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KORPORASI HARUS MEMPERTIMBANGKAN:

1) PRODUK DAN JASA APA YG MENJADI PEMASUKAN  
KAS DAN KEUNTUNGAN KEPADA KORPORASI. 

2) DIMANA POSISI MANA SETIAP BARANG DAN JASA,  
SBU YG DIKELOLA APAKAH PERLU DIKEMBANGKAN, 
DITUTUP, ATAU DIJUAL. 

3) STRATEGI APA YG DIBUTUHKAN KEPADA KONDISI 
BARANG DAN JASA YG BERBEDA POSISI, ATAU 
KEPADA SBU.

Seven types of business 
(Drucker, 1973)

1. Today’s breadwinners: didapat keuntungan dan 
kontribusinya terhadap aliran kas dan keuntungan.  

2. Tomorrow’s breadwinners. Keuntungan belum didapat, 
tapi  perusahaan berinvestasi pada bidang yg menarik, 
menjanjikan keuntungan pada hari yg akan datang.

3. Yesterday’s breadwinners. Produk dan jasa yg 
dihasilkan berkontribusi kepada  kas dan keuntungan  
kemarin tapi tidak pada hari ini dan esok. 

4. Developments. Sebahagian produk menjanjikan, tapi 
membutuhkan investasi yg lebih besar untuk dapat 
menghasilkan kas dan keuntungan 



Seven types of business 
(Drucker, 1973)

5. Sleepers. Produk dan jasa tidak lagi 
menghasilkan kas dan keuntungan hari ini, 
kecuali kemarin. Harapannya satu hari akan 
ada perubahan sehingga kondisi akan 
berubah. 

6. Investments in managerial ego. Produk dan 
jasa dikarenakan pimpinan yg berpengaruh, 
akan tetapi gagal berkontribusi terhadap kas  
dan keuntungan. 

7. Failures. Produk dan jasa gagal 
menghasilkan kas dan keuntungan, produk 
seperti ini diharapkan dapat didevistasi.   

Product types in the portfolio: Penggambaran
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Portfolio Planning

Berbagai Tujuan Kunci
1. Mengembangkan strategi bisnis dan

alokasi sumberdaya. Dengan
mengetahui posisi, maka dapat
ditentukan prioritas bisnis atas barang
dan jasa.   

2. Analisis keseimbangan Portofolio. Ke
dalam pertimbangan (1) dapat
ditambahkan pertimbangan: aliran kas, 
prosfek masa depan,  dan risiko yg
akan dihadapi. 



MENYEIMBANGKAN PORTOFOLIO BISNIS

Produk  yang 
menghasilkan 
kas sekarang. 

Produk lain yg sekarang 
membutuhkan kas, 
tetapi menjajikan 
penerimaan masa 

depan.

Tidak Seimbang ,
Portofolio menekankan kepada pemasukan kas sekaran

Produk yg menghasilkan
kas sekarang

Produk lai yg menggunakan
kas sekarang, tapi menghasilakan

kas di masa yg akan datang. 

Sekarang sangat baik, 
tapi ke depan seperti
apa.

Tidak Seimbang
portofolio menekankan kepada penghasilan kas yg akan datang

Product 
that generate cash 

NOW Produk lain yg menggunakan
kas sekarang, tapi yg akan

datang menjadi penghasilan. 

Fokus kepda produk yg
menghasilakan kas di masa
depan, tapi banyak
menggunkan kas sekarang.  



The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group 
Growth Growth –– Share Matrix  Share Matrix  
1.1. Market growth rate (Market growth rate (tingkattingkat pertumbuhanpertumbuhan

pasarpasar)   )   
2.2. Relative market share (Relative market share (PangsaPangsa pasarpasar

relatifrelatif)  )  
3.3. Putting the dimensions together Putting the dimensions together 

((MempertimbangkanMempertimbangkan semuasemua dimensidimensi) ) 
4.4. Virtuous circles (Virtuous circles (LingkaranLingkaran virtual) virtual) 
5.5. The Pros and Cons of the GrowthThe Pros and Cons of the Growth--Share Share 

Matrix (Pro Matrix (Pro dandan kontrakontra matriksmatriks) ) 

Matriks Pangsa Pertumbuhan

Positif Negatif

Tinggi Rendah
-

Tinggi

Rendah+ 
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PertanyaanPertanyaan dasardasar daridari
pendekatanpendekatan didi atasatas

 BagaimanaBagaimana pasarpasar ataupunataupun industriindustri
didefinisikandidefinisikan, , adakahadakah caracara terbaikterbaik untukuntuk
mendefinisikanmendefinisikan. . 

 AdakahAdakah konsepkonsep siklussiklus daurdaur hiduphidup produkproduk
dapatdapat digunakandigunakan didi pasarpasar. . 

 AdakahAdakah hubunganhubungan antaraantara kemampulabaankemampulabaan
dandan pangasapangasa pasarpasar dapatdapat terjaditerjadi didi pasarpasar. . 

 ApakahApakah model model iniini menggiringmenggiring kitakita kepadakepada
halhal ygyg berkembangberkembang cepat,misalnyacepat,misalnya teknologiteknologi
dandan halhal dasardasar lain lain ygyg berpengaruhberpengaruh. . 

 ApakahApakah adaada bisnisbisnis dimanadimana satusatu dg dg ygyg lain lain 
berpengaruhberpengaruh dandan menentukanmenentukan satusatu dg dg ygyg
lain. lain. 

FAKTOR YG MEMPENGARUHI  DAYA  TARIK DAN  POSISI BISNIS

ATTRACTIVENESS OF THE MARKET STATUS/POSITION OF YOUR 
BUSINESS

Faktor Pasar
Ukuran (nilai, unit dan keduanya) Pangsa bisnis anda
Ukuran dan segmen kunci Pangsa di segmen yg menentukan
Pertumbuhan pertahun

Total Total
Segments segments

Keragaman Pasar Keragaman partisipasi
Sensitifitas terhadap harga, fitur
pelayanan, dan faktor eksternal. 

Keragaman partisipasi

Siklus Kesenjangan atau kepemimpinan
pasar

Seasonality
Posisi tawar pemasok ke atas Posisi tawar pemasok anda. 

Posisi tawar pemasok ke atas Posisi tawar pelanggan anda

Faktor yg berkontribusi pada daya tarik dan posisi perusahaan.  
DAYA TARIK PASAR STATUS BISNIS ANDA 

Faktor Pesaing
Tipe Pesaing Dimana anda berada, bagaimana posisi

dibanding pesaing dalam hal produk, 
kapasitas pemasaran. 

Derajat konsentrasi
Perubahan dalam bentuk bauran Pelayanan,  produksi, kekuatan produksi, 

kekuatan keuangan, dan manajemen.  
Masuk dan keluar Segmen yg dimiliki dan tersisa. 
Perubahan pangsa Perubahan pangsa relatif.  
Substitusi karena teknologi baru. Kerapuhan terhadap teknologi bari.  
Derajat dan bentuk integrasi Integrasi perusahaan anda.  
Faktor Finansial dan Ekonomi
Marjin kontribusi Keuntungan anda

Faktor penerimaan seperti skala
ekonomi dan pengamalan.  

Skala dan pengalaman anda

Kendala masuk dan keluar (finasial
dan non finansial)

Kendala anda masuk dan keluar (finansial
dan non finansial)  

Kapasitas penggunaan Kapasitas penggunaan



Faktor yg berkontribusi terhadap daya tarik pasar dan posisi bisnis.  
ATTRACTIVENESS OF THE MARKET STATUS/POSITION OF YOUR BUSINESS

Faktor Teknologi
Kedewasaan dan kemudahan
usang. 

Kemampuan anda untuk melakukan
perubahan

Kompleksitas Kedalaman skill anda
Diferensiasi Tipe teknologi anda
Paten dan copyright Proteksi paten anda
Proses manufaktur dan persyaratan
teknologi.  

Teknologi manufaktur anda.  

Faktor Sosio Politikdan lingkungan

Sikap sosial dan trend Ketanggapan dan fleksibilitas perusahaan
anda.  

Hukum dan lembaga peraturan
pemerintah.  

Kemampuan perusahaan menguasai.  

Pengaruh kelompok pemerhati dan
peran pemerintah.  

Keagresifan perusahaan anda.  

Faktor kemanusiaan seperti serikat
buruh dan penerimaan komunitas. 

Hubungan perusahaan anda.  

Implikiasi strategi pemasarn : 
Strategi pilihan

1.Berinvetasi atau memperbaiki pada posisi
sekarang

2.Berinvestasi untuk memperbaiki posisi
3.Berinvestasi untuk membangun kembali, 

membutuhkan banyak biaya. 
4.Berinvestasi pada pangsa yg memberikan

keuntungan, atau mengurangi biaya pada
pangsa tertentu. 

5.Investasi diturunkan, atau menikmati sumber
penerimaan kas. 


