpinan biaya, diferensiasi, fokus biaya dan diferensiasi terfokus.
22

 

Beradasarkan analisis kompetitif, Porter menyatkan bahwa walaupun suatu 

perusahaan memiliki banyak kekuatan dan kelemahan dalam berhadapan dengan para 

pesaing. Terdapat dua jenis dasar keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki oleh suatu 

perusahaan yaitu biaya rendah dan deferensiasi yang sangat ditentukan oleh struktur 

industri. Keduanya dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam menaggulangi kelima 

kekuatan dengan lebih baik dibandingkan pesaingnya. Untuk kepentingan inilah maka 

Porter kemudian menyarankan tiga strategi yang harus di pertimbangkan oleh perusahaan 

yaitu strategi keunggulan biaya (overall cost leadership), diferensiasi (differentiation), 

dan fokus (focus) yang disebutnya sebagai strategi generik (generic strategies). Startegi 

fokus terdiri dari dua varian yaitu fokus biaya dan fokus diferensiasi. 

Suwarsono Muhammad yang menyatakan bahwa strategi bersaing terdiri atas 

keunikan (diferensiasi), biaya rendah dan fokus.
23
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Diferensiasi Terfokus 

Berdasarkan pernyataan diatas bisa penulis simpulkan bahwa strategi bersaing yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya rendah, diferensiasi dan fokus. Adapun 

pengertian dari ketiga strategi bersaing tersebut adalah: 

Gambar  2.3  Strategi  bersaing  generic  dari  Michael  Proter  

Keunggulan Kompetitif 
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3.5.4 Biaya Rendah 

David Hunger dan Thomas Wheelen menyatakan bahwa biaya rendah (low cost) 

adalah kemampuan perusahaan atau sebuah unit bisnis untuk merancang, membuat, dan 

memasarkan sebuah produk sebanding dengan cara yang lebih efisien daripada 

pesaingnya.
25

 

Biaya Rendah (overal cost leadership) adalah usaha perusahaan untuk menjadikan 

dirinya dengan tingkat efisiensi paling tinggi dan memiliki tingkat biaya paling rendah.
26

 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat penulis simpulkan pengertian biaya 

rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha Toko Kelontong untuk 

memsasarkan produk dan jasa seefisien mungkin daripada pesaing. 

 

3.5.5 Diferensiasi 

Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya 

pada berbagai dimensi yang secara umum dihargai oleh pembeli. Cara melakukan 

diferensiasi berbeda untuk setiap Industri. Diferensiasi dapat didasarkan pada produk itu 

sendiri. Sistem penyerahan produk yang dipergunakan untuk menjualnya, pendekatan 

pemasaran, dan faktor lain. Perusahaan yang dapat mencapai dan mempertahankan 

diferensiasi akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi dalam industrinya. Logika dari 

strstegi diferensiasi mengharuskan perusaan memilih atribut untuk mendiferensiasikan 

diri secara berbeda dengan atribut pesaingnya.
27

 

Strategi diferensiasi yang berhasil memungkinkan perusahaan menetapkan harga 

lebih tinggi untuk produknya yang memperoleh loyalitas pelanggan karena konsumen 

bisa begitu terikat dengan fitur- fitur diferensiasi. Fitur-fitur yang membedakan produk 
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suatu perusahaan bisa mencakup pelayanan yang sangat unggul, ketersediaan suku 

cadang, dsain teknis, kinerja produk, umur manfaat pruduk, hemat bahan bakar, atau 

kemudahan penggunaan.
28

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian diferensiasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha toko kelontong 

untuk memberikan sesuatu yang berbeda dan berharga bagi konsumen. Tujuan 

diferensiasi adalah untuk menghindarkan toko kelontong dari persaingan harga yang 

murah karena keunikan yang telah dimiliki. 

 

3.5.6 Fokus 

Fokus berbeda dengan strategi lain karena menekan pilihan akan cakupan bersaing 

yang sempit dalam suau industri. Dengan mengoptimalkan strategi untuk segmen pasar, 

penganut strategi focus berusaha untuk mencapai keunggulan bersaing di dalam segmen 

sasaran walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Strategi fokus 

memiliki dua varian, dalam fokus biaya, perusahaan mengusahakan keunggulan biaya 

dalam segmen sasarannya, sedangkan dalam fokus diferensiasi, perusahaan 

mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya. Apabila perusahaan dapat 

mencapai keunggulan biaya yang dapat dipertahankan (fokus biaya) atau diferensiasi 

(fokus diferensiasi) dalam segmennya dan segmen tersebut menarik scara struktural, 

maka penganut strategi fokus akan menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi di dalam 

industrinya.
29

 

Strategi fokus akan sangat efektif ketika konsumen mempunyai pilihan atau 

persyaratan tertentu yang dapat dipenuhi oleh perusahaan dan ketika perusahaan pesaing 
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tidak berusaha untuk melakukan spesialisasi dalam segmen konsumen yang sama. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas bisa penyusun simpulkan bahwa 

pengertian fokus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha toko kelontong untuk 

melayani segmen tertentu secara efisien. 

 

3.5.7 Syarat Strategi Bersaing Generik 

Untuk menjadikan suatu perusahaan unggul diperlukan strategi bersaing yang baik. 

Strategi tersebut harus memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Syarat strategi bersaing tersebut tergambar dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Persyaratan Strategi Bersaing Generik 

Strategi Generik 
Keterampilan dan Sumber 

Daya yang di Syaratkan 
Syarat Umum Organisasional 

 

 

 

Kepemimpinan 

Biaya Keseluruhan 

 Investasi modal bertahan 

dan akses kepada modal 

 Keterampilan teknik 

proses 

 Pengawasan intensif 

tenaga kerja 

 Produk dirancang untuk 

kemudahan 

pembuatannya 

 Sistem distribusi rendah 

biaya 

 Pengendalian biaya ketat 

 Laporan pengawasan yang 

sering dan rinci 

 Tanggung jawab dan 

organisasi testruktur 

 Insentif yang didasarkan 

pada pemenuhan target 

kuantitatif 
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Diferensiasi 

 Kemampuan pemasaran 

yang kuat 

 Keahlian teknik poduk 

 Kemampuan kuat dalam 

penelitian 

 Reputasi perusahaan 

dalam kepemimpinan 

kualitas atau teknologi 

 Tradisi lama industri atau 

kombinasi unik 

keterampilan yang di 

ambil dari bisnis lain 

 Kerjasama kuat dari 

saluran distribusi 

 Pengukuran subyektif dan 

insentif daripada ukuran 

kuantitatif 

 Fasilitas – fasilitas untuk 

menarik tenaga kerja 

terampil, ilmuan atau orang 

kreatif 

Fokus  Kombinasi dari kebijakan 

tersebut diarahkan pada 

target strategis 

 Kombinasi dari kebijakan 

tersebut diarahkan pada 

target strategis 

Sumber : Diadaptasi / dicetak ulang dengan ijin dari The Free Press, percetakan dalam 

Simon & Schuster, dari Competitive Strategy: Techniques for analyzing 

Industries and Competitors oleh Micahel E. Porter, hal.40-41. Hak cipta 1980 

oleh The Free Press. 

Berdasarkan dengan pernyataan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan syarat strategi bersaing dalam penelitian ini yaitu semua usaha toko 

kelontong dalam menentukan strategi keunggulan bersaing yang telah disiapkan toko 

kelontong. 

3.1.1 Ciri – ciri Strategi Bersaing Generik 

Ciri – ciri strategi bersaing adalah suatu perusahaan yang mempunyai ciri khas 

tersendiri yang membuat berbeda dari usaha lain. Ciri – ciri tersebut tergambar dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 2.2 Ciri – ciri Strategi Bersaing Generik 

 BIAYA RENDAH DIFERENSIASI FOKUS 

C 

I 

R 

I 

- 

C 

I 

R 

I 

 Pembangunan 

fasilitas berskala 

agresif 

 Berusaha 

melakukan 

pengurangan 

biaya berdasarkan 

pengalaman 

 Pengawasan dan 

pengendalian 

biaya ketat 

 Menghindari 

pembebanan atas 

pelanggan 

manajerial 

 Minimalisasi 

biaya dalam 

semua aktivitas 

Nilai unik dari : 

 Pretis dan reputasi / 

citra 

 Teknologi 

 Inovasi 

 Fitur 

 Layanan pelanggan 

 Jaringan distribusi 

 Promosi 

 Eksploitasi 

terhadap cerukuk 

tertentu yang 

berbeda dengan 

industry lainnya 

 Berkonsentrasi 

pada segmen- 

segmen tertentu 

 Kombinasi 

kebijakan untuk 

target strategis 

K 

E 

U 

N 

G 

G 

U 

L 

A 

N 

 Perusahaan dapat 

mencapai return 

diatas rata-rata 

 Melindungi dari 

kompetisi pesaing 

 Melindungi 

perusahaan dari 

konsumen 

berdaya beli 

tinngi 

 Melindungi 

perusahaan dari 

persaingan dengan 

loyalitas pelanggan 

 Menghindarkan 

perusahaan dari 

persaingan harga 

yang murah karena 

mempunyai nilai 

unik yang 

 Memberi 

perlindungan dari 

tekanan 

persaingan 

 Dapat memilih 

ceruk pasar 

dimana pesaing 

lemah 
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  Lebih fleksibel 

dalam mengatasi 

permintaan 

supplier 

 Pangsa pasar 

tinggi 

sehingga 

berpotensi 

meningkatkan 

jumlah 

pelanggan 

membedakannya dari 

perusahaan lain 

 Dapat mencapai 

return diatas rata- 

rata 

 Dapat maksimal 

dalam melayani 

pelanggan 

K 

E 

L 

E 

M

 

A 

H 

A 

N 

 Strategi terlalu 

mudah ditiru oleh 

pesaing 

 Terlalu banyak 

berfokus dalam 

aktifitas jadi tidak 

berkonsentrasi 

 Terkikisnya 

keunggulan biaya 

karena informasi 

tersedia untuk 

pelanggan 

meningkat 

 Terlalu banyak 

diferensiasi 

 Keunikan yang 

tidak bermanfaat 

 Diferensiasi mudah 

ditiru 

 Terjadi perbedaan 

diferensiasi antara 

penjual dan 

pembeli 

 Pengikisan 

keunggulan biaya 

pada segmen 

sempit 

 Penawaran produk 

dan jasa yang 

terfokus akan 

ditiru dan memacu 

persaingan 

 Perusahaan 

menjadi terlalu 

fokus dalam 

memuaskan 

pelanggan 

Sumber : Diadaptasi dari MiminNur Aisyah dalam Jurnal terbitan UNY 

 

3.1.1 Resiko Strategi Bersaing Geneik 

Strategi bersaing generik mempunyai banyak resiko sehingga harus diperhatikan 

hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi toko kelontong syariah dalam meningkatkan 
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jumlah konsumen. Resiko strategi tersebut tergambar dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 Resiko Strategi Bersaing Generik 

Resiko 

Kepemimpinan Biaya 
Resiko Diferensiasi Resiko Fokus 

Kepemimpinan biaya tidak 

bertahan: 

 Pesaing 

meniru 

 Teknologi 

berubah 

 Basis lain untuk 

kepemimpinan 

biaya melapuk 

 

Kedekatan dalam 

diferensiasi 

menghilang 

 

 

 

 

 

Para pem-„fokus biaya‟ 

mencapai biaya yang 

lebih murah lagi dalam 

segmen 

Diferensiasi tidak 

bertahan: 

 Pesaing meniru 

 Basis bagi 

diferensias i 

menjadi kurang 

penting bagi 

pembeli 

 

Kedekatan biaya 

menghilang 

 

 

 

 

 

Para pem-„fokus 

diferensiasi‟ mencapai 

diferensiasi yang lebih 

besar lagi dalam segmen 

Strategi fokus ditiru: 

 Segmen sasaran 

menjadi tidak 

menarik secara 

struktur 

 Struktur 

melapuk / 

terkikis 

 Permintaan 

menghilang 

Pesaing sasaran 

menghebohkan 

segmen: 

 Perbedaan segmen 

dengan segmen lain 

terbilang sempit 

 Keunggulan lini 

yang luas 

meningkat 

Para pem-„fokus‟ baru 

memecah segmen industry 

Sumber: Diadaptasi / dicetak ulang dengan ijin dari The Free Press, percetakan dalam 

Simon & Schuster, dari Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance oleh Micahel E. Porter, hal. 21. Hak cipta 1985 oleh Michael E. Porter.
32
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a. Produk , 

Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran 

secara fisik, mereknya, kemasan, garansi, dan servis purna jual. 

Pengembangan produk dapat dilakukan setelah menganalisis kebutuhan dari 

keinginan pasarnya. Jika masalah ini dapat diatasi, maka keputusan -keputusan tentang 

harga, distribusi dan promosi dapat diambil. 

b. Harga 

Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak 

menentukan harga pokoknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penetapan harga tersebut adalah biaya, keuntungan, praktik saingan, dan perubahan 

selera pasar. Kebijakan harga ini menyangkut pula penetapan jumlah potongan, mark-up, 

mark-down, dan sebagainya. 

c. Distribusi 

Ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang 

distribusi (tempat). Aspek tersebut adalah: 

1) sistem transportasi perusahaan; 

2) sistem penyimpanan; 

3) pemilihan saluran distribusi. 

Termasuk dalam sistem pengangkutan antara lain keputusan tentang pemilihan alat 

transport (pesawat udara, kereta, kapal, truck, pipa), penentuan jadwal pengiriman, 

penentuan rute yang harus ditempuh, dan seterusnya. Dalam sistem penyimpanan, bagian 

pemasaran harus menentukan letak gudang, jenis peralatan yang dipakai untuk 

menangani material maupun peralatan lainnya. Sedangkan pemilihan saluran distribusi 
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menyangkut keputusan-keputusan tentang penggunaan penyalur (pedagang besar, 

pengecer, agen, makelar), dan bagaimana menjalin kerja sama yang baik dengan para 

penyalur tersebut. 

d. Promosi 

Termasuk dalam kegiatan promosi adalah periklanan, penjualan tatap muka 

(personal selling), promosi penjualan, dan publisitas. Beberapa keputusan yang berkaitan 

dengan periklanan ini adalah pemilihan media (majalah, televisi, surat kabar, dan 

sebagainya), penentuan format iklan dan pesannya. Penarikan, pemilihan, latihan, 

kompensasi, dan supervisi merupakan tugas manajemen dalam kaitannya dengan tenaga 

penjualan. Promosi penjualan dilakukan dengan mengadakan suatu pameran, peragaan, 

demonstrasi, contoh-contoh, dan sebagainya Sedangkan publisitas merupakan kegiatan 

yang hampir sama dengan periklanan, hanya biasanya dilakukan tanpa biaya dan 

pesannya tidak berupa iklan. 

Variabel-variabel bauran pemasaran tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk 

mengambil suatu strategi dalam upaya mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Sebagai 

contoh. perusahaan menggunakan 2 variabel bauran pemasaran, yaitu kualitas produk 

dan harga. Masing-masing variabel dapat dibuat dalam beberapa tingkatan, yaitu: 

1) Kualitas produk tinggi dan harga tinggi; 

2) Kualitas produk tinggi dan harga sedang; 

3) Kualitas produk rendah dan harga rendah. 

Setiap tingkatan (tinggi, sedang, rendah) dapat dikombinasikan di antara kedua 

variabel tersebut. Dalam hal ini, perusahaan dapat memilih di antara 9 macam strategi 

bauran pemasaran, seperti terlihat pada Gambar 2.7. 
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   Kualitas Produk  

  Rendah Sedang Tinggi 

H Tinggi Strategi pukul lari Strategi over-pricing Strategi premium 

A 

    

Sedang Strategi Strategi kualitas Strategi penetrasi 

R  pertumbuhan yang rata-rata  

G 

    

Rendah Strategi barang Strategi harga murah Strategi harga super 

A  murah  murah 

Gambar 2.7 Strategi Bauran Pemasaran 

5. Strategi Penentuan Waktu 

Konsep ke-lima strategi pemasaran adalah penentuan waktu (timing). Apabila 

perusahaan telah menemukan peluang yang baik, kemudian menetapkan tujuan dan 

mengembangkan suatu strategi pemasaran, ini tidak berarti bahwa perusahaan tersebut 

dapat segera beroperasi. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan 

apabila bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Oleh karena itu masalah penentuan 

waktu yang tepat sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan program 

pemasarannya. 
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BAB IV 

MODEL STRATEGI PEMASARAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA 

MANUSIA UNTUK MENCAPAI KEUNGGULAN BERSAING PADA TOKO 

KELONTONG DI KAWASAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI JAMBI 

 

Rohman Willian, Novita Eka Sari, Tona Aurora Lubis
 

 

4.1  Pendahuluan 

Secara efektif mengelola bisnis adalah kunci sukses bisnis di era ini kompetitif, 

terutama toko kelontong.  Fenomena pengembangan bisnis atau bisnis di Indonesia hari 

ini telah mengalami peningkatan cukup cepat. Dalam hari sekarang ini, Indonesia 

memiliki banyak bahan makanan yang tersebar di atas tempat di Indonesia, khususnya 

Provinsi Jambi. Menghadapi era kompetitif, toko kelontong sebagai suatu bentuk usaha 

perlu untuk meningkatkan dan mempertahankan beberapa aspek dalam manajemen. Dua 

aspek adalah pemasaran dan sumber daya manusia. Proses manajemen pemasaran dan 

proses manajemen sumber daya manusia yang perlu menarik menguntungkan pelanggan 

dalam mencapai angka penjualan yang layak, dan juga pengadaan loyalitas ragam. 

Pemasaran sebagai influencer pada orang lain mampu untuk membeli produk, sementara 

kapasitas sumber daya manusia seseorang untuk bekerja di kemampuan bisnis. 

Toko kelontong adalah semacam toko kecil, yang umumnya dapat diakses oleh 

masyarakat umum dan lokal dan pasar. Sebagian besar toko kelontong masih tradisional 

dan konvensional di alam, di mana pembeli tidak bisa mengambil barang-barang sendiri, 

karena rak-rak toko tidak modern, dan delimitate antara penjual dan pembeli. Toko 
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menawarkan barang rutin sehari-hari seperti: makanan dasar, makanan kering, Rokok, 

perlengkapan mandi, sabun, dan banyak lain (wikipedia.com). 

Toko kelontong sebagai sebuah bisnis eceran yang saat ini menghadapi kompetisi di 

Indonesia. Dapat dilihat, bahwa kios dan toko-toko kelontong tradisional merosot, bahkan 

menghilang oleh puchasers ditinggalkan. Mulai dari hypermarket sebagai pasar super 

besar, supermarket sebagai penyedia rumah tangga, dan Minimarket sebagai bentuk kecil 

pasar, toko kelontong milik pasar tradisional. Saat ini, Online penyedia rumah tangga 

seperti pasar online adalah salah satu perubahan yang paling transformatif dalam bidang 

pemasaran untuk selama beberapa dekade. Ini adalah sebagai akibat dari keberadaan bisnis 

manufaktur peluang pengembangan dan pasar yang cukup terbuka, serta upaya pemerintah 

mendorong pengembangan bisnis ritel.  

Fenomena menunjukkan, ada banyak toko kelontong di daerah pasar tradisional. 

Kemampuan untuk bertahan hidup, tidak terlepas dari kemampuan untuk bersaing dengan 

toko monoton serta toko-toko modern seperti tampilan toko toko kelontong di daerah. 

Selanjutnya, menarik tampilan atau setup produk, konsumen akan tertarik dengan produk 

yang ditawarkan. Produk Display akan merangsang keingintahuan konsumen untuk produk 

yang sudah diatur dalam menarik seperti, kemudian timbul rasa ingin untuk membeli 

produk. Meskipun pada awalnya produk tidak termasuk dalam rencana pembelian. Ini 

menunjukkan bahwa toko kelontong memiliki keunggulan kompetitif. 

Dercribed Septin (2012) bahwa strategi manajemen sumber daya manusia untuk 

mencapai keunggulan kompetitif melalui perubahan dalam peran manajemen sumber daya 

manusia yang tidak administratif hanya, tetapi juga sebagai mitra strategis, karyawan juara 

dan agen perubahan dalam perusahaan. Sementara itu, Dasipah juga digambarkan (2007) 
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itu strategi manajemen sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif dalam 

perusahaan.  

Pengabdian kepada masyarakat di toko kelontong, antara lain, dilakukan oleh Filipe, 

Marques, Salgueiro (2017) bahwa meneliti hubungan pelanggan dengan Grosir Toko di 

seluruh dunia, dan menemukan pengaruh positif kepuasan pelanggan adalah bagian 

tertinggi dari program loyalitas pelanggan grosir. Sementara penelitian Lombart, Labbe-

Pinlon, Hahn, Anteblian, Louis (2018) di daerah grocery Toko di Prancis untuk 

menemukan pelanggan setia dari toko kelontong dengan produk lokal karena strategi 

penempatan produk sesuai. 

Di tangan lainnya, Kasasbeh (2017) menunjukkan hubungan antara manajemen 

sumber daya manusia dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Felix (2014) dijelaskan 

bahwa keunggulan kompetitif perusahaan akan diperoleh melalui peningkatan kualitas 

karyawan (HR) perusahaan.  

Ejrami, Nader Tri priyo, Ahmadian (2016) dinyatakan dalam era ini kompetitif, 

pedagang perusahaan pemasaran variabel pemasaran potensi untuk meningkatkan kinerja 

dan keunggulan kompetitif. Gupta dan Maholtra (2016) mengindikasikan bahwa 

konsekuensi oh era pemasaran inovatif dengan melibatkan jaringan dengan enterperise 

lokal.  

Penelitian ini penting dan menarik, karena penelitian ini strategi pemasaran dan 

manajemen sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam berbagai 

jenis usaha telah dibuat, tetapi penelitian di toko kelontong di pasar tradisional masih 

terbatas. Ini menimbulkan penelitian kesenjangan penelitian. 
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4.2  Metode 

Penelitian ini menggunakan metode campuran (kombinasi metode kualitatif dan 

kuantitatif), dengan menggunakan jenis Sequal eksplorasi desain dalam fasa pertama 

menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode kuantitatif pada tahap 

berikutnya. Pada tahap kualitatif terdiri dari empat langkah yang pertama kali 

menemukan masalah dan potensi objek penelitian, teoritis studi dengan langkah kedua, 

yaitu untuk menggunakan pendekatan fenomenologi, langkah ketiga adalah 

pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan indepth wawancara, pengamatan, 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kesimpulan pengurangan dan analisis data, 

penarikan, verifikasi domain dan refleksi. Langkah keempat adalah untuk menemukan 

hipotesis dengan penemuan indikator dan variabel dari studi. Berikutnya di panggung, 

langkah pertama adalah menentukan kuantitatif sampel dari seluruh populasi. Penelitian 

ini dilakukan oleh beberapa toko di Propinsi Jambi. Sampel penelitian ini menggunakan 

kuota sampling. Contoh penelitian sebanyak 85 toko yang ada di pasar tradisional di 

Propinsi Jambi. Kuesioner telah dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan 

berbagai penilaian 1-5. Langkah kedua mengelola data primer dan sekunder. Selain itu, 

langkah ketiga melakukan analisis deskriptif dan inferensial. 

4.3  Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini consited oleh delapan lima (85) responden. Semua responden 

adalah pemilik toko kelontong di Propinsi Jambi yang dipilih oleh sampling kuota. 

Selanjutnya, esensi sampel penelitian ini adalah usia pemilik toko kelontong, kepemilikan 

jenis toko kelontong, usia toko kelontong, dan jumlah karyawan toko kelontong. Rincian 

penting ini dan precentage sampel penelitian ini akan ditampilkan di tabel.1 di bawah ini. 
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Table 1. Characteristics and Precentage 

Characteristics Precentage (%) 

Age: 

a.<31 years old 

b.31-40 years old 

c.41-50 years old 

d.>50 years old 

 

0% 

4.76% 

38.09% 

57.14% 

Last Education: 

a. <Secondary Level 

b. D3 

c. S1 

d. S2/S3 

 

61.90% 

4.76% 

33.33% 

0% 

Age of grocery store: 

a. >10 years 

b. 5-10 years 

c. 2-5 years 

d. < 2 years 

 

80.95% 

9.52% 

4.76% 

0% 

Position of business: 

a. Owner and founder 

b. Owner 

c. Manager 

 

100% 

0% 

0% 

Ownership type: 

a. Self ownership 

b. Cooperating 

c. Family ownership 

 

66.67% 

4.76% 

28.57% 

 

Number of Employee: 

a. < 5 persons 

b. 5-10 persons 

 

 

100% 

0% 
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c. 11-20 persons 

d. 21-30 persons 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan struktur dan karateristik dari sampel penelitian 

tentang toko kelontong yang ada di kawasan pasar tradisional di provinsi jambi. Hal ini 

menunjukkan bahwa di provinsi jambi, mayoritas dari pemilik toko kelontong adalah mereka 

yang berusia  tahun ke atas. Banyak dari pemilik toko kelontong yang menjalani bisnisnya sudah 

lebih dari  tahun. Mayoritas pendidikan terakhir dari para pemilik toko kelontong adalah mereka 

yang duduk di sekolah menegah dan sederajat. Dalam menjalankan bisnisnya para pemilik toko 

kelontong di kawasan pasar tradisional di provinsi jambi menjalankan usahanya sendiri dan 

memiliki pegawai toko sekitar  5 orang hingga lebih. 

Hasil dari fase kualitatif dalam penelitian ini untuk menemukan variabel-variabel dan indikator-

indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Table 2. Research Variables and Indicators 

Variables Indicators 

Human Resources Management 

(X1) 

(1) Planning (sdm1) 

(2) Selection (sdm2) 

(3) Training and Development (sdm3) 

(4) Performance(sdm4) 

(5) Compensation(sdm5) 

(6) Maintenance (sdm6) 

(7) Managers and Employees relationship 

(sdm7) 

Marketing Strategy Variable (X2) (1) Segmentation (pms1) 

(2) Market Target (pms2) 

(3) Market Position (pms3) 
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Competitive advantage (Y) (1) Efficiency (kb1) 

(2) Uniqueness(kb2) 

(3) Cost Advantage (kb3) 

(4) Differentiation (kb4) 

(references: Data by author) 

 

 Pada tahap berikutnya kuantitatif menggunakan komponen-berdasarkan struktur, 

pemodelan, sebagai hasil dari penelitian ini menghitung model dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Figure 1. Result of Calculating Research Model (references: PLS output) 

 

 Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa pemasaran strategi variabel (PMS) indikator, 

pms3 memiliki nilai loading faktor kecil dari titik 0,6. Itu berarti bahwa pemasaran 

strategi (pms) dari toko kelontong di daerah pasar tradisional di Provinsi Jambi tercermin 

oleh indikator pasar segmentasi (pms1) dan target pasar (pms2). Di tangan lainnya, 

sumber daya manusia manajemen strategi variabel indikator SDM perencanaan (sdm1), 

pilihan (sdm2) dan hubungan antara manajer dan karyawan (sdm7) memiliki nilai pada 
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kurang dari titik 0.6. Itu berarti bahwa strategi manajemen sumber daya manusia di 

daerah pasar dari toko kelontong di Propinsi Jambi dapat dicerminkan oleh indikator 

pelatihan dan pengembangan (sdm3), kinerja (sdm4), kompensasi (sdm5), dan 

pemeliharaan (sdm6). Sedangkan keunggulan kompetitif variabel (KB) indikator empat 

ini memiliki nilai titik 0,6. Itu berarti bahwa keunggulan kompetitif dari toko kelontong 

di daerah pasar tradisional di Propinsi Jambi dapat dicerminkan oleh seluruh indikator. 

Validity of this study used AVE point and communality: 

Table 3. AVE dan Communality 

  AVE Communality 

Kb 0,687739 0,687739 

Pms 0,675176 0,675176 

Sdm 0,515903 0,515903 

Source : PLS Output (2018) 

 

Tabel 3 menunjukkan nilai AVE dan komunalitas di atas titik 0,5 untuk semua 

variabel. Itu berarti bahwa semua variabel memiliki nilai validitas diskriminan. 

Kehandalan dalam penelitian serta konsistensi dari instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Table 4. Realibility Coefficient Cronbach Alpha dan Composite Reliability 

  Cronbachs Alpha Composite Reliability 

Kb 0,849749 0,897955 

Pms 0,735775 0,804522 

Sdm 0,809563 0,863671 

Source : PLS Output (2018) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata cronbach's alpha dan kehandalan 

komposit untuk semua variabel dari studi ini di atas titik 0,70, atau itu bisa dikatakan 
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bahwa semua instrumen kehandalan (kuesioner) pada penelitian ini mengungkapkan 

"reliability" dan diuji Pendirian, jadi itu dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut. 

Bootstrap hasil untuk model dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini: 

 

Figure 2. Bootrsapping Result to Research Model (references: PLS output) 

The following table shows the influence between the variables in this study: 

 

Table  5. Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

pms -> kb 0,175209 0,172490 0,082152 0,082152 2,132741 

sdm -> kb 0,657632 0,660398 0,065227 0,065227 10,082163 

sdm -> pms -0,006082 0,011355 0,122078 0,122078 0,049818 

Source : PLS Output (2018) 

 

Pengaruh signifikansi variabel dapat dilihat dari nilai t pada titik 1,96. Tabel 5 

menunjukkan pengaruh Pemasaran strategi variabel (pms) keuntungan kompetitif pada 
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titik 0.17 dan signifikan, dan pengaruh manajemen variabel sumber daya manusia (SDM) 

untuk competititve keuntungan (kb) menunjukkan nomor pada titik 0.66 dan signifikan, 

Sementara pengaruh variabel manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk strategi 

pemasaran (pms) tidak signifikan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pemasaran (PMS) mempengaruhi 

keunggulan kompetitif (KB) dari toko kelontong di daerah pasar-pasar tradisional di 

Propinsi Jambi. Hasil ini mendukung beberapa penelitian, seperti Ejrami, Nader Tri 

priyo, dan Ahmadian (2016), Gupta dan Maholtra (2016) dan Jummaini (2014). 

Demikian pula, manajemen sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi keunggulan 

kompetitif (KB) dari toko kelontong di daerah pasar-pasar tradisional di Propinsi Jambi. 

Hasil ini mendukung beberapa pengabdian kepada masyarakat, seperti Septin (2012) dan 

Dasipah (2007), Kasasbeh (2017), Felix (2014). 

Tulisan ini berisi beberapa keterbatasan lingkup penelitian karena karya ini hanya 

memeriksa dua aspek manajemen, seperti pemasaran untuk memeriksa toko kelontong og 

strategi pemasaran di era ini kompetitif, dan manajemen sumber daya manusia.  Masa 

depan peneliti disarankan untuk menambahkan beberapa aspek seperti keuangan, 

operasional, dan lain-lain untuk penelitian mereka. 

 

4.4  Kesimpulan 

Model dari studi ini mampu menemukan faktor yang mempengaruhi keuntungan 

kompetitif dari toko kelontong di daerah pasar tradisional di Jambi Provinsi Jambi adalah 

manajemen sumber daya manusia dan strategi pemasaran. Ini dapat terjadi karena adanya 

emosional kedekatan antara pelanggan dan pedagang atau karyawan toko kelontong.   
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Studi ini memberikan bukti bahwa dalam bisnis aspek sumber daya manusia 

memainkan peranan penting dalam hubungan dan menjaga hubungan dengan pelanggan. 

Hubungan emosional akan muncul karena hubungan panjang transaksi. Dalam kasus ini, 

hubungan yang terjadi antara pedagang atau Penjual dan konsumen pembelian dan 

penjualan dilakukan antara kedua belah pihak sudah lama. Adanya hubungan emosional 

memberikan loyalitas kepada pembeli, terhadap toko-toko kelontong yang sudah 

menjalankan usahanya di atas sepuluh tahun. 
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