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Politik/ 
Hukum 

   Ekonomi 

       Teknologi 

    Demografis 

    Sosial budaya 

    

Segmen Lingkungan Umum Segmen Lingkungan Umum 

Lingkungan industri 
Ancaman pesaing 

baru 
Kekuatan Pemasok 
Kekuatan Pembeli 
Produk Pengganti 

Intensitas 
Persaingan 



Lingkungan Umum : Segmen dan 
Elemen 
 Segmen Demografis 

 Besarnya populasi 
 Struktur usia 
 Distribusi geografis 
 Komposisi etnis 
 Distribusi pendapatan 

 Segmen ekonomi 
 Tingkat inflasi 
 Suku bunga 
 Defisit atau surplus neraca perdagangan 
 Defisit atau surplus anggaran 
 Produk domestik bruto 



Lingkungan Umum : Segmen dan 
Elemen 
 Segmen Politik/Hukum 

 Hukum anti-trust 
 Hukum perpajakan 
 Filosofi deregulasi 
 Hukum pelatihan tenaga kerja 

 Segmen sosial budaya 
 Wanita dalam angkatan kerja 
 Perilaku atas kualitas kerja 
 Pertimbangan mengenai lingkungan 
 Pergeseran dalam preferensi kerja dan karir 

 Segmen Teknologi 
 Inovasi produk 
 Inovasi proses 
 Aplikasi pengetahuan 
 Fokus pada biaya Litbang yg didukung pemerintah maupun swasta 
 Teknologi komunikasi 
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Komponen Analisis Eksternal Komponen Analisis Eksternal 

ScanningScanning  

MonitoringMonitoring  

ForecastingForecasting  

AssessingAssessing  

MengidentifikasiMengidentifikasi    tandatanda--tandatanda  awalawal  perubahanperubahan    dandan    trentren  
lingkunganlingkungan  

MenemukanMenemukan  artiarti  melaluimelalui  observasiobservasi  secarasecara  terusterus  menerusmenerus  
terhadapterhadap  perubahanperubahan  lingkunganlingkungan  & & trentren  

Membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan  perubahan & Membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan  perubahan & 
tren yang dimonitortren yang dimonitor  

Menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan & Menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan & 
tren terhadap strategi dan manajemen perusahaantren terhadap strategi dan manajemen perusahaan  



Analisis Lingkungan Industri 

 Five  Competitive Forces by Michael E. Porter 
(Model 5 Kekuatan Persaingan) 



Porter’s Five Competitive 
Forces/Model 5 Kekuatan Persaingan 

 

Persaingan antar perusahaan 
-Kompetisi harga 
-Inovasi produk 

-Diferensiasi produk 

Ancaman Pendatang 
baru/Threat of new entrants 

Ancaman Produk 
Pengganti/Threat of substitute 

products 

Kekuatan tawar 
menawar 
Pemasok 

Kekuatan tawar 
menawar Pembeli 



9 

Tantangan dari Pendatang Baru 
(Threat of new entrants) 

Tantangan dari Pendatang Baru 
(Threat of new entrants) 

Halangan 
Masuk 

(barrier to 
entry) 

Halangan 
Masuk 

(barrier to 
entry) 

Expected Retaliation: Expected Retaliation: reaksi pesaing reaksi pesaing   
yang diantisipasiyang diantisipasi  

Kebijakan Pemerintah: lisensi, Kebijakan Pemerintah: lisensi,   
tata niagatata niaga  

SkalaSkala  EkonomisEkonomis  ((biayabiaya  murahmurah))  

Diferensiasi (keunikan) ProdukDiferensiasi (keunikan) Produk  

KebutuhanKebutuhan  ModalModal  

Switching Costs (Switching Costs (biayabiaya  beralihberalih    
produkproduk  atauatau  perusahaanperusahaan  lain)lain)  

AksesAkses  keke  JalurJalur  DistribusiDistribusi  

Cost Disadvantages Independent of Cost Disadvantages Independent of 
Scale (Scale (kekerugianrugian  biayabiaya  selainselain  skalaskala  
ekonomisekonomis: : lokasilokasi, , subsidisubsidi, , bahanbahan  bakubaku))  
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Kekuatan Tawar Pemasok  
( Bargaining power of supplier) 

Kekuatan Tawar Pemasok  
( Bargaining power of supplier) 

Pemasok 
menggunakan 
kekuatannya dalam 
industri dengan cara: 

Pemasok 
menggunakan 
kekuatannya dalam 
industri dengan cara: 

 
*Mengancam menaikkan 
harga atau menurunkan 
kualitas 

 
*Mengancam menaikkan 
harga atau menurunkan 
kualitas 
 
Pemasok yang kuat 
dapat menekan 
profitabilitas industri 
jika perusahaan tidak 
mampu mengatasi 
kenaikan biaya 

 
Pemasok yang kuat 
dapat menekan 
profitabilitas industri 
jika perusahaan tidak 
mampu mengatasi 
kenaikan biaya 

  
PemasokPemasok  menjadimenjadi  sangatsangat  kuatkuat  jikajika::  

IndustriIndustri  pemasokpemasok  didominasididominasi  hanyahanya  oleholeh  sedikitsedikit  
perusahaanperusahaan  

ProdukProduk  pemasokpemasok  hanyahanya  memilikimemiliki  sedikitsedikit  
penggantipengganti/substitutes/substitutes  

Pembeli bukan merupakan pelanggan yang Pembeli bukan merupakan pelanggan yang 
penting bagi si pemasokpenting bagi si pemasok  

ProdukProduk  sisi  pemasokpemasok  merupakanmerupakan  input yang input yang 
pentingpenting  bagibagi  produkproduk  pembelipembeli  

Produk pemasok didiferensiasikanProduk pemasok didiferensiasikan  

Produk pemasok memiliki “switching costs” Produk pemasok memiliki “switching costs” 
yang tinggiyang tinggi  

Pemasok memiliki ancaman integrasi ke depan Pemasok memiliki ancaman integrasi ke depan 
yang kuatyang kuat  
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Kekuatan Tawar Pembeli 
(Bargaining power of buyers) 

Kekuatan Tawar Pembeli 
(Bargaining power of buyers) 

Pembeli bersaing dengan 
industri pemasok dengan: 
Pembeli bersaing dengan 

industri pemasok dengan: 

* Menawar dgn harga rendah * Menawar dgn harga rendah 

* Menekankan kualitas yang 
tinggi 

* Menekankan kualitas yang 
tinggi 

 
 
 
  
 
 
 

  
  
PembeliPembeli  bisabisa  menjadimenjadi  kuatkuat  jikajika::  

••  PembeliPembeli  mempunyaimempunyai  pangsapangsa  yang yang 
besarbesar  dalamdalam  total total produksiproduksi  industriindustri  
••    ProdukProduk  pemasok tidak eksklusif pemasok tidak eksklusif   
atau standaratau standar  
••  PembeliPembeli  hanyahanya  menghadapimenghadapi  
switching costsswitching costs  yang yang kecilkecil  



12 

Tantangan dari Produk Pengganti 
(Threat of substitute product’s) 

Tantangan dari Produk Pengganti 
(Threat of substitute product’s) 

 
 
 
Produk substitusi 
di luar suatu 
industri dengan 
fungsi yang sama 

 
 
 
Produk substitusi 
di luar suatu 
industri dengan 
fungsi yang sama 

Kunci untuk mengevaluasiKunci untuk mengevaluasi  
produk pengganti:produk pengganti:  

  
Produk dengan harga/kinerja yang lebih Produk dengan harga/kinerja yang lebih 
baik dibanding produk industri saat inibaik dibanding produk industri saat ini  

Contoh:Contoh:  

Sistem keamanan elektronik vs penjaga Sistem keamanan elektronik vs penjaga 
keamanankeamanan  

Teh vs kopiTeh vs kopi  
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Rivalitas Antar Pesaing dalam industri yang sama Rivalitas Antar Pesaing dalam industri yang sama 

Rivalitas yang kuat sering terjadi dengan jalan:Rivalitas yang kuat sering terjadi dengan jalan:  

Menjaga posisi stratejikMenjaga posisi stratejik  

Menggunakan kompetisi hargaMenggunakan kompetisi harga  

Melancarkan perang iklanMelancarkan perang iklan  

Membuat perkenalan produk baruMembuat perkenalan produk baru  

Meningkatkan jaminan/pelayanan pelanggan Meningkatkan jaminan/pelayanan pelanggan   

Terjadi ketika perusahaan tertekan/melihat peluangTerjadi ketika perusahaan tertekan/melihat peluang  

Persaingan harga sering memperburuk keseluruhan industriPersaingan harga sering memperburuk keseluruhan industri  

Perang iklan dapat meningkatkan permintaan total industri, tapi dapat Perang iklan dapat meningkatkan permintaan total industri, tapi dapat 
menjadi sangat mahal bagi pesaing yang lebih kecilmenjadi sangat mahal bagi pesaing yang lebih kecil  
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Persaingan yang sangat tajam bisa terjadi ketika:Persaingan yang sangat tajam bisa terjadi ketika:  

Rivalitas Antar Kompetitor yang Ada Rivalitas Antar Kompetitor yang Ada 

BanyakBanyak  kompetitorkompetitor  yang yang seimbangseimbang  

PertumbuhanPertumbuhan  IndustriIndustri  lambatlambat  

BiayaBiaya  tetaptetap  yang yang tinggitinggi  

KurangKurang  diferensiasidiferensiasi  atauatau  switching costsswitching costs  

BiayaBiaya  penyimpananpenyimpanan  tinggitinggi  

  PenambahanPenambahan  kapasitaskapasitas  yang yang besarbesar  

Resiko Stratejik yang tinggiResiko Stratejik yang tinggi  

Halangan keluar yang tinggiHalangan keluar yang tinggi  

  PesaingPesaing  yang yang beranekaberaneka  macammacam  
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Komponen Analisis Pesaing Komponen Analisis Pesaing 

AsumsiAsumsi  

Asumsi apa yang dipegang pesaing 
mengenai masa depan industri dan 
perusahaan mereka? 
  

Strategi Saat iniStrategi Saat ini  

Apakah strategi kita sekarang mendukung 
perubahan lingkungan kompetitif? 

Tujuan MendatangTujuan Mendatang  

Bagaimana tujuan kita jika dibandingkan 
dengan tujuan pesaing? 

Kapabilitas Kapabilitas   

Bagaimana kapabilitas kita jika 
dibandingkan dengan pesaing? 

Respon Respon 
Apa yang akan dilakukan 
pesaing di masa mendatang? 
Apa yang akan dilakukan 
pesaing di masa mendatang? 

Pada sisi apa kita memiliki 
keunggulan kompetitif? 
Pada sisi apa kita memiliki 
keunggulan kompetitif? 

Bagaimana hal tersebut 
mengubah hubungan kita 
dengan pesaing? 

Bagaimana hal tersebut 
mengubah hubungan kita 
dengan pesaing? 
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Tujuan mendatang Tujuan mendatang 
Bagaimana tujuan kita 
dibanding pesaing? 
Bagaimana tujuan kita 
dibanding pesaing? 
Di mana perhatian akan 
diletakkan di masa 
mendatang? 

Di mana perhatian akan 
diletakkan di masa 
mendatang?  
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

 
Apa yang mendorong kompetitor? 

Analisis Pesaing Analisis Pesaing 
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Apa yang dilakukan pesaing? 

 
Apa yang bisa dilakukan pesaing? 

Future Objectives Future Objectives 
Bagaimana tujuan kita 
dibanding kompetitor? 
Bagaimana tujuan kita 
dibanding kompetitor? 
Di mana perhatian akan 
diletakkan di masa 
mendatang? 

Di mana perhatian akan 
diletakkan di masa 
mendatang?  
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

Strategi Saat ini Strategi Saat ini 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
dalam struktur 
kompetisi? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
dalam struktur 
kompetisi? 

Analisis Pesaing Analisis Pesaing 
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Apa yang diyakini para pesaing tentang diri 
mereka dan industri? 

Future Objectives Future Objectives 

Bagaimana tujuan kita 
dibanding kompetitor? 
Bagaimana tujuan kita 
dibanding kompetitor? 

Di mana perhatian akan 
diletakkan di masa 
mendatang? 

Di mana perhatian akan 
diletakkan di masa 
mendatang? 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

Strategi saat ini Strategi saat ini 

Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
struktur kompetisi? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
struktur kompetisi? 

Apakah kita asumsikan 
masa depan akan 
bergejolak? 

Apakah kita asumsikan 
masa depan akan 
bergejolak? 

 
Apakah kita asumsikan 
kondisi kompetisi yang 
stabil? 

 
Apakah kita asumsikan 
kondisi kompetisi yang 
stabil? 

 
Asumsi apa yang dipegang 
pesaing tentang industri 
dan diri mereka? 

 
Asumsi apa yang dipegang 
pesaing tentang industri 
dan diri mereka? 

Asumsi Asumsi 

Analisis Kompetitor Analisis Kompetitor 
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Apa kapabilitas pesaing? Future Objectives Future Objectives 

Bagaimana tujuan kita 
dibandingkan 
kompetitor? 

Bagaimana tujuan kita 
dibandingkan 
kompetitor? 
Di mana perhatian kita 
letakkan di masa 
mendatang? 

Di mana perhatian kita 
letakkan di masa 
mendatang? 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

Strategi saat ini Strategi saat ini 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
struktur kompetisi? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
struktur kompetisi? 

Apakah kita asumsikan 
masa depan akan 
volatile? 

Apakah kita asumsikan 
masa depan akan 
volatile? 

Apakah kita beroperasi 
di bawah status quo? 
Apakah kita beroperasi 
di bawah status quo? 

Asumsi apa yang dipegang 
kompetitor tentang 
industri dan diri mereka? 

Asumsi apa yang dipegang 
kompetitor tentang 
industri dan diri mereka? 

Asumsi Asumsi 

Apa kelebihan dan 
kelemahan kompetitor? 
Apa kelebihan dan 
kelemahan kompetitor? 

Bagaimana kapabilitas 
kita dibanding pesaing? 
Bagaimana kapabilitas 
kita dibanding pesaing? 

KapabilitasKapabilitas  

Analisis Kompetitor Analisis Kompetitor 
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Future Objectives Future Objectives 

Bagaimana tujuan kita 
dibandingkan 
kompetitor? 

Bagaimana tujuan kita 
dibandingkan 
kompetitor? 
Di mana perhatian kita 
letakkan di masa 
mendatang? 

Di mana perhatian kita 
letakkan di masa 
mendatang? 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 
Bagaimana sikap 
terhadap resiko? 

Strategi saat ini Strategi saat ini 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 
Bagaimana kita 
berkompetisi saat ini? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
struktur kompetisi? 

Apakah strategi ini 
mendukung perubahan 
struktur kompetisi? 

Apakah kita asumsikan 
masa depan akan 
volatile? 

Apakah kita asumsikan 
masa depan akan 
volatile? 

Apakah kita beroperasi 
di bawah status quo? 
 

Apakah kita beroperasi 
di bawah status quo? 
 

Asumsi apa yang dipegang 
kompetitor tentang 
industri dan diri mereka? 

Asumsi apa yang dipegang 
kompetitor tentang 
industri dan diri mereka? 

Asumsi Asumsi 

Respon Respon 
Apa yang akan dilakukan 
pesaing di masa 
mendatang? 

Apa yang akan dilakukan 
pesaing di masa 
mendatang? 
Pada sisi apa kita 
memiliki keunggulan 
kompetitif? 

Pada sisi apa kita 
memiliki keunggulan 
kompetitif?  
Bagaimana hal tersebut 
mengubah hubungan 
kita dengan pesaing? 

 
Bagaimana hal tersebut 
mengubah hubungan 
kita dengan pesaing? 

Kapabilitas Kapabilitas 

Apa kelebihan dan 
kelemahan kompetitor? 
Apa kelebihan dan 
kelemahan kompetitor? 

Bagaimana kapabilitas 
kita dibanding 
kompetitor? 

Bagaimana kapabilitas 
kita dibanding 
kompetitor? 

Analisis Kompetitor Analisis Kompetitor 



Analisa Pesaing 

 

COMPETITOR 
ACTION 

Sized, Growth 
& Profitability 

Image & 
Positioning Objectives/ 

Commitment 

Strength & 
Weaknesses 

Current/Past 
Strategies 

Cost Stucture 
Exit Barriers 

Organization & 
Culture 



Pertanyaan mengenai Pesaing 

 KONSUMEN 
• Siapa konsumen utama 
pesaing 
• Dimana konsumen mereka 
berada 
• Seberapa sering konsumen 
pesaing melakukan pembelian 

PEMASARAN 
• Strategi harga, produk 
atau pemasaran regional 
apa yg dilakukan pesaing 
 

Distribusi 
• Bagaimana pesaing 
memasarkan produknya 
 

PENJUALAN 
• Berapa besar tenaga 
penjualan pesaing 
• Bagaimana syarat 
penjualan mereka 
Periklanan 
• Dimana pesaing memasang 
iklan 
• Berapa besar biaya iklan 
mereka 

KEUANGAN 
• Apakah pesaing kita 
memperoleh laba 
• Jika ya, berapa besar ? 
• Berapa biaya produksinya 
 
PRODUKSI 
• Berapa ukuran, lokasi dan 
kapasitas produksi mereka 
•Seberapa efisien mereka 
dalam produksi produk 



Pertanyaan mengenai Pesaing 

 
ORGANISASI 
• Bagaimana struktur 
organisasi merka 
• Apakah mereka 
menerapkan desentralisasi 
• Siapa yang membuat 
keputusan penting 

LITBANG 
• Paten dan merek dagang apa 
saja yang mereka miliki 
• Prduk baru apa saja yg sedang 
mereka kembangkan 
• Berapa besar biaya Litbang 
mereka 

RENCANA STRATEGIS 
• Apa rencana jangka pendek dan 
panjang mereka 
• Apakah mereka akan 
memeperthanakan usaha mereka 
atau mengembangkan ke bisnis 
lain 
•Apakah merek berniat akuisisi  
Bisnis lain 


