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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

$VVDODPX·DODLNXP�:DUDKPDWXOODKL�:DEDUDNDDWXK 

Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan atas bimbingan 

dan kehendak Allah Swt, Bapak Rukun Santoso et al. dapat 

PHQ\HOHVDLNDQ� EXNXQ\D� ´.RQVHS� GDQ� ,PSOHPHQWDVL� 0DQDMHPHQ�

6WUDWHJLµ�\DQJ�VHNDUDQJ�LQL�NLWD�GDSDW membacanya. Semoga Allah 

Swt senantiasa memberikan kesehatan bagi bapak dan ibu penulis 

dalam menjalankan aktivitas. 

Penulis dalam buku ini mengulas tentang peran penting 

manajemen strategi dalam kaitannya dengan pengelolaan 

perusahaan menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. 

Manajemen strategi identik dengan tindakan-tindakan yang 

dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan jangka panjang 

perusahaan. Cara kerja manajemen ini dimulai dari identifikasi dan 

analisis setiap perubahan lingkungan, mengevaluasi perubahan, 

yang kemudian mengambil langkah strategis untuk menghadapi 

perubahan yang terjadi. Melalui manajemen strategi, membantu 

perusahaan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan bisnis 

dan persaingan yang semakin ketat. 

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa 

jurusan manajemen, praktisi manajemen, atau siapa pun yang ingin 

mendalami manajemen strategi. Kehadiran buku ini diharapkan 

bisa memberikan pemahaman kepada mereka yang serius ingin 

mengembangkan ilmu pengetahuannya. Materi yang disampaikan 

dalam buku ini disusun sesederhana mungkin dengan harapan 

mudah dipahami pembaca. Namun, segala upaya penyempurnaan 

yang telah dilakukan tetap saja masih terdapat kekurangan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran terbuka demi untuk perbaikan buku ini 

ke depannya. 

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap 

produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan 

terkhusus kepada Penerbit Eureka Media Aksara yang telah 
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memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga segala aktivitas kita di 

ridai Allah Swt. Aamiin. 

Selamat membaca ...!!! 

:DVVDODPX·DODLNXP�:DUDKPDWXOODKL�:DEDUDNDDWXK 

 

 Bone,  Juni 2022 

 Editor, 

  

 

 Suwandi 
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BAB 

1 

 

 

Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si. 

Dosen Universitas Islam Jakarta 

 

A. Pendahuluan 

Sebuah bisnis yang dijalankan memerlukan berbagai 

penjadwalan kegiatan agar dapat beroperasi dengan lancar dan 

terarah. Penjadwalan atau persiapan yang dimaksud salah 

satunya adalah manajemen strategi. Tentu saja, satu tujuan 

adalah sukses dalam menjalankan bisnis dan berbagai upaya 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, 

dalam pencapaian tujuan diperlukan pemahaman dan 

penerapan manajemen strategi. 

Manajemen strategi sangat penting bagi perusahaan sebab 

melibatkan perumusan, implementasi, evaluasi, dan 

pengambilan keputusan bisnis untuk menggapai tujuan dan 

sasaran perusahaan (Ahmad, 2020). Manajemen strategi ini 

memainkan peran penting dalam perusahaan karena berfungsi 

sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perusahaan sesuai 

visi dan misi yang ada. Dengan adanya manajemen strategi, 

perusahaan memiliki arah yang jelas untuk memantau, 

mengontrol dan menilai pelaksanaan strategi dan keberhasilan 

operasinya. 

 

TINJAUAN UMUM 

MANAJEMEN 

STRATEGI 
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BAB 
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Lilik Sofianiyatin, S.H.I, M.Si. 

Dosen Institut Agama Islam Ngawi 

 

A. Pendahuluan 

Visi dan misi adalah sebuah identitas bagi perusahaan 

yang sangat jelas. Sebuah bisnis tidak hanya didefinisikan 

berdasarkan  namanya  atau  ayat-ayat  pendirian  perusahaan. 

Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan 

menuntun perusahaan tersebut ke arah tujuan yang jelas dan 

juga objektif. Visi perusahaan dapat mengarahkan memusatkan 

memotivasi menyatukan bahkan menginspirasi seluruh 

komponen dalam perusahaan untuk mencapai kinerja yang 

hebat. 

 

B. Visi 

Visi berasal dari bahasa Inggris yaitu vision. 

Diterjemahkan sebagai pandangan  ke depan. Visi dan  Apa itu 

organisasi? Diwujudkan oleh organisasi, atau bisa dibilang visi 

itu pernyataan tentang keinginan dan visi organisasi 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir dan 

merencanakan masa depan positif dan imajinatif dengan citra 

hati tentang situasi yang mungkin terjadi di masa depan. 

Visi umumnya diartikan menjadi jawaban fundamental 

terhadap pertanyaan ´ZKDW do we want to EHFRPHµ (akan menjadi 

apakah hidup kita di masa depan)? Visi sulit untuk bisa 

dituliskan secara lebih jelas citra sistem yang ditujunya sebab 

VISI, MISI  

DAN TUJUAN 

PERUSAHAAN 
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BAB 

3 

 

 

Ahmad Maulidizen, S.E.Sy., M.Sh. 

Dosen STIMIK ESQ 

 

A. Pendahuluan 

Kepemimpinan adalah faktor strategis dalam manajemen 

organisasi. Kepemimpinan berhubungan erat dengan fungsi 

seorang pemimpin dalam upaya meningkatkan kuantitas 

pertemuan efektif Bersama staf dalam keadaan kondusif. 

Pemimpin seyogyanya dapat mendorong kinerja karyawan 

dengan pendekatan yang humanis kepada individu atau 

kelompok karena pendekatan yang positif akan menimbulkan 

motivasi dalam diri setiap individu dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Seorang pemimpin harus dapat menetapkan arah serta 

menyusun visi yang menjadi masa depan organisasi. 

Kepemimpinan strategik juga bersifat multifungsional karena 

dalam pengelolaan dan eksekusinya memerlukan kerjasama 

dari orang lain untuk membantu merealisasikan visi perusahaan 

yang telah ditentukan. 

Seorang pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan 

organisasi yang dipimpin dengan tetap berpedoman kepada 

rencana dan strategi yang telah disusun. Perusahaan 

memerlukan pemimpin yang strategis dalam menghadapi 

dinamika lingkungan perusahaan yang kompleks. Kehadiran 

pemimpin strategis dapat memberikan energi dalam membuat 

PERAN PEMIMPIN 

DALAM MANAJEMEN 

STRATEGI 
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BAB 

4 

 

 

Dr. Apriyanti, S.E., M.M. 

Dosen Universitas PGRI Madiun 

 

A. Pendahuluan 

Dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis 

diperlukan suatu strategi yang tepat guna memenangkan 

persaingan. Strategi di tingkat korporasi, bisnis dan tingkat 

operasional akan memegang kendali utama terlaksananya 

tujuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Memberikan 

perhatian kepada lingkungan merupakan cara terbaik untuk 

merumuskan strategi yang akan diterapkan guna menghadapi 

persaingan. Faktor-faktor lingkungan yang dimaksud terdiri 

atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua 

lingkungan tersebut perlu dilakukannya analisis agar 

perusahaan dapat mampu memahami tentang keadaan 

lingkungan perusahaannya. Makin besar suatu organisasi, 

makin kompleks pula bentuk, jenis dan sifat interaksi yang 

terjadi dalam menghadapi kedua jenis lingkungan tersebut. 

Seorang pemimpin yang ingin terus mengembangkan 

perusahaannya harus paham betul dengan lingkungan 

perusahaannya agar tujuan, visi dan misi bisa tercapai. 

Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-

komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal 

dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut 

cenderung berada di luar jangkauan organisasi, artinya 

organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi 

ANALISIS 

LINGKUNGAN 

EKSTERNAL 
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BAB 

5 

 

 

Dr. Fifian Permata Sari, S.P., M.Si. 

Dosen Universitas Baturaja 

 

A. Pendahuluan 

Analisis lingkungan internal adalah proses dimana 

perencanaan stategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan 

untuk menentukan dimana perusahaan memiliki kelemahan 

dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif 

dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. 

Sebelum perusahaan melakukan kegiatan hendaknya mawas 

diri dalam mengkaji kekuatan dan kelemahan diri sebelum 

menentukan atau mengubah tujuan dan menggariskan tindakan 

pencapaian tujuan yang merupakan konsekuensi logis yang 

perlu ditempuh perusahaan agar lancar dalam operasinya.  

Lingkungan internal merupakan sebuah sistem sosial 

yang terbentuk dari beberapa komponen yang berasal dari 

dalam organisasi pendidikan. Komponen-komponen tersebut 

adalah sumber daya baik manusia maupun non manusia dan 

organisasi itu sendiri. Lingkungan internal mempengaruhi 

capain kinerja dan sebagai penentu keberlangsungan hidup 

organisasi di masa yang akan datang. Lingkungan internal juga 

memiliki pengertian tentang semua yang ada dalam tubuh 

organisasi itu sendiri, dari pimpinan sampai bawahan, yang 

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih 

lanjut lingkungan internal dinyatakan sebagai faktor-faktor 

yang berada di dalam organisasi yang mencerminkan kekuatan-

ANALISIS 

LINGKUNGAN 

INTERNAL 
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BAB 

6 

 

 

Mohammad Sihab, Ph.D., CPHCM. 

Dosen Untag Surabaya 

 

A. Pendahuluan 

Manajemen strategi sudah lama menjadi pusat perhatian 

para CEO korporasi di seluruh dunia. Lebih dari setengah abad 

manajemen strategi (perencanaan strategi) telah menjadi sebuah 

standar pemikiran dan praktik manajemen di dunia bisnis dan 

hampir setengah abad menjadi standar praktis di sejumlah besar 

organisasi publik dan organisasi non profit (Bryson, 2004). 

Manfaat manajemen strategi yang paling penting barangkali 

adalah mempromosikan pemikiran, tindakan, dan pembelajaran 

strategis (Heijden, 1996). Manajemen strategi membuat sebuah 

organisasi lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk 

masa depan organisasi. 

 

B. Kajian Strategi dan Perencanaan 

Manajemen strategi (perencanaan strategi) membantu 

organisasi memformulasikan berbagai strategi yang lebih baik 

dengan mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis, logis, 

dan rasional. Dengan model proses perencanaan strategis yang 

rasional, organisasi (perencana strategi) menyelidiki tren 

industri dan persaingan, membuat model peramalan dan 

analisis skenario, mengidentifikasi ancaman dan peluang bisnis, 

serta membuat program kreatif. Model seperti itu dijelaskan 

bahwa sebuah perusahaan melewati sejumlah langkah yang 

ANALISIS  

DAN PILIHAN 

STRATEGI 
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BAB 

7 

 

 

Monica Rosiana, S.E., M.Si. 

Dosen Universitas Jenderal Soedirman 

 

A. Pendahuluan 

Lingkungan dunia yang mengalami perubahan seperti 

adanya globalisasi tentunya akan memberikan dampak bagi 

perkembangan suatu bisnis. Saat ini persaingan bisnis semakin 

hari semakin ketat, para pelaku bisnis pun dituntut untuk bisa 

menentukan strategi mana yang bisa membuatnya unggul 

dibanding pesaing. Strategi ini merupakan suatu cara yang 

dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang dikehendaki. 

Tolak ukur dari keberhasilan strategi dapat dilihat dari 

kemampuan perusahaan dalam menangkap peluang dan 

menyikapi ancaman serta mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan yang ada dalam lingkungan internalnya. 

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, sebelum 

perusahaan menentukan strategi mana yang akan digunakan. 

Perusahaan haruslah menganalisis usahanya secara internal dan 

eksternal. Selanjutnya, pada bab ini kita akan mempelajari 

strategi tingkat fungsional yang dapat digunakan untuk 

menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi 

fungsional diperlukan untuk masing-masing bidang dari suatu 

usaha atau bisnis, di mana strategi tersebut menghasilkan tugas-

tugas yang diperlukan untuk merealisasikan strategi tingkat 

bisnis. Setelah mempelajari bagian ini, pembaca diharapkan 

STRATEGI TINGKAT 

FUNGSIONAL 
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8 

 

 

Dr. Drs. Kosasih, M.M. 

Dosen Universitas Sangga Buana 

 

A. Pendahuluan 

Pada era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, 

maka para pelaku bisnis yang profit oriented harus selalu proaktif 

dan dituntut untuk terus-menerus menemukan cara dan 

strategi-strategi yang bisa unggul dalam menghadapi 

persaingan di bidang entitas bisnisnya masing-masing. 

Tentunya tujuan akhirnya agar bisa memenangkan persaingan 

agar perusahaan tetap bisa survive mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Dalam memilih model dan konsep bisnis yang akan 

digunakan, idealnya para pelaku bisnis atau suatu perusahaan 

harus mengkombinasikan antara faktor internal resources atau 

sumber daya yang dimiliki dengan melihat kondisi struktur 

industri secara eksternal. Setelah menganalisis struktur industri 

dari faktor eksternal dan kemudian dapat memaksimalkan 

seluruh komponen sumber daya internal (resources) dengan 

menciptakan berbagai keunggulan, barulah kemudian 

menyiapkan strategi-strategi untuk bisa mencapai tujuan. 

Strategi yang dimaksud adalah langkah perencanaan yang lebih 

terukur dan sistematis yang memiliki perbedaan dan ciri khas 

tersendiri baik dari sisi produk atau jasa yang dihasilkan 

maupun kompetensi dari sumber daya manusia. 

STRATEGI 
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A. Pendahuluan 

Perumusan strategi (formulasi strategi) merupakan proses 

penyusunan langkah-langkah kedepan untuk membangun visi 

dan misi organisasi atau perusahaan, menetapkan tujuan 

strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan 

customer value terbaik. Karena keterbatasan sumber daya, maka 

perusahaan harus memilih langkah strategi yang akan 

menghasilkan profit dan manfaat yang paling besar. 

Perumusan strategi merupakan kombinasi dari orientasi 

terhadap perspektif masa depan dengan keadaan eksternal 

maupun keadaan internal perusahaan saat ini. Isu-isu penting 

dalam perumusan strategi adalah bisnis apa yang akan 

dimasuki,bisnis apa yang seharusnya ditinggalkan, apakah 

harus melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha, 

pengembangan pasar, inovasi produk, apakah perlu go 

international dan lain-lain. 

 

B. Formulasi Strategi Tingkat Korporasi 

Strategi korporasi mencerminkan seluruh arah 

perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan 

secara keseluruhan dan manajemen berbagai macam bisnis 

(Wheelen & Hunger, 2012). Strategi pada tingkat korporat yaitu: 

STRATEGI TINGKAT 

KORPORASI 
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A. Pendahuluan 

Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana 

strategis menjadi tindakan (Asana, 2022). Dikatakan selanjutnya, 

implementasi strategi dijalankan melalui rencana pemasaran 

baru untuk meningkatkan penjualan atau memperkenalkan 

perangkat lunak menajemen kerja baru untuk meningkatkan 

penjualan atau memperkenalkab perangkat lunak menajemen 

kerja baru untuk meningkatkan efisiensi di seluruh tim internal 

sehingga rencana pemasaran tersebut sama berharganya dengan 

implementasi strategi.  Dalam hal ini, implementasi strategi 

bidang operasional tentunya juga berorientasi kepada efisiensi 

pelaksanaan operasional. 

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam 

proses manajemen strategis dan dari langkah tersebut 

dilaksanakan tindakan (Asana, 2022). Dikatakan selanjutnya, 

sebuah implementasi strategi mempunyai fungsi yang tepat 

apabila pelaksana memiliki bandwith, sumber daya dan 

dukungan untuk mengimplemtasikan rencana tersebut, serta 

kondisi tersebut tidak akan mendorong perubahan aktual dalam 

organisasi. Dalam hal ini, implementasi strategis di bidang 

operasional, hendaknya dikondsikan sedemikian rupa agar 

pelaksana memiliki terutama sumber daya dan dukungan agar 

rencana tersebut terlaksana secara efisien.  

IMPLEMENTASI 
STRATEGI BIDANG 

OPERASIONAL 
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A. Pendahuluan 

Para pemimpin perusahaan di Indonesia dalam 

menerapkan kebijakan operasionalnya pada bidang Research and 

Development (R & D), tidak sama ada yang memandang bahwa R 

& D merupakan suatu lokomotif kemajuan perusahaan, namun 

tidak sedikit yang berpendapat bahwa keberadaan R & D 

merupakan beban perusahaan yang mengurangi keuntungan 

perusahaan. Perkembangan perusahaan hanya bisa diraih jika 

melakukan perencanaan yang baik (Abdurohim, 2021a). 

Research and Development (R & D) merupakan unit yang 

memiliki tanggung jawab terhadap penyusunan strategi 

perusahaan di masa yang akan datang baik berkaitan untuk 

pengembangan usaha maupun pengembangan perusahaan 

yang memproduksi produk dan jasa. Lingkungan bisnis 

eksternal terus berubah tidak bisa diantisipasi, seperti terjadinya 

pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang mengalami 

deadlock yang berkepanjangan, karena mereka tidak memiliki 

pilihan strategi alternatif sehingga menerima apa adanya, 

bahkan solusi yang dianggap baik oleh mereka adalah 

melakukan penghentian sebagian karyawannya (Lin et al., 2021). 

Bagi perusahaan yang memiliki Researh and Development 

(R & D) yang lengkap, situasi apapun akan mampu mengatasi 

dengan melakukan eksperimen bisnis maupun menciptakan 

IMPLEMENTASI 

STRATEGI BIDANG 
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A. Pendahuluan 

Pemasaran adalah salah satu bidang yang paling krusial 

di dalam membangun sebuah bisnis. Bisnis dapat dikatakan 

sukses jika dapat menguasai pasar yang ada. Bahkan karena 

sangat pentingnya bidang ini, beberapa institusi pendididikan 

membuat manajemen pemasaran sebagai sebuah program studi 

tersendiri selain manajemen bisnis, pariwisata, akuntansi dan 

keuangan. Pemasaran tidak hanya berbicara masalah penjualan 

karena pemasaran dan penjualan adalah sebuah konsep yang 

berbeda. 

Pemasaran memiliki kata dasar pasar yaitu sebuah kata 

benda yang berarti adalah menunjukkan suatu tempat atau 

lokasi untuk berjualan, sedangkan penjualan memiliki kata 

dasar jual yaitu sebuah kata kerja yang berarti menunjukkan 

suatu aktifitas yang dilakukan dua individu atau lebih. Sehinnga 

tidak benar jadi pemasaran sama dengan penjualan. Pemasaran 

jauh lebih besar dari penjualan dan penjualan ada di dalam 

konsep pemasaran. 

Pemasaran artinya menyatakan bahwa pemasaran 

sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan (Kotler & 

Keller, 2012). Lebih lanjut, manajemen pemasaran adalah suatu 

IMPLEMENTASI 

STRATEGI BIDANG 
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A. Pendahuluan 

Keuangan sangat menentukan bagi kesehatan 

perusahaan. Bagus tidaknya perusahaan, sehat tidaknya 

perusahaan tergantung kepada sehat tidaknya bidang 

keuangannya. Dalam perusahaan tentunya memiliki divisi atau 

departemen keuangan tersendiri. Bagian tersebut harus dapat 

mengelolanya dengan baik guna menjaga kesehatan perusahaan 

dan dinamikanya. Inti dari tujuan implementasi strategi bidang 

keuangan adalah bagaimana keuangan perusahaan dapat 

dikelola dengan baik secara efektif dan efisien. 

 

B. Konsep Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan keuangan wajib dilakukan oleh semua 

pemangku (anggota organisasi) yang ada di dalamnya (Dewi, et 

al., 2015). Tidak akan sehat apabila anggota organisasi tidak 

peduli terhadap kelangsungan bisnis atau perusahaan. Contoh 

ada anggota organisasi yang dengan sengaja melakukan 

keborosan listrik, air dan sebagainya, sehingga tagihan air dan 

listrik menjadi membengkak. Hal ini tentunya perlu 

disosialisasikan bersama dan bersinergi satu sama lain demi 

kelangsungan perusahaan. 

IMPLEMENTASI 
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Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si. 

Dosen Universitas Subang 

 

A. Peranan Managemen Strategi 

Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak 

diakui pada masa-masa ini dibanding masa-masa sebelumnya. 

Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan 

barang dan jasa secara bebas diantara berbagai negara, 

perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin 

kompetitif. Menurut para pakar ilmu manajemen strategi bahwa 

proses manajemen strategis terdiri dari  tiga tahapan, yaitu 

merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi dan 

mengevaluasi strategi (Fred, 2011; Michael et al., 2009; 

Macmillan & Tampoe, 2000). Selanjutnya, manajemen strategi 

merupakan seni dan ilmu untuk memformulasi, 

menginplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi 

yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan (David, 

2016). Lebih jauh, manajemen strategi penting sebagai suatu alat 

yang membuat perusahaan secara keseluruhan berjumlah lebih 

dari bagian-bagian dengan demikian ada unsur sinergi di 

dalamnya (Porter, 2008). 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang cukup luas 

tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategik merupakan 

suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan 

yang bersifat mendasardan komprehensif, dan disertai dengan 

penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga 

EVALUASI 

STRATEGI 
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Dosen Universitas Telkom 

 

A. Pendahuluan 

Abad ke-21 menyatukan sejumlah perubahan di semua 

bidang. Pasar terus berkembang dan semakin sulit bagi bisnis 

untuk membedakan dari pesaing mereka dan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan posisi pemimpin dalam 

industri mereka (Czinkota, et al., 2021; Verbeke & Lee, 2021; Wild 

& Wild, 2021). 

Globalisasi dunia memungkinkan berbagai entitas bisnis 

memperluas aktivias bisnisnya ke pasar global baik Government 

to Government (G2G), Business to Business (B2B), Business to 

Consumer (B2C) (Verbeke & Lee, 2021; Xie & Li, 2018). Entitas 

bisnis dalam memasuki pasar global dituntut untuk 

menggunakan berbagai strategi bisnis. Lingkungan bisnis 

internasional harus dipertimbangkan ketika memasuki pasar 

global sepertitingkat kompetisi global, perbedaan populasi dan 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB), paritas daya beli, rantai 

pasok, regulasi internasional, perbedaan budaya dan hukum, 

sistem moneter dan transaksi internasional, perbedaan kebijakan 

impor, perbedaan kebijakan perpajakan, dan lain sebagainya 

(Geringer & Mcnett, 2019; Hill et al., 2018; Hong, 2021; Jain & 

Pareek, 2019; Mayhand, 2020). 

Dengan memasuki pasar global maka memberikan 

dampak positif maupun negatif bagi entitas bisnis. Dampak 

STRATEGI 

MEMASUKI  

PASAR GLOBAL 
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