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ANALISISMATRIKSBOSTON
CONSULTINGGRUP(BCG)

PADASEPEDAMOTORMEREKHONDA
(StudiKasusPadaPT.AstraHonda

MotorTahun2017)

Oleh:DraRoslindaSagala,M.Si

RINGKASAN

Tujuanpenelitianinimenganalisis
posisiperusahaandalam kuadranmatriks
Boston Consulting Grup (BCG),sebagai
upaya untuk merumuskan strategiyang
tepat. Untuk tujuan tersebut
membutuhkan data volume penjualan
sepedamotorHondadanYamahaTahun
2016dan 2017, metodepengumpulan
datamelaluidokumentasi,teknikanalisis
denganmatriksBCG.

Hasil penelitian menunjukkan
posisiHondaberadapadaposisisapi
perahyangberartiposisipenjualannya
beradapadapertumbuhanpasaryang
lambat namun pangsa pasar yang
tinggi. Tingkatpertumbuhan pasar
penjualan sepeda motor Honda
sebesar0,11 % yang berartibahwa
penjualan sepeda motor Honda
memiliki pertumbuhan pasar yang
lambatdengan pangsa pasarrelatif
PenjualanHonda sebesar3,253kali
lebih besar dari 1 yang artinya
menunjukkanbahwapenjualansepeda
motorHonda memilikipangsapasar
yang cukup tinggijuga karna nilai
pangsa pasarrelatifnya lebih besar
dari 1. Pada posisi sapi perah
sebaiknya membutuhkan banyak
investasiuntukmeningkatkankualitas
produknya untuk mendukung
pertumbuhanyanglebihtinggimenjadi
bintang. Maka sebaiknya pihak
perusahaan melakukan berbagai
strategiterobosan untukmendukung
pertumbuhan pasar dengan
memanfaatkan pangsa pasar yang
tinggidan meningkatkan fasilitas-
fasilitas,pengembanganpasar,produk
dan pelayanan yang baik terhadap
konsumen. Perusahaan diharapkan
mampu mempertahankan posisidan

dominasipasaragartidak tergeser
olehpesaing-pesaingnya.

Kata kunci: Pertumbuhan Pasar ,
Pangsa

PasardanPosisiPasar
PENDAHULUAN

Setiap perusahaan menginginkan

produknya dapat diterima oleh

masyarakat. Untuk mencapaiharapan

tersebut,pihakperusahaandituntutuntuk

meningkatkan kemampuan dalam

mengeloladanmemasarkanproduknya.

Oleh karena itu diperlukan kegiatan

pemasaran yang baik sebagai faktor

pendukung utama. Oleh karena itu,

kelancaran suatu perusahaan sangat

tergantung pada manajemen dalam

menyusunstrategipemasarannya.

Dalam melaksanakan strategi

pemasaran selalu berkaitan dengan

bauranpemasaranyangterdiridariempat

variabel yaitu product, price, place,

promotion. Keempat variable tersebut

salingberkaitansatusamalaindanakan

mempengaruhi dalam strategi

pemasaran.Matrik BCG adalah matrik

dan internal-external(IE) matrik yang

dibentuk secara khusus dalam rangka

meningkatkan usaha-usaha perusahaan

yang memiliki multidivisi dengan

merumuskanstrategiyangpalingcocok.

(Husein Umar,1999:200). Matrik BCG

adalah sebuah perencanaan portofolio

modelyang dikembangkan oleh Bruce

HendersondariBostonConsultingGrup
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pada tahun 1970 awal. Matrik BCG

diklasifikasikankedalam empatkategori

berdasarkankombinasidaripertumbuhan

pasardanpangsapasarrelatifterhadap

pesaing terbesar, maka nama

"pertumbuhan-berbagi".

Pasar pertumbuhan berfungsi

sebagaiproxyuntukdayatarikindustri,

dan pangsa pasar relatif berfungsi

sebagai proxy untuk keunggulan

kompetitif.Pertumbuhan-saham matriks

sehingga peta posisiunitbisnisdalam

dua faktor penentu penting dari

profitabilitas. Kerangka kerja ini

mengasumsikan bahwa peningkatan

pangsapasarrelatifakanmenghasilkan

peningkatan generasikas.Asumsiini

sering benarkarenakurvapengalaman;

meningkatkan pangsa pasar relatif

menyiratkanbahwaperusahaanbergerak

maju pada kurva pengalaman relatif

terhadap pesaingnya,dengan demikian

mengembangkan keunggulan biaya.

Asumsikeduaadalahbahwapasaryang

berkembang membutuhkan investasi

dalam aktiva untuk meningkatkan

kapasitas dan demikian hasil dalam

konsumsikas.

Dengan investasiuntuk menjadi

pemimpin pangsa pasar yang

berkembang pesat, unit bisnis bisa

bergerak sepanjang kurva pengalaman

danmengembangkankeunggulanbiaya.

ObyekpenelitianiniPT.AHM,yang

bergerak dalam bidang produksi

kendaraan roda dua dengan merek

dagang Honda. PT AHM merupakan

pelopor industri sepeda motor di

Indonesia.Didirikanpada11Juni1971

dengan nama awalPT FederalMotor.

Saatitu,PTFederalMotorhanyamerakit,

sedangkan komponennya diimpor dari

Jepang dalam bentukCKD (completely

knock down). Seiring dengan

perkembangan kondisi ekonomi serta

tumbuhnya pasarsepeda motorterjadi

perubahankomposisikepemilikansaham

dipabrikansepedamotorHondaini.Pada

tahun 2001 PT Federal Motor dan

beberapa anak perusahaan dimerger

menjadisatudengannamaPTAHM,yang

komposisi kepemilikan sahamnya

menjadi50% milikPTAstraInternational

Tbk dan 50% milik Honda MotorCo.

Japan.DatapenjualanAsosiasiIndustri

SepedaMotorIndonesia(AISI),PTAHM,

market share dari perusahaan yang

menghasilkansepedamotorditunjukkan

padatabelberikut:

Tabel 1. Market Share Sepeda Motor
Anggota

AISIJanuari–Desember2017
No. Brand MarketShare

1. AstraHondaMotor 74,51%

2. YamahaIndonesiaMotor 22,90%

3. KawasakiMotorIndonesia 1,34%

4. SuzukiIndomobilSales 1,23%

5. TVSMotorCompanyIndonesia 0,02%

100%

Berdasarkantabeldiatasmarket

share yang paling tinggiyaitu dariPT.

AHM sebesar74,51%dansebagaipesing

dekatnyayaituYamahaIndonesiaMotor
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Manufacturingsebesar22,90%.Darilatar

belakang tersebutjudulpenelitian yang

diangkatoleh penelitiyaitu :Analisis

MatriksBostonConsultingGroup(BCG)

PadaSepedaMotorMerekHonda(Studi

Kasus Pada PT.Astra Honda Motor

Tahun2017).

PerumusanMasalah

1.BagaimanaposisidariPT.AstraHonda

Motordidalam kuadaranmatriksBCG?

2.Strategiapa yang harus dirumuskan

oleh PT.Astra Honda Motor jika

didasarkanpadamatriksBCG?

TINJAUANPUSTAKA

PengertianBCG danMatriksBCG

Boston Consulting Group (BCG)

adalahperusahaankonsultanmanajemen

swastayangberbasisdiBoston.Boston

ConsultingGrupmerupakanperusahaan

yang berkecimpung dalam hal

perkembangan pangsa pasar. BCG

dikembangkandandipopulerkanpertama

oleh seorang manajemen konsultan

terkemuka.TheBCGmatrixisachartthat

hadbeencreatedbyBruceHendersonfor

theBostonConsultingGroupin1970to

help corporations with analyzing their

business units orproductlines.This

helps the company allocate resources

andisusedasananalyticaltoolinbrand

marketing, product management,

strategic management, and portfolio

analysis.

MatriksBostonConsultingGroup

adalahbaganyangdiciptakanolehBruce

Henderson untuk Boston Consulting

Grouppadatahun1970untukmembantu

perusahaan dengan menganalisis unit

bisnisatauliniprodukmereka.Matriks

BCG membantu perusahaan

mengalokasikan sumber daya dan

digunakan sebagaialatanalitis dalam

merek pemasaran,manajemen produk,

Manajemen strategis, dan analisis

portofolio.

SejarahBCGdanMatriksBCG

Pada awal tahun 1970, BCG

ditemukan oleh Bruce D. Henderson

sebagai divisi management dan

konsultasidariBostonSafeDepositand

TrustCompany-yang merupakananak

cabang perusahaan boston. Seorang

mantanpenjualalkitab,Hendersonsudah

menjadisarjana teknik diUniversitas

Vanderbiltsebelum berkunjung sekolah

bisnisHarvard.BeliaumeninggalkanHBS

90 hari sebelum kelulusannya untuk

bekerja di perusahaan Westinghouse,

tempatdimanaiamenjadiwakilpresiden

termuda sepanjang sejarah perusahaan

tersebut. Dia akan meninggalkan

Westinghouse untuk memimpin Unit

manajemen pelayanan sebelum

menerimatantanganyangmustahildari

pimpinanBostonSafeDepositandTrust

Company untuk memulai pelayanan
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konsultasiuntukbank.

TujuanMatriksBCG

TujuanutamaMatriksBCGadalah

untukmengetahuiprodukmanakahyang

layakmendapatperhatiandandukungan

danaagarproduktersebutbisabertahan

danmenjadikontributorterhadapkinerja

perusahaandalam jangkapanjang.Setiap

produkmemilikisiklushidupproduk,dan

setiaptahapdalam siklushidup-produk

mewakili profil risiko yang berbeda.

Secara umum, perusahaan harus

menjagaportofolio yang seimbang dari

produk yang dipasarkan. Portfolio

tersebut bisa dalam rentang produk

dengan prtumbuhan tinggi maupun

pertumbuhan rendah. Sebuah produk

dengan pertumbuhan tinggi

membutuhkan beberapa upaya dan

sumber daya untuk memasarkannya,

untukmembangunsalurandistribusi,dan

untuk membangun infrastruktur

penjualan, dengan harapan produk

tersebutdapatmembawakeuntungandi

masadepan.

KegunaanMatriksBCG

MatriksBostonConsultingGroup

digunakan untuk memahami pasar,

optimasiportofolio danalokasisumber

daya yang efektif. Untuk memahami

matriks BCG, kita perlu memahami

bagaimana pangsa pasar dan

pertumbuhanpasarsalingberhubungan.

Pangsa pasar adalah persentase dari

totalpasaryang sedang dilayanioleh

perusahaan,baikdalam halpendapatan

atau dalam satuan volume. Semakin

tinggi pangsa pasar, semakin tinggi

proposipasaryangakandikontrol.

Matriks BCG mengasumsikan

bahwajikakitamenikmatipangsapasar

yangtinggi,makakitaakanmenghasilkan

uang. Pertumbuhan pasar digunakan

sebagaiukurandaridayatarikpasar.Jika

pasar mengalami pertumbuhan pasar

tinggidaritotalperkembangan pasar,

maka akan relatif mudah bagibisnis

untuk menambah keuntungan mereka,

bahkanjikapangsapasarmerekatetap

stabil.Sebaliknyakondisipangsapasar

yang rendah tidak menambah

keuntungan,

namunkondisipangsapasaryangtinggi

belum tentu juga menguntungkan jika

tidak ada upaya memberikan diskon

secaraagresif.

KeunggulandanKeterbatasanMatriksBCG

Metode analisis BCG matrix

membantuunitbisnisuntukmengetahui

posisidirinyadidalam empatkategori,

yaknikategoriAnjing(Dog),TandaTanya

(QuestionMark),Star(Bintang),danCash

Cow (Kas Sapi), yang penentuannya

didasarkan pada kombinasi dari

pertumbuhan pasardan pangsa pasar

relatifterhadappesaingterbesar,seperti
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yangdijelaskandalam babsebelumnya.

Matriksinijugadapatdigunakanuntuk

memetakanatributprodukstrategisyang

dapat menghasilkan keuntungan bagi

perusahaan (MacMilan et al982:733;

LindgrendanBandhold2003).

MatriksBCGadalahsalahsatualat

pembuatkeputusanyangpalingmudah.

Hanyadenganmembacagrafiknya,orang

akan dapatdengan mudah melihatdi

posisi manakah perusahaan mereka

berada. Matriks ini memusatkan

perhatian pada arus kas,karakteristik

investasi,dankebutuhanberbagaidivisi

organisasi. Divisi dapat berubah dari

waktu ke waktu:anjing menjaditanda

tanya, tanda tanya menjadi bintang,

bintang menjadisapiperah,dan sapi

perahmenjadianjing.Namunyangjarang

terjadiadalah perubahan yang searah

jarum jam.

Pengaplikasian matriks Boston

Consulting Grup memilikiketerbatasan

dalam beberapa halmenurutWheelen

andHunger(2006),yaitu:

a.Menentukan segmen-segmen

produk/pasaryangtidakmudah

b.Menggunakan strategi standar

yang dapat mengakibatkan

terlewatnyapeluang-peluang atau

menjaditidakpraktis

c.Adanya kenyataan bahwa posisi-

posisibisnis didasarkan kepada

penilaianyangsubyektif

d.Penggunaan istilah-istilah “cash

cow”dan “dog”dapatmengarah

kepada prediksi-prediksi yang

sangattergantung pada masing-

masingindividu

e.Tidak selalu ada kemungkinan

untuk menentukan apa yang

membuat suatu industri dinilai

atraktif,atau menentukan pada

tahap apa suatu produk dalam

daurhidupnya

f. Jika menetapkan metode ini

denganketidaktelitian,makaakan

mengakibatkan ketidaktepatan

pemilihan strategi yang harus

dilakukan Sebuah pangsa pasar

yang tinggi tidak selalu

mengakibatkan profitabilitas.

Model ini mengabaikan efek

sinergi antar unit bisnis. Dan

terpenting adalah pertumbuhan

pasarbukansatu-satunyaindikator

untukdayatarikpasar.Untukitu

dimungkinkan ada lebih banyak

lagi aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam

penggunaanmodelBCG.

 Metode Matriks Boston

ConsultingGrup(BCG)

MetodeanalisisBostonConsulting

Group (BCG)merupakan metode yang

digunakan dalam menyusun suatu

perencanaanunitbisnisstrategidengan

melakukan pengklasifikasian terhadap

potensikeuntunganperusahaan(Kotler,
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2002). MatriksBCGterdapat4kuadran

yangmenggambarkanposisisuatuunit

bisnisdipandangdarisegipertumbuhan

pasarserta pangsa pasarnya,keempat

kuadranataukategoritersebutadalah:

1.Dog(Anjing)

KategoriAnjing memilikipangsa pasar

yang rendah dan tingkatpertumbuhan

yangrendahdandengandemikiantidak

menghasilkanataumengkonsumsiuang

dalam jumlah besar.Unitinibiasanya

'impas',menghasilkansedikituanguntuk

mempertahankan pangsa pasarbisnis.

Padaposisianjing,produkberadapada

pangsapasarrendahdankondisipasar

yang tumbuh sangatsedikit.Posisiini

memerlukanbeberapainvestasi,katrena

sumber daya manusia dan sumber

uangnya sanagatrendah.Karena posisi

internaldaneksternalnyalemah,bisnisini

sering kali dilikuidasi,divestasi,atau

dipangkasdengan retrenchment.Ketika

sebuah divisi menjadi anjing,

retrenchmentdapatmenjadistrategiyang

terbaik yang dapat dijalankan karena

banyak anjing yang mencuatkembali,

setelah pemangkasan biaya dan aset

besar-besaran, menjadi bisnis yang

mampubertahandanmenguntungkan.

2.QuestionMark(TandaTanya)

Kategoriinimemilikiposisipangsa

pasarrelatifyangrendah,tetapimereka

bersaingdalam industriyangbertumbuh

pesat. Biasanya kebutuhan kas

perusahaan initinggidan pendapatan

kasnyarendah.Bisnisinidisebuttanda

Tanya karena organisasi harus

memutuskan apakah akan memperkuat

divisiinidengan menjalankan strategi

intensifataumenjualnya.Unitbisnisini

memerlukan banyak uang untuk

mempertahankan pangsanya, apalagi

meningkatkannya. Manajemen harus

berpikirkerastentangtandatanyamana

yang harus dicoba untuk dibangun

menjadibintang dan mana yang harus

dibuang.

3.Star(Bintang)

Kategori ini memiliki peluang

jangka panjang terbaik untuk

pertumbuhan dan profitabilitas bagi

organisasi.Divisidengan pangsapasar

relative yang tinggi dan tingkat

pertumbuhan industri yang tinggi

seharusnya menerima investasi yang

besar untuk mempertahankan dan

memperkuat posisi dominan mereka.

Kategori ini adalah pemimpin pasar

namunbukanberartiakanmemberikan

aruskaspositifbagiperusahaan,

karenaharusmengeluarkanbanyakuang

untuk memenangkan pasar dan

mengantisipasiparapesaingnya.

4.CashCow(Kassapi)/SapiPerah

Kategoriinimemilikipangsapasar

relatifyangtinggitetapibersaingdalam

industriyang pertumbuhannya lambat.

Disebutsapiperahkarenamenghasilkan

kasyanglebihdariyangdibutuhkannya,

mereka seringkali diperah. memiliki
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pangsa pasarrelatifyang tinggitetapi

bersaing dalam industri yang

pertumbuhannya lambat. Banyak sapi

perahsaatiniadalahbintangdimasalalu,

divisisapiperah harus dikelola unuk

mempertahankanposisikuatnyaselama

mungkin.SBUyangterkenaldanberhasil

inimemerlukaninvestasiyanglebihkecil

untuk mempertahkankan pangsa

pasarnya.SBU inimenghasilkanbanyak

uangyangdigunakanperusahaanuntuk

membayar tagihannya dan untuk

mendukung SBU lain yang memerlukan

investasi.

Gambar1.MartiksBostonConsultingGrup

 KerangkaKonseptualdanKerangka

OperasionalMartiksBCG

 KerangkaKonseptualMartiksBCG

a.Tingkatpertumbuhan pasar(Market

Growth)

Pertumbuhan pasardiwakilioleh

sumbu vertikal. Pertumbuhan pasar

adalahproyeksitingkatpenjualanuntuk

pasaryangakandilayani.Biasanyadiukur

dengan peningkatan persentase dalam

nilaiatau volume penjualan dua tahun

terakhir Sumbu dibagi menjadi dua

bagian:lebihdankurangdari10persen

pertumbuhan per tahun. Pasar

pertumbuhandiatas10persendianggap

tinggi karena itu, variabel ini

melambangkandayatarikpasar.

Sumbuymenggambarkantingkat

pertumbuhan industridalam penjualan

yang diukurdalam bentuk persentase.

Persentase tingkat pertumbuhan pada

sumbuydapatberkisarantara-20hingga

+20 persen,dengan 0,0 sebagaititik

tengah.Angkakisaraninipadasumbux

danyseringkalidigunakan,tetapiangka

lainnyadapatdibuatbiladianggapsesuai

untuk organisasi tertentu. Untuk

mengetahuitingkatpertumbuhanindustri

(marketgrowth rate)dapatdigunakan

rumusberikut.

Pertumbuhan pasar menggambarkan

jangkauanorganisasiatuamenunjukkan

perekembanagnorganisasi.Teoridibalik

matriksmengasumsikan,olehkarenaitu,

bahwaindikasitingkatpertumbuhanyang

lebih tinggi diserati tuntutan pada

investasi.

Tingkatpertumbuhanpasarmengatakan

lebih tentang posisi merek daripada

hanya dengan arus kas. Itu adalah

indikatoryangbaikdarikekuatanpasar

itu,dengan potensimasa depan untuk

menghadapisiklushidup pasardengan

dayatarikoragnaisasiuntukmasadepan

pesaing.Halinijuga dapatdigunakan

dalam analisispertumbuhan.

b.Pangsapasarrelatif

Pangsa pasar relatif adalah adalah
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bagian penjualan industritotalsebuah

perusahaan disebuah pasartertentu.

Pangsapasarrelatifdiwakiliolehsumbu

horisontal. Ini adalah pangsa pasar

perusahaan dibagi dengan pangsa

pesaing terbesar.Pangsa pasarrelatif

berfungsi sebagai ukuran kekuatan

perusahaan di segmen pasar yang

relevan.Nilaiyangmembatasi.

Posisi pangsa pasar relatif (relative

marketshare)didefinisikansebagairasio

daripangsa pasarsatu divisitertentu

terhadappangsapasaryangdimilikioleh

pesaingterbesardalam industritersebut.

Pangsa pasarrelatifdapatditentukan

menggunakanrumusberikut:

Semakintingginilaipangsapasarsuatu

perusahaan, semakin besar proporsi

pasar yang dikendalikannya. Posisi

pangsa pasar relatif diberikan pada

sumbuxdarimatriksBCG.Titiktengah

darisumbuxbiasanyadibuat0,50atau

sama dengan divisi yang memiliki

separuh pangsa pasardariperusahaan

pemimpindalam industri.

MatriksBCG secaragrafismenunjukkan

perbedaandiantaraberbagaidivisidalam

posisipangsa pasarrelatifdan tingkat

pertumbuhan industri. Matriks BCG

memungkinkan organisasi multidivisi

untuk mengelola portofolio bisnisnya

dengan mempertimbangkan posisi

pangsa pasar relatif dan tingkat

pertumbuhanindustridarimasing-masing

divisirelatifterhadap divisilain dalam

organisasi.

 KerangkaKonseptualOperasional

BCG

a.Mengidentifikasi dan membagi

perusahaandalam SBU (strategic

businessunits).

b.Menilai dan membandingkan

prospektiapSBUberdasarkandua

industri yaitu pangsa pasar

relatifnyadantingkatpertumbuhan

industriSBUtersebut.

c.Mengklasifikasikan SBU pada

matriksBCG.

d.Mengembangkan strategi untuk

tiapSBU.

Solusidalam matriksBCG adalah

pengambilanstategiyangsesuaidengan

posisi perusahaan atau badan

usaha.Suatu perusahaan atau badan

usaha harus memutuskan apa tujuan,

strategidananggaranharusditetapkan

ke setiap SBU.Strategiharus segera

diambilsesuaidenganhasilanalisisdan

posisinya dalam matriks BCG.Halini

dilakukan mempertahankan atau

memperbaiki kondisi perusahaan.

Strategiyang dapatditerapkan ada 2

yaitu,sesuaidengantiapkuadranmatiks

BCG dan strategiyang diambilsecara

umum.

a.Strategiyangdapatdiambildaritiap

kuadranmatiksBCG:

Kudran posisiTanda Tanya,organisasi

harus memutuskan apakah akan

memperkuat divisi ini dengan
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menjalankan strategiintensif(penetrasi

pasar, pengembangan pasar, atau

pengembagnan produk) atau tetap

menjual produknya. Pada kuadran

Bintang,strategiyang dapatdilakukan

adalah menerima investasiyang besar

untukmempertahankandanmemperkuat

posisidominan.Halinidilakukankarena

Divisidenganpangsapasarrelativeyang

tinggidantingkatpertumbuhanindustri

yangtinggi.Strategiyangdikembangkan

adalah;Integrasikedepan,kebelakang,

dan horizontal; penetrasi pasar;

pengembangan pasar; pengembangan

produk;dan joint venture. posisi ini

memilikipeluangjangkapanjangterbaik

untukpertumbuhandanprofitabilitasbagi

organisasi.

Kuadran Sapi Perah strategi yang

dikembangkan untuk sapiperah yang

kuatadalahpengembanganprodukatau

diversifikasikonsentrik.Pada kuadran

Anjingadalahposisiyangsanagatlemah,

karena berada dalam pertumbuhandan

pangsapasaryanglemah.Karenaposisi

internaldaneksternalnyalemah,bisnisini

sering kali dilikuidasi,divestasi,atau

dipangkasdenganretrenchment.

b.Strategiumum yangdapatditerapkan

padamatriksBCG

1.Pertumbuhan(Build):

Padaposisitandatanyabeberapa

perusahaandapatmenggunakanstrategi

pertumbuhan yang dibiayaioleh sapi

perahbagiandarisapiperahpendapatan

akan memperkuat posisitanda tanya

yang memilikipotensiuntuk menjadi

bintang. Dalam hal ini, sebuah

perusahaan meningkatkan pangsa

pasarnyasecarasubstansial.

2.Mempertahankanposisi(tertunda)

Cara ini sesuai dengan posisi

bintang-bintangdansapiperah.Dalam hal

ini,pemeliharaan strategidapat lebih

menjanjikan.

3.Panen

Tujuandaristrategiiniadalahnaik

arus kas jangka pendek meskipun

konsekuensi jangka panjang. Panen

menyiratkankeputusanuntukkeluardari

bisnis dengan mengeksekusiprogram

konstanpemotonganbiaya.

Perusahaan menggunakan strategiini

ketika mereka berharap untuk

mengurangibiaya mereka pada tingkat

yang lebih cepat daripada potensi

penurunanpenjualan.Strategiinicocok

untuklemahsapitunai,tandatanyadan

anjing.Rekomendasiuntukanjingadalah

susu mereka dan menghapus mereka

daripasar.

4.Likuidasi(Hentikan,Divest)

Jika sebuah perusahaan

menjalankan bisnis lemah, arus

mempertimbangkan cuaca untukpanen

atau melepaskan unit bisnisnya.

Keputusan likuidasi perusahaan

memberikan kesempatan untuk

menginvestasikankembalisumberdaya
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dalam bisnislebihmakmur.Strategiini

tepatuntukanjingdansisatandatanya,

yangtidakdidanaiolehsapitunai.

c.ElaborasiPengaplikasianMatriksBCG

Dog,QuestionMark,StardanCash

Cow merupakanempatbagianyangada

dalam matriks BCG dan dibagi

berdarakan kriteria pangsa pasar dan

pertumbuhan pasar. Dengan

menggunakan konsep internal dan

eksternal(duafaktorutamayangdibahas

diatasyaitu:Pesaingdanpotensipasar),

akan lebih jelas dalam melihatkonsep

BCG. Bagi perusahaan yang sudah

bermain lama dalam suatu wilayah

tertentu dan dalam wilayah tersebut

memilikibeberapapemainyangmasihdi

tolerir,denganperkembanganpasaryang

cukup baik perkembangannya maka

produkdariperusahaantersebutmasuk

dalam kategoriquestionmarkataujuga

bisamasukdalam kategoristar.Kenapa

demikiankarenaperusahaanyangberada

dalam pasar yang masih stabil

mengalami perkembangan dan junlah

„pemain‟ yang berada dalam wilayah

tersebutmasihsesuaidenganrasiopasar

yangadamakaperusahaantersebutpasti

telahmasukdalam kondisiquestionmark

tetapibisajugakarenajikamenggunakan

kriteria pembanding gross revenue

perusahaan maupun terhadap industri

maka perusahaan bisa atau dapat

dikatakan telah masuk dalam kategori

star.

Kuncidarikonsep matriks BCG

adalah menaruh perhatian lebih pada

pesaing dan potensi pasar. Kedua

kombinasiinimerupakan faktor-faktor

yang sangatpenting dan krusialbaik

dalam praktek maupun teori untuk

memahamikonsepmatriksBCG.Ketika

pasarsudahstagnanmakainimerupakan

kunciutamadalam mempertimbangkan

langkahyangdapatditempuholehsetiap

perusahaan,karena dengan stagnannya

pertumbuhanpasarmakainimerupakan

indikasiawalbahwa perusahaan telah

kemungkinandapatberadadalam kondisi

krisis. Pasar yang stagnan bisa

disebabakn oleh pesaing yang terlalu

banyakataujugapasaryangdalam halini

konsumenyangsudahhomogendimana

semuacerukpasaryangadatelah

diakomodasi,dampak bagiperusahaan

adalahkembalimelihatkondisididalam

perusahaan sendiri, jika perusahaan

masihmemilikipangsapasrayangbaik

makaperusahaanmasukdalam kategori

cash cow,tetapijika sebaliknya maka

perusahaanberadadalam kondisikritis

dog.

Setiap leveldan kategoridalam

matriksBCGmembutuhkanperhatiandan

perlakuan yang berbeda-beda. Tidak

dapatbegitusajameningkatkaninvestasi

padasaatmengkalkulasikanperusahaan

berada dalam levelstar,karena bukan

tidakmungkinpertumbuhanpasaryang

stabilakanmengundangbanyakpemain
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baru ke pasar yang ada atau ketika

beradadalam kondisiyangdikategorikan

dog, perusahaan langsung menutup

semuaproduksiyangadapadaproduk

yangbersangkutantetapibisamelakukan

inovasi atau perubahan target pasar

denganmemanfaatkancerukpasaryang

belum tergarap.Demikian pula ketika

berada di posisi cash cow maupun

question mark, karena yang harus

diperhatikanadalahbanyakfaktoryang

saling berkaitan dan masing-masing

berubahsesuaidenganmomentum yang

adadansangatsulitdiprediksi.

METODEPENELITIAN

 PopulasidanSampel

Populasi dalam penelitian ini

adalahvolumepenjualanPTAstraHonda

Motor dan Yamaha. Sampeladalah

bagiandaripopulasiyangdianggapdapat

mewakilinya. Sampel penelitian yaitu

volumepenjualanPTAstraHondaMotor

danYamahatahun2016dan2017.

 OperasionalisasiVariabel

Variabelyang akanditelitidalam

penelitianiniadalah:

a.Tingkat pertumbuhan pasar

(MarketGrowth)adalah proyeksi

tingkatpenjualanuntukpasaryang

akan dilayani.Untuk mengetahui

tingkatpertumbuhanpasarmaka

datayangdibutuhkanadalahdata

volumepenjualanPTAstraHonda

Motorpadatahun2016dan2017.

Pertumbuhanpasar:

TahunN=JPTN–JPTN-1

JPTN-1

b.Tingkat Pangsa Pasar Relatif

menunjukkan besarnya pangsa

pasar dari volume penjualan

produk motor pada PT AHM

dibandingkan dengan pesaingnya

dekatnya yaitu sepeda motor

Yamaha.Pangsapasarrelatifitu

sendiriadalah bagian penjualan

industritotalsebuah perusahaan

disebuahpasartertentu.

(JPTN)
PPR =

(JPPTN)
Keterangan:
PPR =PangsaPasarRelatif
JPT =JumlahPenjualanTahunN
JPPT=JumlahpenjualanPesaingTahun

N

c.Analisis Posisi Matriks BCG

Perusahaan

1.Mengidentifikasi dan membagi

perusahaandalam SBU (strategic

businessunits).

2.Menilai dan membandingkan

prospektiapSBUberdasarkandua

industri yaitu pangsa pasar

relatifnyadantingkatpertumbuhan

industriSBUtersebut.

3.Mengklasifikasikan SBU pada

matriksBCG.

4.Mengembangkan strategi untuk

tiapSBU.
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 TeknikPengumpulanData

Padapenelitianinidigunakanmetode

pengumpulandatadokumentasi.

Mengumpulkandatadariberbagai

sumberyangrelevandengantopikyang

diteliti.

 TeknikAnalisis

Teknik analisis data yang

digunakan metode deskriptif dengan

mengumpulkan data,

menginterprestasikan, mengolah dan

menganalisisdatadenganmenggunakan

TeknikBCG.

HASILPENELITIAN

 SejarahBerdirinyaPT.AHM

PTAHM merupakanpeloporindustri

sepeda motor diIndonesia.Didirikan

pada11Juni1971dengannamaawalPT

FederalMotor. Pada tahun 2001 PT

Federal Motor dan beberapa anak

perusahaan di merger menjadi satu

dengannamaPTAHM,yangkomposisi

kepemilikansahamnyamenjadi50%milik

PTAstraInternationalTbkdan50%milik

hondamotorCo.Japan.

Salah satu puncakprestasiyang

berhasil diraih PT AHM adalah

pencapaian produksike 50 juta pada

tahun 2015. Prestasi ini merupakan

prestasipertamayangberhasildiraiholeh

industri sepeda motor di Indonesia

bahkantingkatAsean.

 PerkembanganVolumePenjualan

Data volume penjualan sepeda motor

Hondadanmereklainnya,yaitu:

Tabel3:VolumePenjualan Honda dan
PesaingnyaPadaTahun2016

No. Brand
Jumlah

(unit)
Market
Share

1. Honda 4.380.888 73,86%
2. Yamaha 1.394.078 23,5%
3. Kawasaki 97.622 1,65%
4. Suzuki 56.824 0,96%
5. TVS 1.873 0,03%
JumlahDistribusidi

tahun2016 5.931.285 100%
Sumber:AsosiasiIndustriSepedaMotor
Indonesia

Tabel4:VolumePenjualanHonda dan
PesaingnyaPadaTahun2017

No. Brand
Jumlah

(unit)
Market
Share

1. Honda 4.385.888 74,51%
2. Yamaha 1.348.211 22,90%
3. Kawasaki 78.637 1,34%
4. Suzuki 72.191 1,23%
5. TVS 1.176 0,02%
JumlahDistribusidi

tahun2017 5.886.103  100%
Sumber:AsosiasiIndustriSepedaMotor
Indonesia

 AnalisisPosisiMatriksBCG

Tingkat pertumbuhan pasar pada

umumnya dibedakan berdasarkan

klasifikasitinggidanrendah.sedangkan

posisi relatip kompetitor dibedakan

berdasarkanpangsapasar.

Matriks BCG digunakan untuk

mengetahuitingkatpertumbuhan pasar

berdasarkanpangsapasar.MatriksBCG

dapatditentukan oleh duafaktoryaitu:

market growth rate, persentasi

pertumbuhan pasar yang ditunjukkan

pada sumbu vertikal.Relative market

share, kekuatan pangsa pasar yang

ditunjukkanpadasumbuhorizontal.

a. Tingkatpertumbuhanpasar
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Tingkat pertumbuhan pasar adalah

proyeksitingkatpenjualan untuk pasar

yang akan dilayani. biasanya diukur

dengan peningkatan persentase dalam

nilaiatau volume penjualan dua tahun

terakhir.

Untuk mengetahui tingkat

pertumbuhan pasar, data yang

dibutuhkanadalahdatavolumepenjualan

Honda dan Yamahapadatahun 2016

dantahun2017.

Berdasarkan tabeldiatas,maka

perhitungan matriks BCG untuk

mengetahuitingkatpertumbuhan pasar

(market growth rate) pada PT AHM

adalahsebagaiberikut:

VP.N -VP.N-1
TPP= X 100%
VP.N-1
Keterangan:
TPP =Tingkatpertumbuhanpasar
VPHN=VolumePenjualanHondatahun

terakhir
VPN-1=Volumepenjualantahunsebelumnya

VPH 2017-VPH 2016
TPP = X100%

VPH 2016

4.385.888-4.380.888

TPP2017 = X100%
4.380.888

TPP2017=0,11%

Tingkat pertumbuhan pasar pada

penjualan Honda untuk Tahun 2017

sebesar 0,11% yang berartipenjualan

Hondamemilikipertumbuhanpasaryang

lambat.Berartitingkatpersainganantara

HondadanYamahamerupakanpesaing

dekatnya.

b. PangsaPasarRelatif

Analisis pangsa pasar relatif

menunjukkanbesarnyapangsapasardari

volumepenjualanHonda dibandingkan

denganpesaingdekatnya yaituYamaha.

Datayangdigunakanadalahdatavolume

penjualanHonda tahun2016dan2017,

dandatapenjualanYamahaMio tahun

2016 dan 2017 digunakan sebagai

pembagi dari total volume penjualan

Hondatahun2016dan2017.Makahasil

perhitungan pangsa pasar relatif

penjualanHondatahun2017,yaitu:

VP-N
PPR =

VPP-N
Keterangan:

PPR =Pangsapasarrelatif
VPN=Volumepenjualantahunterakhir
VPPN=Volumepenjualantahunterakhirpesaing

VPH2016
PPR2016=

VPY2016

4.380.888
PPR 2016=

1.394078

PPR2016=3,142kali>1

VPH 2017
PPR2017 =

VPY2017
4.385.888

PPR 2017=
1.348.211

PPR2017=3,253kali>1

Keterangan:
PPR =PangsaPasarRelatif
VPH =VolumePenjualanHonda
VPY=VolumePenjualanYamaha

Berdasarkan perhitungan BCG

diatasuntukmengetahuipangsa pasar
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relatif(relativemarketshare)makatelah

diketahuibahwa pangsa pasar relatif

penjualan Honda Tahun 2016 sebesar

3,142kali>1dan tahun2017sebesar

3,253kali>1yangartinyamenunjukkan

bahwapenjualanHondamemilikipangsa

pasarlebihbesardibandingkanpenjualan

Yamaha karena nilai pangsa pasar

relatifnyalebihbesardarisatu. Pangsa

pasarrelatifyang dimilikioleh Honda

padatahun2016dan2017adalahlebih

besardarisatu ,dimana nilaipangsa

pasardaripenjualanHonda lebihbesar

daripesaingnyayaitupenjualanYamaha.

c.PosisiMatriksBCG PenjualanHonda
Beat

Tingkatpertumbuhanpasarpada

penjualanHonda sebesar0,11%,halini

menunjukkanpenjualanHonda memiliki

tingkatpertumbuhanpasaryanglambat.

Pangsapasarrelatiftahun2016sebesar

3,142kalidanTahun2017sebesar3,253

kali. Hasilperhitungan matriks BCG

didapatkanhasilyaitu:penjualanHonda

denganpesaingYamaha terletakpada

posisisapiperah.Yangtermasukdalam

kategorisapiperah adalahprodukatau

unitbisnisyangmemilikipangsapasar

yang dominan dan pertumbuhan yang

lambat namun menghasilkan uang

(pendapatan) yang besar. Ini berarti

produk-produk yang dihasilkan

merupakan produk-produk yang sudah

dikenalpasar

Pertumbuhan
Pasar

PangsaPasar
Gambar4.PenentuanPosisiPTAHM
Tahun2017

Keterangan :Tingkatpertumbuhan pasar

pada umumnya dibedakan berdasarkan

klasifikasitinggidan rendah.Sedangkan

posisi relatif kompetitior dibedakan

berdasarkanmarketshareantara0,0dan

4,0, sehingga tergolong tinggi (high)

disebut pemimpin (leader).Berdasarkan

dari perhitungan tingkat pertumbuhan

pasarpadaPT.AHM,makadiperolehhasil

sebesar0,11% %,haliniberartibahwa

tingkatpertumbuhan pasaryang lambat

padaPT.AHM untukTahun2017,namun

untukpangsapasarnyasangattinggi.Hal

ini terkait dengan pengenalan merek

sepedamotorHondadimasyarakatsudah

dikenal.

Berdasarkan pada kedua matriks

BCGposisiPT.AHM padatahun2017dan

tahun2016beradapadaposisisapiperah

yang menunjukkan bahwa posisiPT.

AHM beradapadapertumbuhanlambat

danpangsapasartinggikarenapangsa

pasarPT.AHM pada tahun 2016 dan

Tinggi

Renda

BINTA

ANJING
SAPI

PERAH

TANDA

TANYA

0%

10

%

2

0

4Kali

2Kali 0Kali

Tinggi Rendah

0,11

%

3,253Kali

PosisiHondaTahun

2017
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tahun2017danmempunyainilaipangsa

pasarrelatifnya pada tahun 2016 dan

2017lebihbesardarisatu(>1).

 Analisis Strategi Penjualan Honda
BerdasarkanMatriksBCG

Berdasarkan matriks BCG PT.

AHM padatahun2016dantahun2017,

letakposisititikberadadikuadransapi

perah dengan indikasi pertumbuhan

pasaryanglambatdanpangsapasarnya

yang tinggi. Ini berarti jumlah

pertumbuhan penjualan Honda yang

lambatnamunpangsapasarmasihtinggi.

Strategiyang dapat diambiladalah

meningkatkan dari posisi sapi perah

menjadiposisistar.

 Pembahasan

Berdasarkan matriks BCG

strategi yang digunakan adalah

strategiinvestataumenginvestasikan,

yaitu strategi untuk meningkatkan

kualitasproduknyaagartetapmampu

bersaing. Perusahaan juga

membutuhkan investasi untuk

mempertahankanposisiproduk untuk

mendukung pertumbuhanlebihlanjut

serta mempertahankan keunggulan

atasprodukagardapattetapbersaing

denganprodukkompetitorlainnya.

Dalam menerapkan strategi

invest yaitu melakukan investasi

dengan pengembangan produk

ditambah beberapa strategi

pemasaran, yaitu : Meningkatkan

inovasi, Memperbaiki kualitas

pelayanan,Meningkatkan komunikasi

pemasarandanMemperluasjaringan

distribusi.

PosisiBersaing mengungkapkan

bahwa persaingan adalah inti dari

keberhasilanataukegagalanperusahaan.

Keberhasilantergantungpadakeberanian

perusahaanuntukbersaing..Persaingan

menentukan ketepatan aktifitas

perusahaan yang dapat menyokong

kinerjanya sepertiinovasi,budaya atau

pelaksanaanyangbaik.Strategibersaing

adalah pencarian akan posisibersaing

yang menguntungkan didalam suatu

industri.Strategibersaingbertujuanuntuk

menegakkanposisiyangmenguntungkan

dan dapat dipertahankan terhadap

kekuatan yang menentukan persaingan

industri.

Perusahaan - perusahaan yang

bersaingpadapasarsasaranyangsama,

padawaktutertentumempunyaisasaran

dansumberdayayangberbeda.Sebagian

perusahaanmempunyaibanyaksumber

dayasedangkanyanglaintidak,sebagian

merupakanperusahaanyangsudahtua

danmapansedangkanyanglainmasih

barudansebagainya.

Dalam pembahasaniniPT.Astra

Honda Motormemilikiposisibersaing

yangcukuptinggikarenamampudalam

menguasai pasar sebagai pemimpin

pasar ( Market Leader ) perusahaan

dalam satuindustridenganpangsapasar
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terbesar. Perusahaan ini mampu

memimpin perusahaan lain dalam

perubahan harga, pengenalan produk

baru,cakupan distribusi,dan insentitas

promosi.

KESIMPULAN

1.Berdasarkan matriks BCG posisi

Hondaberadapadaposisisapiperah,

yang menunjukkan bahwa posisi

penjualannya berada pada

pertumbuhan pasar yang lambat

namun pangsa pasaryang tinggi.

Tingkatpertumbuhanpasarpenjualan

produkHonda sebesar0,11% yang

berarti memilikipertumbuhan pasar

yang lambat dengan pangsa pasar

relatif sebesar3,253kalilebihbesar

dari 1 yang artinya menunjukkan

bahwa penjualan Honda memiliki

pangsapasaryangcukuptinggijuga

karna nilaipangsa pasar relatifnya

lebihbesardari1.

2.Berdasarkan Matriks BCG strategi

yang diambiladalah strategiinvest

ataumengembangkanprodukdengan

berbagaiinovasi,yaitustrategiuntuk

meningkatkanpendapatan agartetap

pada kategoriyang menguntungkan

perusahaan dengan membutuhkan

banyakinvestasiuntukmeningkatkan

posisi produk tersebut dengan

melakukan beberapastrategi,yaitu:

Meningkatkan inovasi, memperbaiki

kualitas pelayanan, meningkatkan

komunikasi pemasaran dan

memperluasjaringandistribusi.

SARAN

1.Padaposisisapiperah membutuhkan

banyakinvestasiuntukmeningkatkan

kualitas produknya untukmendukung

pertumbuhan yang tinggimenjadi

bintang.Sebaiknyamelakukanstrategi

terobosan untuk mendukung

pertumbuhan pasar dengan

memanfaatkan pangsa pasar yang

tinggi.

2.Hendaknya investasidilakukan untuk

meningkatkan fasilitas-fasilitas,

pengembangan pasar atau

pengembangan produk dan pelayan

yang baik terhadap konsumen.

Perusahaan juga diharapkan mampu

mempertahankanposisidandominasi

pasaragartidaktergeserolehpesaing-

pesaingnya.

3.Sebaiknya mengevaluasi setiap

leveldankategoridalam matriks

BCG karena membutuhkan

perhatian dan perlakuan yang

berbeda-beda.
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