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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Strategi 

   Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti a general set of 

maneuver carried out to overcome an enemy during combat, yaitu sekumpulan senjata yang 

digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi 

semula bersumber dari kalangan militer dan secara popular sering dinyatakan sebagai “kiat 

yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa 

ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang 

terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan 

dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu 

cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. 

Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di dalamnya 

untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-

faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Manajemen Strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu : perumusan strategi, pelaksanaan strategi, 

dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi 

faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan 

memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Disamping itu, dari pengertian manajemen 

strategik tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut :  

1. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencanastrategik 

dan rencana operasional dan program kerja. 
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2. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana 

operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan programprogram kerja untuk 

rencana jangka pendek. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan 

rencanastrategis. 

4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi program-

programoperasional dengan sasaran jangka pendek. 

5. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemenpuncak. 

  Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-

fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), 

penganggaran, dan kontrol.Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam 

kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki 

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan 

gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai 

tujuan secara efektif. 

11 strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan 

organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para manajer memainkan peranan 

penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan 

berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon 

organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi 

pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. 

Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi 

dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan 

                                                             
11https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi diakses pada 23 juni 2017 pada pukul 20.30 WIB 
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strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan 

lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila 

konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau 

berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain. 

  Strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi 

bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, 

penetrasi pasar, pengurangan bisnis, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi adalah 

tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya 

perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu strategi mempengaruhi kemakmuran 

perusahaan dalam jangka panjang, khusunya untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa 

depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.12 Menurut Quinn seperti yang 

dikutip oleh Sukristono dalam bukunya mengemukakan bahwa Strategi meliputi sasaran-

sasaran terpenting yang akan dicapai, kebijakan-kebijakan yang penting yang mengarahkan 

pelaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. 

Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan hubungan, keseimbangan 

dan fokus. Strategi mengutarakan sesuatau yang tidak dapat diduga semula atau sesuatu 

yang tidak dapat diketahui.13 Quinn menjelaskan lebih lanjut bahwa strategi adalah pola 

atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang 

kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber 

daya yang dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan 

mengantisipasi lingkungan.  

 

                                                             
12Fred R David, Manajemen Strategi, Edisi ke-10, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 17. 
13 Sukristono. 1992. Perencanaan Strategi Bank. Jakarta: Ghalia indonesia 
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B.  Manajemen Strategi 

 Istilah “manajemen” saat ini sudah banyak dikenal di Indonesia, baik di lingkungan 

pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan 

dalam lapangan apapun, cara-cara dalam pencapaian tujuan pada prinsipnya adalah sama, 

dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu 

proses perencaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota 

organisasi tersebut serta penggunaan Sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Manajemen adalah 

proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan 

anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai 

sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. 

 Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang 

bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Fungsi manajemen menurut 

James A.F Stoner, Merencanakan (planning) menunjukkan bahwa para manajer 

memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya 

berdasarkan pada suatu cara, rencana, atau logika. Mengorganisasikan (organization) berarti 

para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki 

organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk 

mengerahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya. Tentu saja, dengan makin 

terpadu dan makin terarahnya pekerjaan akan menghasilkan makin efektifnya organisasi. 

Mendapatkan koordinasi yang sedemikian itu adalah salah satu tugas manajer.Memimpin 

(to lead) menunjukan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi 

bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, Dengan 

menciptakan suasana tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik 

mungkin.Mengendalikan (controlling) berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan 
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bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi 

menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian 

mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar.14 

 Stoner dalam T. Hani Handoko mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut : 

”Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

Usaha usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” 15 

 Manullang dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih medefinisikan manajemen 

sebagai berikut : ”Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”16 

 Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Manajemen merupakan 

suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua 

manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang mereka inginkan.  

 

C. Perencanaan Strategis 

 Perencanaan strategis merupakan suatu proses analisis, perumusan, dan evaluasi 

strategi-strategi yang diterapkan oleh seorang manajer guna mengatasi ancaman eksternal 

dan merebut peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi 

mampu melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga organisasi 

                                                             
14James A. F. Stoner, 1996, Manajemen. PT. Prenhallindo Jakarta 
15T. Hani Handoko, 1997, Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta : hal 8. 
16Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : hal 1. 
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dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi, perencanaan strategis penting 

untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Perencanaan dalam 

pengertian fungsi manajemen adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai 

keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, siapa  

pelaksananya. Selanjutnya perencanaan merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan 

melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian 

suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan 

tertentu.  

 Dalam jurnal internasional yang berjudul “Process Research in Strategy Formation: 

Theory, Methodology, and Relevance” yang ditulis oleh Harry Sminia menuliskan bahwa : 

“The Strategy formation process not only provides a realistic understanding of the course of 

the process and explains why and how a particular strategy has been realized, but also 

provides strategists with some means of assessing whether alternative courses would have 

led to different and better outcomes”. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa dalam proses 

penyusunan strategi tidak hanya memberikan sebuah pemahaman yang realistis tentang 

jalannya suatu proses serta menerangkan mengapa dan bagaimana sebuah strategi 

direalisasikan, tetapi juga menyediakan strategi-strategi dengan memperkirakan alternatif 

pilihan yang nantinya akan memberikan hasil yang berbeda dan lebih baik. 

   Menurut Bryson, perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, yaitu: 17 

1. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategistrategi yang efektif. 

2. Memperjelas arah masa depan. 

3. Menciptakan prioritas. 

4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan. 

                                                             
17Bryson, John. M.2007. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : hal 12-13. 
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5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan. 

6. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah 

kontrol organisasi. 

7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi. 

8. Memecahkan masalah utama organisasi. 

9. Memperbaiki kinerja organisasi. 

10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. 

11. Membangun kerja kelompok dan keahlian. 

 Lebih lanjut, Bryson menjelaskan bahwa pada perencanaan strategis terdapat delapan 

langkah yang dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara 

strategis.Langkah-langkah tersebut adalah :18 

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis. 

2. Mengidentifikasikan mandate organisasi. 

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. 

4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman. 

5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan. 

6. Mengidentifikasikan isu strategis yang dihadapi organisasi. 

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu. 

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu 

proses yang berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi 

denganperubahan lingkungan dengan cara yang paling menguntungkan organisasi. Dimana 

perencanaan strategis meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan lingkungan 

internalnya yaitu kekuatan (strengths) – kelemahan (weakness) yang dimiliki 

                                                             
18Bryson, John. M.2007. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : hal 55. 
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organisasiterhadap lingkungan eksternal organisasi berupa peluang (opportunities) – 

ancaman (threats). Dengan kata lain, bahwa analisis lingkungan tersebut merupakan 

landasan utama bagi identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan serta berbagai peluang 

beserta tantangan yangpada tahap selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk 

memperoleh isu-isustrategisyang dihadapi organisasi. 

 

D. Pengembangan UMKM 

 Kata ”pengembangan” yang dikemukakan oleh J. S. Badudu sebagaimana tercantum 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara, atau hasil 

mengembangkan; sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, 

menjadi maju, dan bertambah baik.19 Definisi lain mengenai pengembangan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : ”Pengembangan merupakan proses, 

cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu 

berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang 

dikehendaki.”20 

 Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pengembangan merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan segala aspek dalam tubuh organisasi agar mengarah pada pencapaian 

tujuan. Hasil yang diharapkan dari pengembangan adalah agar pegawai memiliki 

pengetahuan atau informasi baru, kemudian mampu menerapkan pengetahuan baru tersebut 

guna meningkatkan kinerja dan kecakapan serta mengubah perilaku menjadi lebih baik 

sebagai salah satu usaha dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

 Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan 

                                                             
19J.S. Badudu. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
20. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
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bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan 

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga 

dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha 

dalam bidang :  

1. Produksi dan Pengolahan 

2. Pemasaran  

3. Sumber Daya Manusia 

4. Desain dan Teknologi 

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam 

berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut di atas. 

 Sedangkan pada Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia, Strategi yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam upaya Pengembangan 

UMKM adalah dengan membuat sasaran dan strategis, yakni:21 

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. 

2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Strategi Pemberdayaan, yakni strategi 

untuk melakukan usahausaha dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya 

yang mendukung keeksistensian sektor UMKM. 

3. Peningkatan Daya Saing  

4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional. 

5. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM. 

6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM. 

                                                             
21Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM 2015-2019 
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7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM. 

 

 

 

E. UMKM  

   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 memiliki berbagai kriteria. Kriteria-kriteria tersebut antara lain : 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

1.1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

1.2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

2.1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2.2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 

3.1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

3.2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah). 
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 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan 

kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 

orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengahmerupakan usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Sedangkan, menurut 

Kementrian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 

016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang 

telah melakukankegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-

tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar 

tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam 

bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin 

industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Dari 

berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi 

kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenagakerja yang dimiliki atau dari segi 

penjualan/omset pelaku UMKM. 




