
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Setiap pelaku bisnis mempunyai alasan tersendiri untuk memilih jenis bisnis yang 

akan dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki dan 

peluang. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya modal dan peluangnya 

adalah peluang pasar. Harapan dari pelaku bisnis adalah dengan modal minimum 

bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Banyak pelaku bisnis yang mempunyai 

modal yang kuat tetapi bisnisnya tidak berjalan lancar karena tidak diimbangi 

dengan kemampuan menangkap peluang pasar dan sebaliknya banyak pelaku bisnis 

yang bermula dari kemampuan menangkap peluang pasar, meskipun dengan modal 

minimum tetapi bisnisnya berkembang pesat.  

Pada bisnis manufaktur khususnya manufaktur yang bergerak dibidang jasa 

pembuatan produk, terdapat dua istilah yang sering kita dengar yaitu Original 

Equipment Manufacturer (OEM) dan Original Design Manufacturer (ODM). OEM 

adalah sebuah perusahaan yang memproduksi produk atau komponen yang dibeli 

oleh perusahaan lain dan dijual dengan merek dagang perusahaan pembeli 

sedangkan ODM adalah sebuah perusahaan yang merancang dan memproduksi 

produk yang telah ditentukan dan akhirnya dicap oleh perusahaan lain untuk dijual 

(Cope 2013). Perusahaan ODM dan OEM dapat dibedakan berdasarkan rancangan 

atau design produk yaitu ODM merancang dan memproduksi produk berdasarkan 

spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan pembeli sedangkan perusahaan OEM 

memproduksi komponen atau produk berdasarkan spesifikasi atau design yang 

sudah ditentukan perusahaan pembeli. 

Perusahaan-perusahaan besar pemilik merek banyak yang menggunakan 

jasa OEM dan ODM untuk memproduksi produk. Keuntungan dari penggunaan 

jasa ini adalah perusahaan pemberi jasa tidak perlu melakukan investasi dalam 

menyediakan gedung, mesin, fasilitas produksi, peralatan produksi dan tenaga 

kerja. Perusahaan pemberi jasa berharap dengan sistem ini biaya produksi menjadi 

lebih rendah dan dapat meningkatkan keuntungan serta meningkatkan daya saing 

perusahaan. 

PT XYZ (bukan nama yang sebenarnya) merupakan perusahaan OEM yang 

didirikan pada tahun 1987 dengan jumlah karyawan 2432 karyawan. Perusahaan 

tersebut terletak di Jawa Barat. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan OEM 

yang bergerak dalam bidang footwear. Produk yang dihasilkan adalah sepatu. PT 

XYZ disebut sebagai perusahaan OEM karena perusahaan ini memproduksi sepatu 

dan diberi merek dagang perusahaan lain. Sebagai perusahaan OEM, PT XYZ 

hanya memproduksi produk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Terdapat dua 

jenis sepatu yang dihasilkan yaitu dress shoe (formal shoe) dan casual shoe 

(nonformal shoe). Perusahaan yang menjadi pelanggan PT XYZ adalah brand 

internasional sehingga sebagian besar produk yang dihasilkan adalah untuk ekspor. 

Sebenarnya PT XYZ mempunyai brand sendiri (own brand) tetapi persentasenya 

masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 1-3% dari total penjualan dan pemasarannya 

masih di dalam negeri. Perbandingan produksi untuk own brand dan OEM dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Perbandingan produksi ekspor dan lokal 

Produksi Satuan 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Produksi OEM Juta pasang 1.05 1.31 1.80 1.23 1.73 

Produksi Own brand Juta pasang 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 

Total Produksi Juta pasang 1.07 1.34 1.83 1.25 1.77 

Persentasi Produksi Lokal % 2 2 1 1 3 
Sumber: data internal PT XYZ 

 

PT XYZ berusaha agar kedepannya own brand bisa berkembang sehingga 

mampu menjadi produk utama perusahaan. Yan et al. (2011) menyebutkan bahwa 

hanya pengusaha yang mempunyai kepemimpinan strategis yang mampu 

mengelola keseimbangan yang halus antara stabilitas dan perubahan dalam 

perusahaan sehingga mampu memfasilitasi transformasi perusahaan dari OEM ke 

perusahaan global yang mempraktekkan Original Brand Manufacture (OBM). 

Sebagai perusahaan jasa, kepuasan pelanggan sangat penting karena hal ini 

yang menjamin kontinyuitas order. Piri (2013) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan dapat mempengaruhi perilaku pelanggan khususnya loyalitas pelanggan, 

selain itu hasil karya dan kualitas produk, kualitas pelayanan dan kinerja yang baik 

juga sangat menunjang kepuasan pelanggan. Ribek (2016) menyebutkan bahwa 

persaingan yang ketat akan memotivasi manajemen perusahaan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Ide-ide dan inovasi terbaru akan terus 

dikembangkan untuk   membuat sesuatu yang berbeda untuk pelanggan. Normasari 

(2013) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan secara langsung memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan secara 

langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra perusahaan.  

PT XYZ sangat mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga sangat 

memperhatikan tiga hal yang selalu dituntut customer yaitu pengiriman tepat waktu, 

kualitas produk yang sesuai standar dan harga yang kompetitif. Untuk mewujudkan 

tiga hal tersebut perusahaan harus merumuskan strategi yang tepat agar dapat 

bertahan dan bersaing dengan kompetitor. Wicaksono (2017), menyebutkan bahwa 

dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat serta perkembangan teknologi 

yang semakin canggih dan modern, membuat perusahaan berusaha mencari strategi 

yang cepat dan tepat dalam memasarkan produk untuk memenuhi kebutuhan 

industri. Pada perumusan strategi, perusahaan harus mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman. Perusahaan yang tidak melakukan analisis 

terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka perusahaan tersebut 

tidak akan produktif. Osita et al. (2014) menyatakan bahwa agar sebuah organisasi 

benar-benar tetap stabil dan usahanya produktif harus melakukan identifikasi apa 

yang membentuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, jika sebuah 

organisasi tidak mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya, 

maka organisasi tersebut akan menurun produktivitas karena organisasi tersebut 

tidak akan stabil. 

Target market PT XYZ adalah brand-brand besar yang sudah mempunyai 

brand image yang kuat dan volume penjualan yang besar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Bastian (2014) yang menyatakan bahwa brand image berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty dan brand trust dan brand trust berpengaruh juga 

terhadap brand loyalti. Sebagai brand besar dipastikan banyak perusahaan lain atau 
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kompetitor yang ingin menjadi supplier dan ini menjadikan PT XYZ mempunyai 

banyak pesaing. Banyaknya perusahaan yang ingin memasok menjadikan 

pelanggan mempunyai kekuatan dalam menekan negosiasi, baik harga maupun 

pelayanan (lead time pengiriman dan kualitas). Saat ini yang menjadi pelanggan PT 

XYZ adalah salah satu grup besar di Amerika yang mempunyai 11 brand. Negara 

yang menjadi supplier atau kompetitor PT XYZ berasal dari Vietnam, Cina, 

Bangladesh dan Indonesia. PT XYZ memasok kurang dari 15% dari total penjualan. 

Hal ini bisa dilihat dari market share PT XYZ tahun 2013-2017 pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Market share PT XYZ 

Penjualan Satuan 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

PT XYZ Juta Pasang 1.05 1.31 1.80 1.23 1.73 

Group Brand Amerika Juta pasang 11.66 13.12 15.04 13.64 12.34 

Persentase PT XYZ % 9 10 12 9 14 
Sumber: Data internal pelanggan 

 

PT XYZ dalam menjalankan bisnis menghadapi beberapa kendala salah 

satunya adalah tidak adanya kontrak kerja dengan pelanggan sehingga tidak bisa 

memperkirakan kondisi order dalam jangka panjang. Hal ini berpengaruh pada 

kuantiti ekspor yang naik turun seiring dengan naik turunnya order yang diterima. 

Fluktuasi kuantiti ekspor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Sumber: data internal perusahaan 

 

Gambar 1 Fluktuasi kuantiti ekspor tahun 2013-2017 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir 

ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ekspor mengalami 

penurunan cukup drastis yaitu dari 1.8 juta menjadi 1.23 juta, hal ini terjadi karena 

pada tahun 2016 pelanggan juga mengalami penurunan penjualan yang disebabkan 

menurunnya daya beli masyarakat di Amerika khususnya daya beli dalam bidang 

fashion. 
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Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, analisis visi, misi, kekuatan dan 

kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan sangat diperlukan dalam perumusan 

strategi agar perusahaan dapat bersaing dalam jangka panjang. Kahveci dan Meads 

(2008) menyatakan bahwa analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

merupakan alat yang digunakan di awal tahapan pengambilan keputusan dan 

sebagai pendahulu untuk dalam perencanaan strategis. 

PT XYZ mempunyai visi “menjadi perusahaan sepatu kulit terkemuka yang 

membina sumber daya manusia yang mempunyai tekad kuat untuk menghasilkan 

keuntungan yang berkesinambungan”. Perusahaan tidak terlalu mempublikasikan 

misi karena manajemen lebih fokus untuk mempublikasikan nilai inti. Hal ini yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk mendeskripsikan visi dan 

misi yang jelas serta menganalisa kekuatan dan kelemahan sebagai pendukung 

dalam perumusan strategi perusahaan.  

Berdasarkan hal di atas maka secara spesifik Rumusan Masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah visi dan misi PT XYZ masih relevan dengan kondisi saat ini? 

2. Bagaimana kondisi internal dan eksternal PT XYZ dalam merespon peluang 

dan ancaman bisnis? 

3. Bagaimana strategi PT XYZ agar mampu bersaing? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan visi dan misi PT XYZ apakah masih relevan dengan kondisi 

saat ini. 

2. Menganalisis kondisi internal dan eksternal PT XYZ dalam merespon peluang 

dan ancaman bisnis. 

3. Merumuskan strategi PT XYZ agar mampu bersaing. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, 

penulis dan peneliti lainnya. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga membantu 

dalam menentukan langkah strategis atau strategi dalam menentukan kebijakan. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi starategi yang tepat dalam 

menghadapi persaingan bisnis. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan sehingga dapat mempertajam kemampuan analisa serta belajar 

mengimplikasikan ilmu yang diperoleh. Bagi peneliti yang lain diharapkan dapat 

memberikan bahan masukkan dalam pengembangan penelitian lainnya pada bidang 

industri yang sama maupun bidang industri yang lain. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam dalam batas ruang lingkup manajemen 

strategik, khususnya mengenai analisa formulasi strategi yaitu pada PT XYZ. 

Dengan segala keterbatasan waktu dan informasi, hasil yang didapat diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategik 

bisnis. Hasil dari penelitian ini merupakan suatu rekomendasi strategi sedangkan 

implikasinya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan.  

 

 

  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Manajemen Strategik 

 

 Manajemen strategik dapat diartikan sebagai penentuan serangkaian 

keputusan dan tindakan yang menyangkut arah perjalanan perusahaan di masa 

depan, penyelarasan sasaran setiap bagian perusahaan, pengelolaan sumber daya 

sesuai dengan lingkungannya, serta pembuatan siasat yang benar, yang 

dimaksudkan untuk pencapaian sasaran-sasaran. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa yang mula-mula harus ditetapkan dalam manajemen strategik adalah arah 

perusahaan dimasa depan (Pardede 2011). 

Untuk mencapai tujuan saat ini maupun tujuan dimasa depan, perusahaan 

perlu menentapkan strategi. Solihin (2012) menyebutkan bahwa pada awalnya 

konsep strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan 

perkembangan konsep manajemen strategik, strategi tidak didefinisikan semata-

mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen 

strategik mencakup penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai 

keputusan strategis) yang dibuat oleh manajemen perusahaan.  

Istilah strategi menjadi suatu istilah yang umum dan sering kita dengar 

karena sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna 

seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang di inginkan. 

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan 

keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang 

untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Jauch dan Glueck 1989).  Kata strategi 

berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang merupakan gabungan dari dua kata 

yaitu stratos atau tentara dan Ag atau pemimpin. Suatu strategi mempunya landasan 

atau arahan dalam mencapai sasaran yang dituju. Pada dasarnya strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Strategi berbeda dengan efektivitas operasonal. 

Menurut Prasad (2010) memahami perbedaan antara strategi dan efektivitas 

operasional sangat penting. Efektivitas operasional adalah berhubungan dengan 

sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan sedangkan strategi berisi tentang 

sesuatu yang ingin dilakukan oleh perusahaan.  

David (2005) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan 

jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, 

akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, 
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