Chapter 9
Strategy Review, Evaluation, and Control
The Nature of Strategy Evaluation
Hasil dari sebuah strategic-management process adalah keputusan dapat signifikan, bahkan
konsekuensinya adalah jangka panjang. Kekeliruan dalam strategic decision dapat menyebabkan
kesalahan yang sangat fatal, bahkan sulit untuk memperbaikinya.
Para strategist berpendapat bahwa penting untuk melakukan timely evaluation yang dapat
mengingatkan manajemen terkait masalah-masalah yang ada sebelum situasi menjadi begitu chaos.
Evaluasi strategi melibatkan 3 aktivitas berikut:
-

Memeriksa dasar yang membentuk strategi perusahaan

-

Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang aktual

-

Mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan rencana.

Timely feedback menjadi fondasi utama di dalam melakukan evaluasi yang efektif.
Strategy evaluation merupakan tahapan yang kompleks dan sensitif. Terlalu sering melakukan
evaluasi dapat menjadi counterproductive. Semakin sering manajer melakukan evaluasi, semakin
sulit manajer mengontrol para employee.Secara simpel, dapat dikatakan strategy evaluation
merupakan penilaian seberapa baik perusahaan perform.
Sangat sulit mendemonstrasikan secara konklusif sebuah strategi yang optimal dan pasti bekerja.
4 kriteria dalam melakukan evaluasi strategi:
Berdasarkan External Assesment:
-

Consonance
o

Kebutuhan para pembuat strategi untuk membuat set of trends karena sebuah
strategi harus adaptif dan kritis terhadap external environment. Salah kesulitan yang
terjadi adalah banyak tren yang dibuat adalah interaksi suatu tren dengan tren
lainnya.

-

Advantage

o

Sebuah strategi harus menimbulkan keunggulan diantara organisasi lainnya.
Keunggulan suatu organisasi dapat diukur dari superioritas dari 3 hal berikut:
resources, skills, dan position.

Berdasarkan Internal Assesment:
-

Consistency
o

Ketidakkonsistenan seharusnya menjadi hal yang dihindari dalam pembentukan
sebuah

strategi.

Biasanya

muncul

dari

ketidaksepahaman

dan

konflik

interdepartemen.
-

Feasibility
o

Strategi harus dapat diimplementasikan sesuai dengan physical, human, dan
financial resources dari sebuah organisasi.

Kendala yang sering dihadapi organisasi akhir-akhir ini dalam melakukan evaluasi strategi:
1. Lingkungan semakin kompleks
2. Sulitnya memprediksi masa mendatang secara akurat
3. Variabel yang berpengaruh semakin banyak
4. Meningkatnya tingkat kegagalan meskipun sudah membuat best plan
5. Event-event domestik dan dunia semakin mempengaruhi organisasi
6. Penurunan rentang waktu dalam pembentukan strategi karena sulitnya memprediksi masa
depan.

A Strategy-Evaluation Framework

1. Reviewing Bases of Strategy
Evaluasi (corrective action) sangat baik dilakukan namun tidak perlu dilakukan ketika external
(digambarkan dalam EFE matrix) dan internal (digambarkan dalam IFE matrix) factor tidak banyak
berubah ketika dibandingkan dengan kondisi saat ini dan perusahaan sedang dalam progress yang
memuaskan dalam mencapai objektif. Hal inilah yang membentuk Strategy Evaluation Matrix.
Pertanyaan-pertanyaan penting dalam melakukan evaluasi strategi:
1. Apakah internal strength masih tetap strength hingga saat ini?
2. Apakah perusahaan menambah internal strength?
3. Apakah internal weaknesses masih weaknesses?
4. Apakah sekarang kita memiliki internal weaknesses baru?
dll disesuaikan dengan External dan Internal Factornya.

2. Measuring Organizational Performance
Measuring organizational performance adalah:
1. melakukan perbandingan antara expected results dengan actual results,
2. melihat deviasi perencanaan,
3. mengevaluasi performa individual, dan
4. mencari tau progress perusahaan dalam mencapai objektif
Mencari tahu kriteria yang dapat dengan baik memprediksi hasil lebih penting dari hanya sekedar
menemukan apa yang sudah terjadi.
Kegagalan dalam melakukan progress yang memuaskan adalah sebuah tanda perlunya sebuah
corrective actions. Sebuah permasalahan dapat muncul ketika perusahaan sangat inefektif (not doing
the right things) atau inefisien (poorly doing the right things).
Dalam melakukan measurement organizational performance, perusahaan dapat mendevelop
berbagai variabel, dimana favorable atau unfavorable variance dicatat secara bertahap over time.
Variabel dapat kuantitatif maupun kualitatif. Pembentukannya tergantung berdasarkan size,
industry, strategies, dan juga management philosophy. Variabel kuantitatif biasanya menggunakan
financial ratios seperti ROI, Asset Growth, ROE, Profit Margin dll. Variabel kuantitatif cukup efektif,
namun memiliki banyak kekurangan, misal variabel kuantitatif hanya dapat mengcover annual
objective tidak long-term objective.
Variabel kualitatif dapat muncul dari pertanyaan berikut ini:
1. Seberapa balance investasi perusahaan antara high-risk atau low-risk project?
2. Seberapa baik investasi perusahaan dalam long-term dan short term project?
Dan sebagainya.

3. Taking Corrective Actions
Tahapan terakhir adalah melakukan corrective actions dimana hal ini yang diharapkan membawa
perubahan didalam posisi kompetitif perusahaan di masa yang akan mendatang. Berikut ini adalah
corrective actions yang dapat dilakukan:

1. Membentuk firm structure alternatif
2. Mengganti beberapa key individuals
3. Melakukan divestasi divisi-divisi tertentu
Dan sebagainya.

The Balanced Scorecard

Metode balanced scorecard merupakan cara yang digunakan untuk mengevaluasi strategi dengan
melihat 4 perspektif yaitu performa finansial, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, dan
inovasi (learning and growth). Dari segi finansial contohnya bagaimana sistem pendanaan apakah
dengan mengeluarkan saham/obligasi. Dari sisi konsumen, apakah konsumen merasa puas dengan
pelayanan yang diberikan perusahaan. Dari sisi internal, bagaimana sistem imbalan karyawan. Dan
yang terakhir dari sIsi inovasi, yaitu teknologi seperti apa yang digunakan perusahaan. Dengan
strategi evaluasi ini, semuanya saling berhubungan sehingga bisa diciptakan sinergi anata satu
dengan yang lain dan juga kegagalan di satu strategi menyebabkan kegagalan di strategi lain. Seperti
digambarkan pada gambar diatas.

