
3. LINGKUNGAN EKSTERNAL: PELUANG, ANCAMAN, 
PERSAINGAN INDUSTRI, DAN ANALISIS PESAING 

 
1. Lingkungan Umum, Industri, dan Pesaing 
 Lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat 
yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang 
ada di dalamnya. Tabel berikut menunjukkan beberapa lingkungan umum yang dapat 
menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan. 
 
Lingkungan Umum: segmen dan elemen 
Segmen Demografis  Ukuran populasi 

 Struktur usia 
 Distribusi geografis 
 Bauran etnik 
 Distribusi pendapatan 
 Tingkat tabungan personal 

Segmen ekonomi  Tingkat inflasi 
 Tingkat kepentingan 
 Defisit atau surplus perdagangan 
 Defisit atau surplus anggaran 
 Tingkat tabungan bisnis 
 Produk domestic bruto 

Segmen politik/hukum  Hokum antitrust 
 Hokum pajak 
 Filosofi deregulasi 
 Hukum pelatihan tenaga kerja 
 Filosofi dan kebijakan pendidikan 

Segmen sosiokultural  Perempuan sebagai tenaga kerja 
 Keragaman tenaga kerja 
 Sikap terhadap kualitas hidup bekerja 
 Sikap terhadap lingkungan  
 Pergerakan pilihan pekerjaan dan karir 
 Pergerakan pilihan berkaitan dengan karakteristik 

produk dan jasa. 
Segmen teknologi  Inovasi produk 

 Aplikasi pengetahuan 
 Focus pada privat dan pemerintah yang didukung 

oleh pengeluaran riset dan pengembangan. 
 Teknologi komunikasi yang baru.  

Segmen global  Peristiwa politik penting 
 Pasar global kritikal 
 Negara-negara industri baru. 
 Atribut-atribut budaya dan institusional yang 

berbeda. 
 
 Lingkungan industri adalah serangkaian factor-faktor-ancaman dari pelaku 
bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara 
para pesaing – yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan 
tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi 



lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan 
laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang 
diharapkan yang diharapkan seorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko 
serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan 
oleh investasi tertentu. 
 Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang 
para pesaing mereka disebut analisis pesaing.  
 Kombinasi dari ketiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh 
lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis, tujuan strategis dan 
tindakan strategis perusahaan. Analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang 
akan datang, analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan factor-faktor 
dan kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan; dan analisis 
pesaing terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan, respon-respon, 
dan kemauan para pesaing. 
 
2. Analisis Lingkungan Eksternal 
 Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan 
peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat 
menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. 
Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu 
perusahaan mencapai daya saing strategis. 
 Proses yang dilakukan secara kontinyu untuk melakukan analisis lingkungan 
eksternal adalah dengan melakukan pemindaian (scanning), pengawasan 
(monitoring), peramalan (forecasting), dan penilaian (assessing).  
 
Pemindaian 

Melalui pemindaian perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari 
perubahan potensial dalam lingkungan umum, dan mendeteksi perubahan-perubahan 
yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan 
bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil.  
 
Pengawasan 
 Melalui pengawasan perusahaan mendeteksi perubahan dan trend-trend 
lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang 
berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa 
lingkungan yang berbeda.  
 
Peramalan 

Pada peramalan, analis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang 
apa yang mungkin terjadi, dan seberapa cepat, perubahan-perubahan dan trend-trend 
itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. 
 
Penilaian 
 Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek 
dari perubahan-perubahan dan trend-trend lingkungan terhadap manajemen strategis 
suatu perusahaan. Selangkah lebih maju tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi 
implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian perusahaan dibiarkan 
dengan data-data yang menarik, tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. 
 
 



3. Analisis Lingkungan Industri 
 Industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk 
yang dapat saling menggantikan. 
 
Model Lima Kekuatan 

a. Ancaman dari Peserta Bisnis Baru 
Peserta bisnis baru dapat menjadi ancaman karena membawa kapasitas 
produksi tambahan. Seringkali juga peserta bisnis baru memiliki sumberdaya 
yang substansial dan berkeinginan kuat untuk mendapatkan pangsa pasar yang 
lebih besar.  

b. kekuatan tawar menawar dari supplier 
• kelompok tersebut didominasi sedikit perusahaan-perusahaan besar 

dan lebih terkonsentrasi disbanding industri yang dilayaninya.  
• Produk pengganti yang memuaskan tidak tersedia bagi perusahaan-

perusahaan dalam industri tersebut. 
• Perusahaan-perusahaa dalam industri tersebut bukan merupakan 

pelanggan yang signifikan bagi kelompok supplier tersebut. 
• Barang-barang supplier kritikal bagi pasar pembeli. 
• Efektivitas barang supplier telah menciptakan switching cost yang 

tinggi bagi perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut.  
• Supplier-supplier menjadi ancaman yang dapat dipercaya untuk 

mengintegrasikan ke depan industri pembelinya. 
c. Kekuatan tawar menawar pembeli 

• Mereka membeli porsi yang besar dari total output industri. 
• Produk yang dibeli dari suatu industri mencakup porsi yang signifikan 

dari biaya pembeli. 
• Mereka dapat beralih ke produk lain dengan biaya yang sedikit jika 

ada. 
• Produk-produk industri tersebut tidak distandardisasi, dan para pembeli 

menghadapi ancaman berat jika mereka mengintegrasikan ke belakang. 
d. Ancaman dari Produk Pengganti 

Produk pengganti adalah barang-barang dan jasa berbeda dari luar industri 
tertentu yang melakukan fungsi serupa dengan produk yang dihasilkan oleh 
industri tersebut. 
 Secara umum, produk pengganti merupakan ancaman yang kuat bagi 
suatu perusahaan ketika pelanggan menghadapi biaya perpindahan (switching 
cost) yang sedikit, dan ketika harga produk substitusi lebih rendah atau 
kualitas dan kapabilitas kinerjanya sama atau lebih tinggi. 

e. Intensitas Persaingan diantara Para Pesaing 
Karena perusahaan-perusahaan dalam suatu industri satu sama lain saling 
tergantung tindakan-tindakan yang diambil sebuah perusahaan biasanya 
mengundang tindakan balasan kompetitif. 

 
4. Analisis Pesaing 
 Analisis pesaing memusatkan perhatiannya pada setiap perusahaan yang 
bersaing secara langsung dengan sebuah perusahaan. Perusahaan perlu memahami: 

• Apa yang menggerakkan pesaing, seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan 
masa depannya. 



• Apa yang sedang dilakukan oleh pesaing, seperti yang diungkapkan oleh 
strateginya saat ini. 

• Apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri, 
seperti yang ditunjukkan oleh asumsi-asumsinya. 

• Apa kemampuan perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya. 


