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Tingkatan Strategi
Di perusahaan-perusahaan 
terdiversifikasi, strategi-strategi 
dilakukan pada empat level 
organisasi yang berbeda :

Strategi Korporasi
(Corporate Strategy)

Strategi Bisnis 
(Business Strategy)

Strategi Fungsional
(Function Strategy)

Strategi Operasi
(Operating Strategy)



  

Strategi 
Korporasi

• Startegi untuk masing-masing bisnis yang terpisah 
yang merupakan bagian dari perusahaan yang 
terdiversifikasi

Strategi 
Bisnis

• Suatu strategi untuk masing-masing unit 
fungsional  yang spesifik dalam suatu bisnis.

Strategi 
Fungsional

• Suatu strategi untuk unit operasi dasar, misalnya : 
pabrik, distrik, daerah penjualan dan departemen-
departemen di dalam area fungsional.

Strategi 
Operasi

Suatu strategi untuk tingkat perusahaan dan 
untuk semua bisnisnya secara keseluruhan

Tingkatan Strategi



  

Strategi dan Keunggulan 
Kompetitif

Supaya perusahaan dapat memenangkan persaingan, maka perusahaan 
harus mempunyai keunggulan kompetitif (Competitive Advantage).

Porter (1980, 1985), mengidentifikasi 3 macam strategi umum yang 
dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, 
yaitu cost leadership, differentiation dan focus.

Differetiation Cost Leadership

Focus



  

Contoh Aplikasi dari strategi keunggulan biaya dan strategi diferensiasi 
di fungsi-fungsi organisasi. (Somogyi & Galliers 1987).

Strategi dan Keunggulan 
Kompetitif

Startegi biaya murah Strategi Diferensiasi
Perencanaan dan 
pengembangan 
produk

● Sistem-sistem teknis 
produksi

● Sistem-sistem 
pengendalian proyek

● Sistem-sistem teknis 
kustomisasi

● Basis data R&D
● Workstation profesional
● Surat Elektronik

Operasi-operasi ● Sistem-sistem teknis 
pemrosesan

● Sistem-sistem 
pengendalian proses

● Sistem-sistem 
pengendalian tenaga 
kerja

● Sistem-sistem Jaminan 
kualitas 

● Sistem-sistem untuk pemasok
● Sistem-sistem pemonitoran 

kualitas untuk pemasok-
pemasok

Tabel selanjutnya ...> Sistem Informasi Strategik untuk keunggulan kompetitif, Jogiyanto.



  

3 macam strategi dasar tersebut, kemudian dikembangkan menjadi 5 
strategi kompetitif generik :

Strategi dan Keunggulan 
Kompetitif

Low-cost 
Leadership 

Strategy

Broad 
Differentation 

Strategy

Focused 
Low-cost 
Strategy

Focused 
Differentation 

Strategy

Best-cost 
Provider 
Strategy

Pembeli-
pembeli yang 
luas antar 
segmen

Segmen 
pembeli yang 
sempitTa

rg
et

 P
as

ar

5 strategi kompetisi generik menurut Porter (1980)



  

Strategi Kepemimpinan Biaya
(cost leadership strategy)

Disebut juga strategi kepemimpinan biaya-rendah (low-cost leadership 
strategy) atau strategi penyedia biaya-rendah (low-cost provider strategy). 

Ciri-ciri Low-cost Leadership
Basis dari keunggulan 
kompetitif

Biaya-biaya lebih rendah dibandingkan dengan 
pesaing-pesaing

Target strategi Pangsa pasar yang luas

Lini Produk Produk dasar yang baik dengan kualitas yang diterima 
dengan pilihan produk terbatas

Penekanan Produksi Pencarian menerus untuk pengurangan biaya tanpa 
mengurangi kualitas yang diterima dan fitur-fitur yang 
penting

Penekanan Pemasaran Mencoba membuat fitur-fitur produk lebih baik yang 
ditawarkan dengan harga rendah

Mempertahankan Strategi Harga-harga ekonomis(bernilai). Kuncinya adalah 
mengelola biaya-biaya menurun, tahun ke tahun di 
semua area bisnis.



  

Cost Leadership Menurunkan biaya ruang persediaan



  

Strategi Diferensiasi
(differentation strategy)

Ciri-ciri Differentation Leadership (Broad Differentation)
Basis dari keunggulan 
kompetitif

Kemampuan menawarkan pembeli-pembeli sesuatu 
yang berbeda dari pesaing-pesaing.

Target strategi Pangsa pasar yang luas

Lini Produk Banyak variasi produk, pilihan produk lebar, penekanan 
pilihan pada fitur yang berbeda

Penekanan Produksi Menemukan cara-cara untuk menciptakan nilai kepada 
pembeli, mendorong ke produk yang berkualitas

Penekanan Pemasaran Membangun fitur-fitur yang pembeli mau membayar 
dengan harga premium untuk menutup biaya ekstra dari 
fitur-fitur berbeda

Mempertahankan Strategi Komunikasikan point-point yang berbeda dengan cara 
yang menguntungkan. Tekankan pada inovasi-iovasi 
yang konstan untuk selalu berada di depan pesaing-
pesaing yang meniru.



  

Differentiation Menggunakan komputer portabel untuk 
analisis kebutuhan konsumen



  

Strategi Fokus
(focus strategy)

Ciri-ciri Focused Low-Cost and Focused Differentiation
Basis dari keunggulan 
kompetitif

Biaya lebih rendah dalam melayani ceruk (focused low-
cost) atau kemampuan menawarkan pembeli ceruk 
sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
seleranya (focused differentiation)

Target strategi Ceruk pasar sempit dimana kebutuhan dan preferensi 
pembeli berbeda dari sisa pasar lainnya.

Lini Produk Diskotumisasi supaya sesuai dengan kebutuhan khusus 
dari segmen pasar.

Penekanan Produksi Dibuat khusus untuk ceruk tertentu.

Penekanan Pemasaran Mengkomunikasikan kemampuan unik produk untuk 
memuaskan kebutuhan khusus dari pembeli.

Mempertahankan Strategi Tetap secara penuh melayani ceruk lebih baik dari 
pesaing-pesaingnya.

Mengkonsentrasikan perhatian pada bagian sempit atau segmen atau ceruk dari keseluruhan pasar. 
Segmen sasaran atau ceruk dapat didefinisikan oleh keunikan geografis, kebutuhan-kebutuhan khusus dalam 
penggunaan produk atau oleh atribut-atribut khusus dari produk yang menarik untuk anggota ceruk tertentu.



  

Focus Fokus pada pelayanan chek in yang 
cepat dengan menyediakan alat gesek 

kartu di kios



  

Best-Cost Provider strategy

Ciri-ciri Best-Cost Provider
Basis dari keunggulan 
kompetitif

Memberi pelanggan nilai lebih

Target strategi Pembeli-pembeli sadar nilai

Lini Produk Produk-produk dengan atribut-atribut yang baik sampai 
ekselen, dengan beberapa sampai banyak fitur.

Penekanan Produksi Mempunyai fitur-fitur dan atribut-atribut skala atas 
dengan biaya rendah.

Penekanan Pemasaran Menurunkan harga dari merk lawan dengan fitur-fitur 
yang dapat dibandingkan.

Mempertahankan Strategi Keahlian unik untuk mengelola secara bersamaan 
menurunkan biaya-biaya dan meningkatkan barang 
atau jasa.



  

Strategi Inovasi

Dilakukan oleh perusahaan dengan menemukan cara khusus dalam 
berbisnis yaitu dengan menyediakan produk atau jasa inovasi terbaru 
yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. 

Inovasi adalah suatu adaopsi dari produk-produk atau proses-proses 
baru.

Baik inovasi proses maupun inovasi produk dapat dilakukan secara 
agresif untuk menyerang pesaing-pesaing atau secara untuk meniru atau 
menetralkan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pesaing.



  

Inovation Menggunakan pelacak keberadaan 
paket secara on-line



  

Dilakukan oleh perusahaan dengan membuat hubungan kerja sama 
informasi yang menguntungkan (information partnership) dengan pemasok, 
perusahaan lain dan bahkan dengan pesaing-pesaingnya.

Macam-macam bentuk dari aliansi :
1. Integrasi produk (product integration)
2. Pengembangan produk (product development)
3. Peningkatan produk (product extention)
4. Distribusi produk (product distribution)

Strategi Aliansi



  

Alliance Mengurangi biaya inventori Walmart 
dengan menghubungkan ke P&G 

sebagai pemasok



  

Dilakukan oleh perusahaan dengan mengembangkan dan mendiversifikasi 
pasar. Beberapa cara dapat digunakan oleh perusahaan untuk 
bertumbuh, yaitu :

➔ Pertumbuhan produk (produk growth)
➔ Pertumbuhan fungsional (functional growth)
➔ Pertumbuhan lateral (lateral growth)

Strategi Bertumbuh



  

Growth Menggunakan jaringan telekomunikasi 
global untuk mengembangkan pasar



  

Sumber:
Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif, 
Jogiyanto Hartono: -Ed.H: - Yogyakarta ANDI

Fred R. Davis, Concepts of Strategic Management, Seven 
Edition, Prentice Hall,Inc, 1998 
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