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A. Definisi Kebijakan Bisnis 
Kebijakan (Harbani Pasolong, 2010: 38) merupakan 

alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. 

kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam 

terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan 

tentang alternatif terbaik. 

Kebijakan (Edi Suharto,2012:7) adalah prinsip atau cara 

bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan 

keputusan. Menurut Elau dan Prewitt (Edi Suharto, 2012:7), 

kebijakan adalah sebauah ketetapan yang berlaku yag dicirikan 

oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 

membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena 

kebijakan itu). Titmuss (Edi Suharto, 2012:7) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai priinsip-prinsip yang mengatur 

tindakan yang diarahkan keapda tujuan-tujuan tertentu. 

Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada 

masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan 

(action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip 

untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara 

terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk 

menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, 

suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak 

KEBIJAKAN BISNIS 
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A. Definisi Strategi Bisnis 

Dalam berbisnis seorang wirausahawan dituntut agar 

mampu membuat dan memilki strategi yang best, karena strategi 

yang digunakan tersebut akan memberikan kontribusi dan 

pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup 

usaha. Mengingat dalam dunia usaha seorang wirausahawan 

akan menemui berbagai varabel-variabel eksternal yang 

mempengaruhinya seperti: kebijakan,keputusan bahan baku 

yang digunakan, Sumber daya pengelolah, kebijakan 

manajemen usaha, termasuk timbulnya pesaing atau pencipta 

produk baru yang menyerupai barangyang kita produksi. Pada 

saat kondisi seperti itulah sangat diperlukan strategi yang tepat 

dalammengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu 

untuk mempertahankan usahanyatersebut. Strategi bersaing 

juga diperlukan terkait dengan teknik atau cara-cara yang 

akandilakukan untuk pengembangan usaha. 

Strategi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan 

bisnis. Kata strategi bisa diartikan sebagai siasat atau ilmu 

perang. Kata strategi bisa dihubungkan dengan kata lainnya, 

seperti strategi bisnis, strategi perang, strategi belajar, strategi 

komunikasi, strategi pemasaran dan masih banyak lainnya. 

Sedangkan bisnis bisa diartikan sebagai usaha, dagang dan 

bekerja untuk mencari keuntungan. Maka, dapat difahami 

strategi bisnis adalah siasat dalam berdagang. 

Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang berarti 

ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, 

STRATEGI BISNIS 
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A. Pengertian Manajemen Strategi 
Manajemen   strategis   adalah   seni   dan   ilmu     

penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian   keputusan-

keputusan   lintas   fungsional   yang   dapat   memungkinkan   

suatu perusahaan   mencapat   sasarannya.   Manajemen   

strategis   adalah   proses   penetapan   tujuan organisasi, 

pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai 

sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk 

menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan 

organisasi. 

Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-

aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk 

mencapai tujuan organisasi. Manajemen   strategis   adalah   seni   

dan   ilmu     penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian   

keputusan-keputusan   lintas   fungsional   yang   dapat   

memungkinkan   suatu perusahaan   mencapat   sasarannya.   

Manajemen   strategis   adalah   proses   penetapan   tujuan 

organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk 

mencapai sasaran tersebut, serta 

mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan 

kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari 

berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Manajemen Strategi adalah seni dan ilmu penyusunan 

penerapan, dan pengevaluasian keputusankeputusan lintas 

MANAJEMEN 

STRATEGI 
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A. Mikro 
Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-

ahli ilmu klasik pada abad ke 18 mikro berasal dari kata Yunani. 

Micros, artinya kecil. Teori mikro sama dengan tidak berarti 

bahwa teori harga kecil atau tidak prnting. Teori ekonomi mikro 

sering mendapat perhatian lebih besar daripada teori ekonomi 

makro. Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit 

individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan 

pendapatanya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang 

beranekaragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara 

khusus maksudnya membahas tentang aktivitas ekonomi dari 

suatu satuan ekonomi dari keseluruan seperti konsumen, 

pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, 

industri dan lain sebagainya53 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu 

ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang 

mempelajari erilaku individu dalam membuatkeputusan-

keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. 

Individu dimaksud seperti konsumen, pemilik sumber-sumber 

daya dan perusahaan dalam perekonomian pasar bebas.54 

Adapun ruang lingkup dari ekonomi mikro adalah 

mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari masing masing unit 

ekonomi seperti: 

 

53 Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola, Ekonomi Mikro : Aplikasi dalam 
Bidang Agribisnis, (Makassar : CV. IntiMediatama, 2017), hal 4-5 
54 Ibid., hal 5 

USAHA KECIL 

MENENGAH 
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A. Hakikat Strategi 
Hakikat dari strategi dan kebijakan bisnis akan bisa diraih 

melalui pemahaman secara mendalam tentang definisi yang 

dikemukakan oleh berbagai pakar. Strategi dan kebijakan bisnis 

merupakan keputusan yang dibuat pada level manajemen 

puncak. Keputusan yang bersifat menyeluruh ini akan 

mendasari berbagai keputusan yang bersifat strategis dan 

tentunya sangat memerlukan kecermatan dalam merumuskan 

ataupun menjabarkannya. Dengan merumuskan strategi, berarti 

perusahaan telah membuat formulasi tentang apa yang harus 

dilakukan dalam bisnis. Penjabarannya diperlukan agar strategi 

dan kebijakan tersebut lebih mudah untuk diaplikasikan. Dalam 

pengertian umum, istilah manajemen strategi dan kebijakan 

bisnis sering menjadi rancu. Para mahasiswa acap kali 

mengalami kesulitan untuk membedakan antara strategi 

korporat (strategi pada level puncak perusahaan) dan strategi 

fungsional di bidang pemasaran. Apalagi, intensitas topik yang 

disajikan di berbagai media massa Indonesia memang lebih 

banyak berbicara tentang strategi pemasaran daripada strategi 

pada level manajemen puncak. Oleh karena itu, sebagai langkah 

awal untuk memahami perkuliahan ini, mahasiswa perlu 

menguasai proses, konten, serta konteks strategi dan kebijakan 

bisnis. Modul ini dilengkapi dengan gambaran secara 

menyeluruh tentang konsep manajemen strategi dan kebijakan 

bisnis dalam perspektif pemikiran yang dikemukakan oleh 

berbagai pakar kebijakan bisnis. 

KONSEP MANAJEMEN 

STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN BISNIS 
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A. Filosofi Herarki Strategi  
Bertolak dari pengertian strategi dan kebijakan bisnis 

yang telah dipahami pembaca, tampak bahwa mulai dari 

perumusan suatu strategi hingga operasionalisasi pelaksanaan 

atau implementasinya terdapat beberapa tingkatan strategi. 

Dalam kegiatan belajar ini, para mahasiswa diharapkan 

memiliki wawasan yang lebih luas tentang tingkatan strategi 

serta mampu melihat siapa sebenarnya yang memiliki tanggung 

jawab atas pengelolaan strategi perusahaan. Tanggung jawab ini 

tentunya tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Bagi 

perusahaan kecil atau yang baru berdiri, pihak pendiri biasanya 

menentukan strategi dan kebijakan perusahaan. Usaha yang 

dijalankan perusahaan yang demikian barangkali juga baru 

mencakup satu bidang (unit) usaha. Sebagai unit bisnis tunggal, 

tempat sang pendiri merangkap sebagai manajer puncak, 

tingkatan strategi juga masih cukup sederhana. Tanggung jawab 

manajemen puncak dalam perusahaan mencakup berbagai 

tahapan proses manajemen strategis. Manajer menganalisis 

lingkungan, merumuskan strategi, menjabarkan kebijakan, dan 

mengoperasionalkan kebijakan tersebut dalam bentuk program, 

prosedur, dan anggaran perusahaan dengan segala kemampuan 

dan pengalamannya. 

Semakin berkembang suatu perusahaan³ketika fungsi-

fungsi perusahaan diserahkan kepada para manajer 

fungsional³tanggung jawab strategi bisa dibagikan kepada 

para manajer tersebut. Pihak manajemen puncak tidak lagi harus 

HERARKI 

STRATEGI 
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Model Proses 
Proses strategi berkaitan dengan sederet pertanyaan yang 

mencakup bagaimana dan kapan suatu strategi dirumuskan; siapa 

yang akan merumuskannya; apakah strategi perlu dibuat, 

dianalisis, dan diimplementasikan; bagaimana mengevaluasi 

keberhasilan strategi; dan siapa saja yang terlibat dalam berbagai 

aktivitas tersebut. Pada umumnya, buku teks strategi dan kebijakan 

bisnis menggambarkan strategi sebagai suatu proses yang meliputi 

tahapan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi 

strategi, hingga evaluasi dan pengawasan strategi. Pada tahapan 

proses awal, adanya analisis lingkungan mengarah pada 

identifikasi tentang peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi 

dari lingkungan eksternal perusahaan serta posisi kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki berdasarkan analisis lingkungan internal 

organisasi perusahaan. Pada tahap formulasi, strategi visi dan misi 

perusahaan akan mendasari tujuan dan strategi yang akan dipilih 

ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen 

perusahaan. Pada tahap implementasi, strategi yang telah 

dirumuskan kemudian dijabarkan dalam bentuk program ataupun 

prosedur pelaksanaan beserta anggaran yang diperlukan dengan 

mempertimbangkan faktor kepemimpinan dan budaya organisasi 

serta pemanfaatan sistem informasi yang menunjang pelaksanaan 

strategi dan kebijakan perusahaan. Akhirnya, pada tahap evaluasi 

dan pengawasan, di samping ditetapkan standar keberhasilan 

strategi, juga dianalisis tentang kesenjangan yang terjadi di antara 

perumusan dan implementasi strategi serta penentuan proses 

PROSES 

KEBIJAKAN 

STRATEGI BISNIS 
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Dalam kegiatan belajar berikut ini, kami mengajak Anda 

untuk menukik lebih dalam mengarungi proses tersebut, mulai dari 

proses awal menuju perumusan suatu strategi. Untuk 

memudahkan langkah suatu perusahaan dalam merumuskan 

strategi dan kebijakan usahanya, diperlukan beberapa alat analisis 

strategis berupa analisis SWOT, analisis bersaing, dan analisis 

portofolio. Berbagai alat analisis ini diperlukan agar mahasiswa 

memperoleh suatu gambaran tentang profil atau semacam potret 

diri dari perusahaan tersebut dalarn keberadaannya di tengah 

lingkungannya. Pemahaman atas posisi keberadaan ini amatlah 

penting. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak terjebak pada 

pertimbangan intuitif semata yang sering kali jauh dari realitas 

yang sedang dihadapi dalam merumuskan strategi. 

 

A. Analisis SWOT 
1. Definisi SWOT 

Hampir setiap perusahaan maupun pengamat bisnis 

dalam pendekatannya banyak menggunakan analisis SWOT. 

Kecenderungan ini tampaknya akan terus semakin 

meningkat, terutama dalam era perdagangan bebas abad ke 

21, yang mana satu sama lain saling berhubungan dan saling 

bergantung.1 Demikian juga dengan industri lembaga 

keuangan seperti BMT juga menggunakan analisis SWOT. 

Penggunaan analisis SWOT ini sebenarnya telah muncul 

sejak ribuan tahun yang lalu dari bentuknya yang paling 

sederhana yaitu dalam rangka menyusun strategi untuk 

ANALISIS SWOT 

DAN ANALISIS 

BERSAING 
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