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3DGD�GDVDUQ\D��VWUDWHJLµ�VHULQJ�NDOL�GLJXQDkan pada bidang 

kemiliteran terlebih pada saat perang untuk mengatur satagar 

meraih kernenangan dalam peperangan tersebut. Namun, 

seiringperkembangan zaman dan juga meningkatnya ilmu 

SHQJHWDKXDQ� PDWWD� VWUDWHJL� VXGDK� PHPDVXO¾L� VHPXD� DVSHOW�

O¾HKLGXSDQ� GDODP� NHKLGXSDQ� SULEDGL� VHVHRUDQJ� GDODP�PHQFDSDL�

kesuksesan maupun kesuksesan suatu kelompok organisasi. Tidak 

GDSDW�GLSXS�QJOWLUL�O¾HJLDWDQ�PDQ�XVLD�MLND�PHQJLQJLQNDQ�LMXannya 

dapat terealisas ikanmatta sema proses dalam mencapai tujuan 

tersebut harusdiperhatikan dan diperömbangkan dari awal 

merencanakan strategi hingga mengirim lementasikan strategi. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa strategi berbicara 

mengenai bagaimana memimpikan dan merealisasikan masa depan 

maka definisi ini merujuk pada kedua hal yaitu menetapkan cita-

cita masa depan dan menghasil kannnttik merealisasikan cita-cita 

tersebut Menciptakan cita-cita dan menghasilkan aksi merupakan 

hal yang sanna penöngnya, kedua poin ini merupakan gambaran 

yang mengcover dari tujuan manajemen strategi. Ruang lingkup 

manajemen strategi yaitu meliputi semua kegiatan maupun proses 

dalam menghadapi tantangan, mengambil peluang, 

mempertahankan. 

 

A. Pengertian Manajemen Strategi 
Pengertian Manajemen Strategi adalah suatu proses atau 

rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya 

mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara 

pelaksanaannya, yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi 

PENGERTIAN 

MANAJEMEN 

STRATEGI 
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Manajemen Strategis bisa diartikan sebagai proses yang 

dirancang secara sistematis guna merumuskan, menjalankan, dan 

mengevaluasi strategi dalam untuk mewujudkan visi organisasi. 

Pimpinan organisasi atau top manajemen biasanya dihadapkan 

pada proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam 

mengelola aktivitas bisnisnya, untuk itu diperlukan pemikiran yang 

strategis dalam proses manajemen. Buku ini disusun untuk 

memenuhi kebutuhan pengetahuan tentang manajemen strategis 

yang terkait dengan pengelolaan bisinis atau pengayaan materi 

perkuliahan bagi mahasiswa baik untuk jenjang strata maupun 

mahasiswa program strata dua (pascasarjana). Buku ini disusun 

dengan sistematika yang komprehensif dan runtut yang 

menggambarkan secara utuh tentang manajemen strategis, visi dan 

misi organisi, etika bisnis dalam organisasi, analisis tentang 

lingkungan bisnis, analisis perubahan struktur organisasi dan 

orientasi kepemimpinan, peranan budaya organisasi dalam 

manajemen strategis, merumuskan tujuan dan strategi jangka 

panjang, perumusan strategi, implementasi strategi serta 

pengendalian dan evaluasi manajemen strategis. 

Manajemen strategis adalah serangkaian dan tindakan 

manjerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka 

panjang.Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, 

perumusan strategi, (perencanaan strategis atau perencanaan 

jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan 

pengendalian.Manajemen stategi menekankan pada pengamatan 

dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat 

MANAJEMEN 

SRATEGI YANG 

SANGAT BAIK 
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Bidang etika yang berhubungan dengan pertanyaan-

pertanyaan etis dalam berbagai bidang seperti medis, teknik, 

hukum dan etika bisnis. Etika bisnis dapat menjadi suatu disiplin 

ilmu baik normatif maupun deskriptif. Sebagai praktik perusahaan 

dan spesialisasi karir, bidang ini terutama normatif. Cakupan dan 

kuantitas etika bisnis mencerminkan derajat yang usahanya 

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial non-ekonomi. 

Dalam beberapa kasus, perusahaan harus merumuskan 

kembali nilai-nilai inti mereka dalam terang pertimbangan etika 

bisnis. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, 

khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap 

konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan 

lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan (sumber: 

Wikipedia). CSR berhubungan erat dengan "pembangunan 

berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan 

dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya 

keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan 

konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk 

jangka panjang. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial 

perusahaan.merupakan dua permasalahan yang seringkali kurang 

diperhatikan oleh para pelaku bisnis karena itu dalam artikel ini 

akan dibahas bagaimana hubungan etika bisnis dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan.  

 

ETIKA BISNIS DAN 

TANGGUNG JAWAB 

SOSIAL SERTA 

KEBERLANJUTAN 
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Dalam era persaingan global dan kompetisi yang semakin 

ketat saat ini, perusahaan harus mampu melakukan terobosan dan 

inovasi baru serta menggunakan seluruh sarana dan teknologi yang 

tersedia untuk tetap dapat hidup, hal ini dapat dipahami mengingat 

setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan 

pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang 

(Susetyaningsih, 2008).  

Mengingat hal tersebut menuntut perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dan daya saing yang mereka miliki agar 

perusahaan tersebut mampu terus bertahan dengan para pesaing 

baru. Semua tujuan itu hanya dapat dicapai jika perusahaan mampu 

mengefektifkan fungsi semua bagian yang ada dalam organisasi 

perusahaan dengan baik.  

Organisasi yang baik adalah yang memiliki tujuan yang jelas 

berdasarkan visi dan misi yang disepakati pendirinya. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan cara untuk mencapainya 

yang disebut dengan strategi. Selanjutnya disusun rencana (plan), 

kebijakan (policies) hingga pencapaian dan program aksi (Allison, 

2005). Dalam penerapannya, bisa saja unsur tersebut mengalami 

perubahan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya asumsi-asumsi 

yang dipakai dalam perencanaan, misalnya karena sumber daya 

yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Bisa pula disebabkan 

oleh tujuan yang terlalu abstrak sehingga sangat jauh dari apa yang 

diharapkan. Setiap organisasi tentu memiliki perencanaan, dan bagi 

lingkup perusahaan dikenal sebagai strategi bisnis. Dimana strategi 

ini dapat membantu kita mengevaluasi secara berkala untuk 

STRATEGI BISNIS 

DAN KEMAMPUAN 

ENTREPRNEURSHIP 
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Sering kali visi dan misi dipandang sebelah mata oleh 

beberapa orang, padahal untuk membangun sebuah organisasi atau 

perusahaan diperlukan dasar yang kokoh, dasar yang sangat 

penting itu adalahvisi dan misi. Visi merupakan sesuatu yang 

didambakan untuk dimiliki dimasa depan. Visi menggambarkan 

aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk 

mencapainya, visi yang efektif adalah visi yang mampu  

membangkitkan inspirasi. Misi adalah bentuk yang didambakan 

dimasa depan. 

Sedangkan Misi merupakan sebuah pernyataan yang 

menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang 

akan di ambil untuk sampai pada misi yang telah lebih dulu 

dirumuskan. Keduanya tidak memiliki dimensi 

ukurkuantitatif.Sebagai konsep yang ideala visi dan misi ini harus 

diterjemahkan lagi dalam konsep yang lebih nyata dan terukur 

yaitu tujuan.Tujuan sebagai konsep yang jauh lebih rill. 

Proses perumusan visi-misi maupun tujuan dari sebuah 

program bukanlah proses yang nudah dan tanpa perenungan. 

Proses ini adalah proses yang subyektif dan sangat tergantung pada 

iklimprogram. Yang paling pentin adalah bagaimana membangun 

visi-misi dan tujuan melalui proses yang sedemokratis yang 

selanjutnya adalah bagaimana interaksi dari bahasaan analisa, Visi 

dan misi dapat merumuskan sebuah tujuan yang rill dan terukur 

dalam perjalanan roda organisasi.  

 

 

BAGAIMANA VISI DAN 

MISI PERUSAHAAN 

YANG HANDAL 
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A. Defenisi Internal Audit 
Sebelum menerbitkan laporan keuangan 

untuk stakeholder, perusahaan perlu mengajukan terlebih dulu 

laporan tersebut dalam beberapa tahapan audit, salah satunya 

adalah internal audit. Seperti namanya, audit internal adalah 

proses pemeriksaan, verifikasi, dan uji layak laporan akuntansi 

yang dilakukan oleh auditor dalam perusahaan itu sendiri. 

0HVNL� GLODNXNDQ� ROHK� ´RUDQJ� GDODPµ�� SURVHV� LQWHUQDO�

audit tidak boleh dikendalikan bisnis pengampunya. Sebab 

nantinya, laporan hasil audit internal akan kembali diserahkan 

pada auditor eksternal untuk melalui proses pemeriksaan 

selanjutnya. Ingin tahu lebih lengkapnya soal topik ini? Simak 

penjelasan di bawah ini sampai habis ya! 

Secara definitif, audit internal adalah proses penilaian dan 

evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen 

perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses 

pelaporan akuntansinya disusun. Tujuan internal audit adalah 

supaya laporan kinerja suatu perusahaan tidak mengandung 

cacat, baik dari segi administratif maupun intrinsiknya. 

Selain memberi nilai dan evaluasi, seorang auditor 

internal biasanya juga akan memberi masukan-masukan apabila 

laporan kinerja (terutama berkaitan keuangan) mengandung 

hal-hal berpotensi menurunkan reputasi bisnis. Sehingga saat 

laporan dibawa ke tahap audit eksternal, perusahaan akan 

terbebas dari risiko menerima opini audit final yang kurang 

baik. 

PROSES INTERNAL 

AUDIT 
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Di dalam masyarakat yang sudah maju perekonomiannya, 

sangat diperlukan adanya komunikasi data keuangan dan data 

ekonomi lainnya.Perekonomian masyarakat tersebut dicerminkan 

dalam bentuk organisasi badan usaha yang besar dimana para 

pemilik atau penanam modalnya sudah menyebar ke segala 

pelosok daerah dan operasinya yang sudah mejangkau secara luas 

bahkan sampai ke luar negeri. 

Kegiatan audit sangat diperlukan untuk memeriksa laporan 

keuangan yang disajikan, tujuannya agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevant 

dan reliable. Auditing adalah proses yang sistematis untuk 

menghimpun dan mengevaluasi bukti bukti-bukti secara obyektif 

mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian 

ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi 

tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan 

menyampaiakan hasilnya kepada para pemakai yang 

berkepentingan. 

Auditor eksternal menjadi bagian penting dalam mekanisme 

penilaian informasi, dimana auditor eksternal mempunyai peran 

dalam memberikan keyakinan untuk melindungi hak-hak 

investor.Dalam penggunaan jasa auditor eksternal, perusahaan 

mengeluarkan biaya untuk membayar jasa auditor eksternal.Biaya 

ini biasanya disebut juga dengan fee audit. 

Auditor Eksternal, merupakan para auditor yang bekerja 

pada perusahaan akuntan publik, dimana salah satu jasa yang 

ditawarkan oleh kantor akuntan publik ialah jasa yg memeriksa 

PROSES 

EKSTERNAL 

AUDIT 
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Formulasi strategi diperlukan sebuah organisasi untuk 

menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan dalam 

rangka mencapai visi, misi dan tujuannya, serta untuk 

mengembangkan strategi yang sudah ada sebelumnya. Namun, 

meskipun banyak bukti empiris mengemukakan pentingnya 

sebuah formulasi strategi didalam organisasi, seperangkat strategi 

alternatif yang paling menarik harus dikembangkan, 

diprioritaskan, dan dipilih. Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM) merupakan salah satu alat yang sangat tepat untuk 

membuat prioritas yang diperlukan dan efektif dalam menyusun 

rencana strategis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

formulasi strategi alternatif yang tepat dengan menerapkan analisis 

QSPM. Metode deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi 

prioritas strategi alternatif.  

 

A. Pengertian Dari Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM) 

Bagi sebuah organisasi, formulasi strategi penting 

dilakukan untuk menentukan tindakan alternatif yang paling 

memungkinkan organisasi untuk mencapai visi, misi dan 

tujuannya. Selain itu formulasi strategi juga berguna untuk 

mengembangkan strategi organisasi yang sudah ada 

sebelumnya. Tujuan, visi, dan misi perusahaan saat ini, 

ditambah dengan analisis lingkungan eksternal dan internal, 

memberikan dasar untuk menghasilkan dan mengevaluasi 

THE QUANTITATIVE 

STRATEGIC PLANNING 

MATRIX (QSPM) 
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Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (mangement) untuk mencapai suatu tujuan. Akan 

tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan 

harus mampu menunjukkan taktik dan operasionlanya. Dalam 

sebuah perusahaan umumnya berupaya untuk selalu dapat 

mencapai tujuan dan sasarannya didalam persaingan yang semakin 

ketat. Pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan diukur dengan 

besarnya total keuntungan perusahaan, tingkat keuntungan 

terhadap modal investasi perusahaan, dan penguasaan pasar 

dengan share terbesar.  

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan 

hanya dimungkinkan bila perusahaan itu mempunyai keunggulan 

bersaing.Keberhasilan suatu organisasi, ditentukan oleh 

kemampuan pemimpin organisasi tersebut dalam menetapkan 

strategi yang tepat saat menjalankan organisasinya dan 

memanfaatkan lingkungan, dengan memilih pengorganisasian 

sumber daya internal yang tepat. Ketetapan strategi yang 

ditetapkan pemimpin suatu organisasi, didasarkan pada pemikiran 

strategi yang dimiliki serta pengalaman pembelajarannya dalam 

situasi lingkungan yang terus berubah.  

Proses yang dilakukan oleh ahli strategi tersebut, digunakan 

sebagai pemikiran strategi formal untuk panduan dalam 

menetapkan keputusan manajemen. pola pemikiran seperti itulah 

yang dikembangkan dalam manajemen startegi. Manajemen 

strategi dapat di definisikan sebagai sebagai seni dan pengetahuan 

PENERAPAN 

STRATEGI 

BISNIS/MANAJEMEN 
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A. Aspek-Aspek Manajemen Startegis 
Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, aspek-aspek 

manajemen strategi antara lain pengungkapan visi dan misi 

badan usaha, penentuan tujuan-tujuan, menciptakan strategi, 

mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta menilai 

kinerja dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian serta 

tindakan korektif. Sedangkan menurut Thompson dan 

Strickland dalam bukunya Strategic Management yang telah 

dialih bahasa ke dalam Bahasa Indonesia, secara umum, 

manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi yang 

senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang 

akan dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut antara lain: 

1. Mengembangkan visi dan misi organisasi 

Setiap organisasi membutuhkan misi-pernyataan 

mengenai maksud organisasi.  Misi tersebut menjawab 

pertanyaan: apakah alas an kita untuk berada dalam usaha 

ini? dan penting pula bagi manajer untuk mengidentifikasi 

sasaran terkini yang ada dan strategi yang sekarang 

digunakan. 

2. Mengatur tujuan organisasi 

Mengetahui terlebih dulu apa yang menjadi tujuan 

organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan 

sebagainya. 

3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan 

Para manajer perlu menyusun dan mengevaluasi 

berbagai alternatif strategi dan kemudian memilih strategi-

ASPEK STRATEGI 

MANAJEMEN DAN 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

STRATEGI YANG HANDAL 

DALAM PERSAINGAN BISNIS 

YANG BERLANJUT 



87 
 

BAB 

11 

 

 

Tujuan dan alasan keberadaan suatu bisnis adalah hal prinsip 

yang harus dipegang teguh seorang pebisnis. Keduanya menjadi 

visi dan mewakili value dari sebuah perusahaan. Karakter sebuah 

perusahaan didapat dari tujuan dan alasan keberadaan 

perusahaan.  Bersamaan dengan itu, ada misi yang bersifat adaptif. 

Ia berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan 

ekonomi. Singkat kata, untuk membangun perusahaan yang baik, 

Anda harus menetapkan visi dan misi perusahaan Anda. Namun, 

seiring perkembangan bisnis yang pesat, kedua hal tersebut tidak 

lagi cukup. Ada satu komponen lagi yang harus hadir untuk 

membuat perusahaan Anda kuat, yaitu implementasi strategi 

bisnis. 

Jika Anda menginginkan bisnis yang kuat, kompetitif, dan 

berkembang, Anda tidak boleh hanya sekedar menjual produk dan 

berpikir bahwa yang penting laku. Anda harus bersungguh-

sungguh membangun sebuah bisnis yang hebat, jangan sampai laba 

sedikit lalu Anda menjadi puas dan lengah. Apalagi jika bisnis 

Anda bisnis online, di mana Anda bisa menjalankan bisnis 

sambil  bersantai-santai.  

Sebagai pengingat, di luar sana banyak kompetitor yang 

selalu memiliki ide baru dan unik sebagai strategi untuk 

mengembangkan usahanya. Jangan sampai pelanggan-pelanggan 

lama Anda berpaling dan mengkonsumsi produk kompetitor Anda. 

Oleh sebab itu, Anda perlu implementasi strategi bisnis, baik untuk 

bisnis online maupun secara konvensional. 

 

ASPEK PENTING 

PADA SAAT 

IMPLEMENTASI 

STRATEGI 
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Indeks keberhasilan sekolah dalam menjalankan programnya 

dilihat dari kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, 

kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan 

pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien, serta 

kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian 

proses dan pencapaian tujuan melalui satu mekanisme kendali yang 

harmonis dan melekat utuh dalam sistem. 

Mekanisme kendali yang dimaksudkan adalah sebuah upaya 

sistematik yang merupakan bagian dari manajemen untuk 

mengamankan sistem dimana setiap komponen dalam sistem 

memiliki satu keterpaduan dan tidak terjadi penyimpangan yang 

besar dari rencana yang sudah di buat. Sebagai sebuah mekanisme, 

kendali yang terjadi memadukan antara tuntutan-tuntutan atas 

pelaksanaan standar pekerjaan dan kedewasaan secara psikologis 

sebagai bagian dari tanggungjawab sebagai anggota organisasi. 

Pemaduan diantara keduanya akan memberikan kemudahan bagi 

pimpinan dalam menegawasi bawahannya, disatu sisi bawahan 

tidak akan merasa tertekan karena proses pengawsan yang 

dilakukan.  

Proses monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan 

dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi 

dalam proses upaya pencapaian tujuan, apakah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan? Tidak terjadi penyimpangan? 

Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat 

proses yang terjadi, juga dengan dukungan dokumen-dokumen 

dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor, hal ini dilakukan 

MONITORING 

IMPLIKASI 

STRATEGI DENGAN 

BAIK 
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