
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari Sabang sampai 

Merauke. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian 

karena kekayaan sumber daya alamnya. Pertanian memberikan kontribusi yang 

cukup besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Di dalam 

pertanian, terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman bahan makanan, tanaman 

perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pada beberapa subsektor 

tersebut, salah satu yang memiliki peluang besar adalah perikanan. Pada Tabel 1 

diperlihatkan posisi perikanan pada PDB atas dasar harga konstan.  

 

Tabel 1 Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian atas dasar harga konstan 

(Miliar Rupiah) Tahun 2013 - 2017 

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 

Tanaman Pangan 268268.2 268426.9 280018.8 287212.1 293149.1 

Tanaman Hortikultura 118207.7 124300.9 127110 130832.3 134820.8 

Tanaman Perkebunan 319532.6 338502.2 345164.9 357137.7 373054 

Peternakan 125302.3 132221.1 136936.4 142999.5 148473.1 

Jasa Pertanian dan 

Perburuan 16452.9 16938.4 17575.4 18153.1 18841.2 

Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 59228.8 59573.5 60623.5 59891.9 61277.2 

Perikanan 176149.3 189089.7 204016.8 214523.2 227278.9 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS 2018) 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai kontribusi perikanan berada di 

peringkat ketiga setelah tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Akan tetapi, 

kontribusi perikanan naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS), kontribusi terbesar pada tahun 2017 diberikan oleh Subsektor 

Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 9.90 persen, diikuti 

oleh Perikanan sebesar 2.57 persen dan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu 

sebesar 0.67 persen. Perikanan memberikan kontribusi sebesar 19.57 persen 

terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi perikanan juga 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 18.97 persen.  

Perikanan menjadi salah satu sub sektor yang memiliki peran penting dalam 

membantu perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan laju 

pertumbuhan PDB perikanan yang mengalami tren peningkatan pada periode 

2013 – 2017. Laju pertumbuhan PDB perikanan lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan PDB Nasional dan PDB sub sektor pertanian lainnya selama periode 

2013 – 2017.  
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Sumber  : Badan Pusat Statistik (BPS 2018) 

Gambar 1 Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian tahun 2010 – 2017 (persen) 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDB Perikanan 

meningkat pada dari 5.15 persen pada tahun 2016 menjadi 5.95 persen pada tahun 

2017. Pertumbuhan subsektor perikanan pada tahun 2017 ini dipengaruhi oleh 

produksi perikanan baik budidaya maupun perikanan tangkap. Dalam periode 

2013 – 2017 terjadi peningkatan volume produksi yang signifikan yang mencapai 

5 juta ton. Perikanan tangkap tidak mengalami kenaikan yang signifikn seperti 

yang terjadi pada perikanan budidaya. Selain itu, perikanan budidaya mengalami 

peningkatan terutama pada komoditas ikan mas, ikan lele serta rumput laut. Ikan 

mas mengalami peningkatan mencapai 484 ribu ton, ikan lele 613 ribu ton dan 

rumput lut sebesar 10 juta ton (KKP 2018). 

Menurut KKP (2015) usaha budidaya ikan terutama ikan air tawar semakin 

hari semakin menjanjikan. Menurut laporan Badan Pangan PBB, pada tahun 2021 

konsumsi ikan per kapita penduduk dunia akan mencapai 19.6 kg per tahun. 

Walaupun saat ini konsumsi ikan masih lebih banyak dipenuhi oleh produksi ikan 

laut, akan tetapi pada tahun 2018 produksi ikan air tawar akan menyusul bahkan 

melebihi produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan produksi perikanan 

tangkap akan mengalami penurunan akibat overfishing atau habis karena terlalu 

banyak yang ditangkap. Ikan di laut akan menjadi semakin sulit didapatkan. 

Bahkan hal terburuk yang diramalkan para peneliti pada tahun 2048 akan tidak 

ada lagi ikan untuk ditangkap. 

Salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki potensi cukup besar dan 

banyak digemari oleh masyarakat adalah ikan Lele (Clarias sp), terutama di pulau 

Jawa. Ikan lele banyak digemari karena memiliki rasa gurih dan renyah. Selain 

itu, harganya termasuk murah dan lebih terjangkau, hal ini pula yang 

menyebabkan ikan lele lebih digemari dibandingkan jenis ikan lainnya. Peternak 

pun menyukai usaha budidaya ikan ini karena waktu perawatannya mudah dan 

cepat besar dan tergolong singkat. Ikan lele merupakan komoditas ikan air tawar 

yang relatif mudah dibudidayakan karena memiliki kemampuan adaptasi yang 
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cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, sehingga 

para pembudidaya tertarik untuk membudidayakan komoditas ikan air tawar ini. 

Modal usaha yang dibutuhkan untuk membudidayakan lele juga cukup murah 

karena dapat menggunakan sumberdaya yang relatif mudah didapatkan (Ferdian et 

al. 2012). Pertumbuhan produksi ikan lele konsumsi meningkat rata – rata sebesar 

26.43 persen per tahun selama periode 2010 – 2014.  

 

 
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP 2018) 

Gambar 2 Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2011 – 2016 

Gambar 2 menunjukkan bahawa konsumsi ikan meningkat setiap tahunnya. 

Pada survey tingkat nasional, dapat dilihat bahwa tingkat konsumsi ikan perkapita 

dalam 6 tahun terakhir yaitu tahun 2011 – 2016 mengalami kenaikan rata-rata 

sebesar 6.3 persen. Pada tahun 2016 tingkat konsumsi ikan nasional adalah 43.94 

kg per kapita per tahun atau naik sebesar 6.8 persen dari tahun sebelumnya. 

Walaupun mengalami kenaikan, nilai ini masih jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia yang telah mencapai 56.2 kg 

per kapita per tahun dan Singapura yang telah mencapai 48.9 kg per kapita per 

tahun. Dalam hal ini Indonesia berada di posisi ketiga. Hal ini menjadi ironi bagi 

bangsa yang kaya akan sumber protein ini.  Bahkan nilai ini sangat jauh lebih 

rendah bila dibandingkan dengan Jepang yang mendekati 100 kg per kapita per 

tahun. Tren konsumsi ikan perkapita di Indonesia  cenderung mengalami 

kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami 

pergeseran pola konsumsi sebagaimana negara-negara lain di dunia. (KKP 2018). 

Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang paling banyak 

dibudidayakan. Seperti yang dinyatakan oleh Dedi (2014) menyatakan bahwa ikan 

lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup banyak digemari 

masyarakat. Hal ini dikarenakan harga yang relatif murah, mudah dibudidayakan 

dan tentunya memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bogor merupakan kabupaten 

dan kota yang memiliki potensi cukup besar untuk budidaya lele. Hal ini 

dikarenakan konsumsi ikan lele cukup banyak diserap oleh wilayah DKI Jakarta 

dan kota Bogor menjadi penyedianya. Pada tahun 2016 saja, tingkat konsumsi 

ikan lele di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) 

sangat tinggi. Kebutuhan masyarakat Jabodetabek akan ikan lele mencapai 120 
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ton per harinya dan Bogor baru dapat menghasilkan ikan lele sebanyak 30 ton per 

hari. Hal ini tentu saja menjadi peluang dan menjadi prospek bagi budidaya lele. 

Lele sangkuriang merupakan salah satu jenis lele yang sedang popular untuk 

dibudidayakan. Lele sangkuriang memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan 

lele lokal maupun lele dumbo biasa. Salah satu keunggulan dari lele sangkuriang 

adalah pertumbuhan lele sangkuriang yang lebih cepat jika dibandingkan dengan 

lele dumbo biasa. Pada tahap pedederan I, pertumbuhan lele sangkuriang 

mencapai 29.26 persen sementara lele dumbo biasa hanya mencapai 20.38 persen. 

Dengan pertumbuhan yang lebih cepat, lele sangkuriang dapat lebih cepat dipanen 

dibanding lele dumbo biasa. Daya tetas telur lele sangkuriang juga lebih tinggi 

dibanding lele dumbo biasa, yaitu tingkat fekunditasnya dua kali lebih tinggi. 

Daya tetas telur lele sangkuriang mencapai 40 000 – 60 000 butir per kg induk, 

sedangkan lele dumbo biasa hanya 20 000 – 30 000 butir per kg bobot induk. 

Adapun FCR (Food Conversion Ratio) yang merupakan perbandingan jumlah 

pakan yang diberikan dengan pertambahan bobot ikan dari lele sangkuriang 

nilainya lebih rendah dibanding lele dumbo biasa. Lele sangkuriang memiliki 

FCR antara 0.8 – 1.0 sedangkan lele dumbo biasa memiliki FCR antara 1.0 – 1.1. 

Keunggulan berikutnya adalah ketahanan lele sangkuriang terhadap penyakit 

dimana lele sangkuriang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap beberapa 

jenis bakteri penyebab penyakit, seperti Trichodina sp. dan Ichthiophthrius sp.  

Salah satu perusahaan yang melakukan pembenihan dan pembesaran lele 

sangkuriang adalah Surya Kencana Farm yang didirikan oleh Bapak Ade 

Maulana. Benih yang dibudidayakan adalah benih yang memiliki kualitas baik 

dimana benih ini berasal dari induk jantan generasi keenam dan induk betina 

generasi kedua yang diperoleh dari BBPBAT (Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Air Tawar). Indukan ini sendiri tetap dipelihara dan dibudidayakan agar 

tetap diperoleh benih lele sangkuriang karena benih yang berasal dari lele 

sangkuriang sendiri tidak akan menghasilkan benih lele sangkuriang dan 

kualitasnya tentu saja berbeda dengan benih yang berasal dari induk jantan 

generasi keenam dengan induk betina generasi kedua. 

 

 

Perumusan Masalah 

Agribisnis merupakan salah satu sektor dalam melakukan kegiatan 

perekonomian yang berbasis pada usaha pertanian atau bidang lain yang 

mendukungnya. Di dalam agribisnis diatur segala kegiatan pertanian mulai dari 

pengadaan bahan baku sampai pemasaran dan bahkan pengolahan. Kegiatan 

dalam sektor agribisnis meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai 

produksi, pengolahan hasil serta pemasaran (Kurniawan et al. 2013).  

Bogor merupakan kabupaten/kota yang memiliki potensi budidaya ikan lele 

yang cukup besar. Surya Kencana Farm  merupakan usaha yang bergerak di 

bidang budidaya ikan lele organik berkualitas tinggi yang lebih modern dan 

higienis. Selain itu, kondisi alam Bogor, sebagai lokasi usaha budidaya lele 

organik ini dijalankan merupakan lokasi yang mendukung. Surya Kencana Farm 

merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pembenihan dan 

budidaya ikan lele sangkuriang dengan menggunakan teknik pemijahan secara 

alami. SKF yang sebelumnya fokus pada usaha budidaya benih lele sangkuriang, 
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saat ini mulai memasarkan lele siap konsumsi. Akan tetapi, pasar yang dapat 

diraih oleh SKF masih lingkungan sekitar saja. Padahal menurut data, permintaan 

lele untuk Jobodetabek saja masih belum dapat terpenuhi. SKF belum dapat 

memenuhi seluruh permintaan terutama yang berasal dari luar Bogor.  

Dengan meningkatnya jumlah produksi ikan lele, mengindikasikan bahwa 

permintaan terhadap lele ukuran konsumsi semakin meningkat sehingga jumlah 

pengusaha ikan lele juga meningkat dalam membudidayakan lele sangkuriang 

yang berkualitas baik. Jumlah peningkatan pengusaha ikan berdampak pada 

persaingan yang ketat dalam memproduksi lele sangkuriang dan dalam 

mendapatkan konsumen. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan berasal dari internal maupun 

eksternal. Dari sisi internal perusahaan menghadapi permasalahan pada 

pemasaran. Pemasaran merupakan cara untuk memindahkan barang dari penjual 

ke pembeli. Pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam penjualan 

produk agribisnis. Pemasaran perlu dilakukan secara efisien dan adil, agar dapat 

meningkatan efisiensi ekonomi, peningkatan keuntungan produsen dan 

peningkatan kepuasan konsumen (Beierlein et al 2014). Salah satu hal yang 

menjadi masalah bagi pemasaran SKF adalah dalam pengiriman. Hal ini 

dikarenakan SKF belum dapat mengirimkan produknya. Segala pengiriman 

produk harus diatur oleh pembeli.  Hal ini menjadi masalah karena konsumen 

sekarang ini menginginkan hal yang praktis dan ini bertolak belakang dengan 

sistem jual beli di SKF.  

Peningkatan permintaan ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani 

pembudidaya lele sangkuriang baik sebagai petani pembenih maupun petani 

pembesaran lele sangkuriang. Selain itu, SKF juga harus bersaing dengan 

pembudidaya yang menjual ikan lele dumbo. Karena kebanyakan dari petani yang 

melakukan usaha pembesaran masih banyak yang menggunakan benih lele dumbo 

dibandingkan dengan lele sangkuriang, hal ini dikarenakan harga benih lele 

dumbo yang lebih murah, yaitu sekitar Rp 75 untuk benih ukuran 3 – 4 cm dan 

Rp. 100 – Rp. 130 untuk benih ukuran 5–6 cm. 

Selain itu perusahaan juga harus mengetahui situasi atau keadaan 

lingkungan dengan tujuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan dapat 

terus berkembang, karena hanya perusahaan yang memiliki manajemen dan 

strategi yang baik yang mampu bertahan dan berkembang. Dengan menggunakan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi ancaman dan 

memanfaatkan peluang yang ada serta meminimalkan kelemahan yang dimiliki 

oleh perusahaan maka diharapkan pihak perusahaan akan mampu bertahan dalam 

persaingan yang semakin ketat. 

Produksi lele nasional melesat lebih dari dua kali lipat tahun lalu. Hal ini 

dipicu oleh permintaan pasar yang melonjak. Berdasarkan data Ditjen Perikanan 

Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi lele 2017 mencapai 1.8 

juta ton atau melesat 131.7 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Angka itu 

di atas target KKP 1,3 juta ton. Permintaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

dan Bekasi, naik 30 persen dalam 2 tahun terakhir. Surya Kencana Farm (SKF) 

yang merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam budidaya lele sangkuriang 

juga mendapatkan dampak dari peningkatakan permintaan pasar ini. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 2 di bawah ini yang menunjukkan kapasitas produksi SKF. 
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Gambar 3 Produksi Lele Sangkuriang Konsumsi Surya Kencana Farm Tahun 

2018 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa produksi lele sangkuriang konsumsi SKF 

mengalami kenaikan setiap bulannya pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan 

adanya tren peningkatan untuk produksi lele sangkuriang konsumsi SKF. Hal ini 

mengindikasikan bahwa produksi SKF akan terus mengalami peningkatan dan 

dapat memberi kontribusi yang lebih besar terhadap permintaan lele sangkuriang 

di Jabodetabek. Akan tetapi, peningkatan produksi lele sangkuriang konsumsi 

SKF tidak diimbangi dengan pemasaran produknya.  

Perusahaan kurang sistematis dalam perencanaan pemasaran yang baik. 

Seperti contoh, perusahaan telah membuat website sebagai salah satu cara 

pemasaran. Akan tetapi, website tersebut belum ada bagian khusus yang 

menangani. Di dalam website tersebut terdapat bagian marketing yang dapat 

dihubungi, namun ketika dihubungi untuk membeli lele kita akan tetap 

disambungkan ke Bapak Ade selaku pemilik SKF. Hal ini menunjukkan bahwa 

bagian pemasaran dari SKF belum dibentuk secara khusus. Kurangnya sumber 

daya manusia dari Surya Kencana Farm juga menjadi masalah dalam pemasaran. 

Walaupun terdapat bagian marketing, akan tetapi pemasaran belum dilakukan 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan bagian marketing tersebut menjalankan 

peran untuk PT dan bukan fokus pada pemasaran SKF.  Hal ini terbukti dengan 

sulitnya pelanggan yang ingin datang ke lokasi SKF tapi menghubungi via telpon 

terlebih dahulu. Kecepatan membalas ataupun respon telpon yang dilakukan SKF 

tidaklah cepat. Hal ini dikarenakan tidak ada bagian khusus yang menangani 

pelanggan via telpon. 

Surya Kencana Farm perlu melakukan upaya untuk perbaikan dari segi 

manajemen terutama dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat dan 

sistematis. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran usaha 

budidaya lele yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dipaparkan di atas maka 

permasalahan yang akan dianalisis dan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal di 

Surya Kencana Farm yang memengaruhi pemasaran lele? 
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2. Bagaimanakah formulasi strategi pemasaran yang tepat bagi Surya 

Kencana Farm? 

3. Apa saja strategi pemasaran yang tepat untuk dilakukan Surya Kencana 

Farm? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan 

di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal 

di Surya Kencana Farm. 

2. Merumuskan alternatif strategi pemasaran bagi Surya Kencana Farm. 

3. Menentukan prioritas strategi pemasaran bagi Surya Kencana Farm 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman 

kepada penulis dalam berkomunikasi dengan pihak yang terkait 

penelitian. Selain itu, dapat pula memberi manfaat kepada penulis dalam 

mengamalkan ilmu serta pembelajaran yang selama ini telah 

dilaksanakan di perkuliahan. 

2. Bagi pemilik Surya Kencana Farm, hasil dari penelitian ini akan 

memberi gambaran dan informasi bagi pihak perusahaan mengenai 

bisnis yang dijalankannya. Pemilik akan mengetahui strategi pemasaran 

apa yang tepat untuk dilakukan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menjalankan bisnisnya. Selain itu, dapat memberikan informasi dan 

sumbangan pemikiran dalam memasarkan produk Surya Kencana Farm 

sehingga usaha yang digeluti makin berkembang dan maju. 

3. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang memiliki fokus pada 

strategi pemasaran. 

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi masyarakat yang akan melakukan usaha pembesaran dan 

pemasaran lele. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Surya Kencana Farm (SKF) yang merupakan 

salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pembenihan, budidaya dan 

pemasaran lele sangkuriang organik. Surya Kencana Farm yang berasal dari 

Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Produk lele yang dihasilkan Surya 

Kencana Farm merupakan benih dan produk lele sangkuriang organik konsumsi. 

Fokus pada penelitian ini hanya pada produk ikan lele sangkuriang organik 

konsumsi. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin menambah produktivitas dan 
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penjualan dari lele sangkuriang organik konsumsi yang dihasilkan dari budidaya 

di SKF. Ruang lingkup penelitian yaitu pada bisnis pembesaran dan pemasaran 

ikan lele sangkuriang di Surya Kencana Farm. Fokus penelitian adalah strategi 

pemasaran bisnis Surya Kencana Farm. Lingkup kajian yang akan dianalisis 

adalah strategi pemasaran surya kencana farm. Penentuan alternatif strategi 

berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan menggunakan 

analisis SWOT dan QSPM. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Strategi 

Sebelum masuk ke manajemen strategi, sebelumnya perlu diketahui terlebih 

dahulu mengenai strategi. Menurut Saladin (2003), strategi merupakan suatu 

rencana yang dijadikan suatu kesatuan, yang luas dan terintegrasi yang 

menghubungkan antara keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan 

yang ada. Selain itu, strategi dirancang untuk memastikan agar tujuan utama dari 

perusahaan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dengan pelaksanaan yang tepat. 

Manajemen strategi (strategic management) menurut David (2006) dapat 

diartikan sebagai suatu cara yang dianalogikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang mendorong organisasi dapat mencapai tujuannya. Strategi juga 

berhubungan dengan keadaan perusahaan di masa yang akan datang, karena itu 

strategi harus dibuat berdasarkan keputusan jangka panjang. 

Manajemen strategi merupakan suatu keputusan serta tindakan manajerial 

yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Hal yang termasuk di 

dalamnya adalah identifikasi lingkungan baik internal maupun eksternal, 

formulasi strategi baik strategi ataupun perencanaan strategi jangka panjang, 

implementasi strategi, dan evaluasi serta kontrol. Sedangkan Pearce dan Robinson 

(2008), menyatakan manajemen strategi merupakan beberapa keputusan dan 

tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan 

(implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran 

perusahaan. Dikarenakan hal ini menyangkut keadaan perusahaan untuk jangka 

panjang, sehingga diperlukan komitmen dari seluruh bagian manajemen serta 

sumberdaya perusahaan.  

David (2006) menjelaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri atas 

tiga tahap sebagai berikut. 

1. Formulasi strategi 

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi 

peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal 

perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif 

strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. 

2. Implementasi strategi 




