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BAB III 

PERUMUSAN MISI (MISSION STATEMENT) JASA 

 
 

1. PENGERTIAN PERNYATAAN/RUMUSAN MISI (MISSION 
STATEMENT) 

Business Week mengeluarkan hasil studinya yang menyatakan dari 

seribu perusahaan terbesar di Amerika, rata-rata perusahaan yang mempunyai 

mission statement yang jelas menghasilkan tingkat pengembalian saham 

(return on equity) sekitar 16,6% sementara yang tidak mempunyai mission 

statement hanya 9,7% (Reich, 1997). Allen Z. Reich (1997) mengungkapkan 

mission statement sebagai berikut: 

“The Mission Statement can be defined as a broad statement of characteristic 

(product and market), goals (Profit and growth), and philosophies of a business 

(Pearce & Robinson, 1991); or simply its purpose and philosophies (Byars, 1984)” 

Mission statement yang baik adalah mission statement yang 

mengartikulasikan strategi bisnis bagi perubahan, kekuatan kunci posisi 

dalam pasar (Monroe Porter, 1997). Artinya meski membuat mission 

statement bukan hal sulit namun perlu hati-hati dalam membuatnya jangan 

sampai terkesan tidak bermakna dan berakibat negatif bagi perusahaan sendiri. 

2. UNSUR-UNSUR DALAM MISSION STATEMENT 

Unsur utama mission statement menurut Allen Z. Reich yaitu: 

karakteristik produk dan pasar sasaran, tujuan, dan filosofi.  

KARAKTERISTIK 

a. Produk 

Mission statement harus mencakup produk jasa yang ditawarkan: 

keunikan, siapa pasar sasaran utama, apakah produk mampu bertahan, 

untuk berapa lama bertahan. 
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b. Target Market 

Mission harus mencapai target market perusahaan, target market 

disini adalah pengguna potensial dan pembeli dari produk. Meskipun 

target market perusahaan banyak atau lebih dari satu, harus tercakup. 

TUJUAN (GOAL) 

Tujuan perusahaan umumnya adalah dalam profit dan 

pertumbuhan. Secara umum tidak ada jumlah spesifik profit yang 

dimasukkan dalam mission statement, namun ada dalam objective section. 

Artinya profit dan pertumbuhan ada dalam mission statement meskipun tidak 

eksplisit. Pertumbuhan itu berarti apakah ekspansi atau tidak, tumbuh 

cepat atau lambat, dan kontraksi unit. 

FALSAFAH (PHILOSOPHIE) 

Falsafah perusahaan bertujuan agar mission statement yang dibuat 

mengandung makna yang dalam dan bisa dimengerti bukan hanya oleh top 

manager, karyawan, dan pemegang saham tetapi dimengerti oleh masyarakat 

(konsumen) secara luas. Biasanya antar perusahaan mempunyai falsafah 

mission statement nyaris sama, yaitu berkisar pada kepedulian manusia dan 

sikap memanjakan pelanggan. Itu tidak masalah yang penting falsafah dari 

mission statement bisa membentuk budaya kerja yang diinginkan dan 

memotivasi. 

3. TEMPAT MISSION STATEMENT DALAM PROSES 
PERENCANAAN 

Pada perusahaan yang sedang stabil, atau berkembang/menurun 

tidak signifikan, mission statement berada pada posisi pertama dan 

kemudian menjadi acuan dalam penentuan perencanaan selanjutnya.  

Sebaliknya pada perusahaan yang sedang berkembang maka 

perencanaan-perencanaan lebih baik berdasar analisa situasional 

daripada terpaku mission statement karena perubahan seperti bertambahnya 

konsumen yang bisa diraih, bertambahnya pesaing, atau perubahan pola 

konsumen, sehingga mission statement tidak lagi sesuai dengan keadaan.  
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4. PERLUNYA MENYATAKAN MISSION STATEMENT 
SECARA TERTULIS 

Dalam sebuah survei di Inggris, hanya 70% perusahaan yang baru 

menyatakan mission statement secara tertulis pada tahun 1991. Hal ini terjadi 

karena perusahaan bersifat tersentralisasi sehingga keputusan hanya diambil 

oleh seseorang. Jika orang tersebut sudah memahami misi tidak akan timbul 

masalah karena orang yang mendapat perintah keputusan darinya tentu akan 

menjalankan perintah yang sesuai misi. 

Sekarang sudah banyak perusahaan bersifat desentralisasi dimana, 

keputusan strategis diambil oleh karyawan, maka menyatakan mission 

statement secara tertulis bisa memudahkan untuk dipahami semua karyawan. 

5. TUJUAN ADANYA MISSION STATEMENT 

Mengartikulasikan (memperjelas) top manager akan visi dari 

perusahaan di masa depan, dan mengkomunikasikan keinginannya kepada 

bawahan yang akan mengambil keputusan-keputusan strategis tersebut. 

Keuntungan ada mission statement yang lainnya adalah: 

a. Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengambilan keputusan 

yang dilakukan manajer 

b. Mengkomunikasikan dengan ekplisit tujuan perusahaan kepada semua 

karyawan sehingga mereka tahu dan paham apa tujuan dan langkah 

yang ingin dicapai perusahaan. 

c. Mengkomunikasikan dan memperkenalkan perusahaan kepada 

masyarakat umum. 

6. HAL-HAL YANG PERLU DIHINDARI DALAM 
PERUMUSAN MISSION STATEMENT 

 

a. Mission statement yang terlalu luas 

Mission statement yang terlalu luas berakibat tidak fokus, sehingga 

menyulitkan manajer yang ingin mengambil keputusan karena dasar 

yang terlalu luas sehingga keputusannya pun tidak akan terfokus dan 
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akhirnya adalah sia-sia. Contoh perusahaan taksi merumuskan misi: 

perusahaan penyedia jasa transportasi, hal ini terlalu luas karena 

mencakup darat, laut dan udara untuk konteks bisnisnya. 

b. Mission statement yang terlalu sempit 

Mission statement yang terlalu sempit menyebabkan rencana strategis 

yang seharusnya bisa dicapai perusahaan tidak dibuat sehingga menjadi 

hambatan kemajuan. Contoh hotel berbintang yang hanya merumuskan 

misinya sebagai jasa penginapan bagi tamunya.  

7. CONTOH KASUS: PENGALAMAN BRITISH AIRWAYS 
MERUMUSKAN MISI 

Konsumen biasanya mempertimbangkan harga dalam memutuskan 

pembeliannya. “Akan tetapi untuk suatu produk atau jasa seperti perjalanan 

lewat udara, maka akan ada penumpang yang bersedia membayar lebih tinggi 

untuk pelayanan yang memuaskan”, kata CEO BRITISH AIRWAYS Sir Collin 

Marshall (Harvard Business Review, November 1995). 

“Muara sebenarnya adalah value of money jika anda dapat layanan 

yang lebih baik yang tidak bisa diberikan orang lain maka, akan ada sedikit 

orang yang bersedia membayar lebih mahal untuk layanan tersebut”, tutur 

Marshall. Tentu saja harga premium tidak bisa diterapkan dimana-mana, juga 

pada BRITISH AIRWAYS (BA), dan BA sukses hampir disemua rute. Lalu 

bagaimana jika ada layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah? 

Tentu ini merupakan persoalan tersendiri. “Akan tetapi hal itu tidak perlu 

merespon dengan merusak apa yang sudah dibangun”, maksudnya 

mengurangi kualitas layanan. 

Mengapa BA bertindak demikian: 

a. Pandangan bahwa bisnis tidak lebih dari satu fungsi, yang untuk 

bisnis jasa penerbangan adalah memindahkan orang dari titik A ke 

titik B tepat waktu dengan harga serendah mungkin. 

b. Bisnis adalah lebih dari sekedar fungsi, artinya bersaing pada basis 

penciptaan pengalaman. “Dalam konteks bisnis, transportasi udara 
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adalah proses memindahkan orang dari titik A ke titik B sedapat 

mungkin begitu gampang dan menyenangkan”, kata Marshall.  

c. Setiap orang bisa menerbangkan pesawat terbang tetapi hanya sedikit 

yang punya keunggulan melayani orang. ”Oleh karenanya, kami 

memutuskan bahwa tujuan utama kami adalah membuat service kami 

lebih ringkas dibandingkan pesaing kami”, lanjut Marshall. Untuk 

mewujudkan tujuan itu maka BA menghilangkan kendala kerepotan 

orang yang sedang bepergian dengan pesawat. Misalnya, kerjasama 

dengan pemerintah membangun saluran lintas cepat di bandara dan 

memudahkan penumpang premium bergerak cepat melewati imigrasi 

dan bea cukai.  

Menurut Marshall, tiap industri punya suatu “tiket masuk” yaitu 
persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa masuk dal am bisnis dan 
price of entry dalam penerbangan: 
1. Mendapatkan penumpang yang ingin pergi. 
2. Melakukan dengan aman. 
3. Berangkat sesuai yang diinginkan penumpang. 
4. Menyediakan jumlah makanan. 
5. Membiarkannya mengakumulasi frequent-flier miles. 

 
Menurut riset, penumpang menganggap layanan dasar itu taken for 

granted dan terus menuntut agar perusahaan membantunya, memperlakukan 

secara khusus, cara yang lebih baik. BA terus menerus menanyai pelanggan 

dalam focus group discussion mengenai bagaimana suatu layanan tampak dan 

dapat dirasakan. Tujuannya adalah: 

1. Memberi pelayanan secara keseluruhan lebih baik dan good value of 

money di tiap segmen pasar dimana BA bersaing. 

2. Bertindak gemilang dengan mengantisipasi secara tepat pada respon 

kebutuhan pelanggan dan aktifitas pesaing. 

3. Frase BA “nothing too small, nothing too big” Nothing too big adalah 

membuat para penumpang tahu bahwa terbang kemana mereka pergi 

dan itulah profesionalisme BA. Nothing too small adalah membuat 
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penumpang tahu bahwa servis BA untuk mengejar kebutuhan pribadi 

penumpang. Ringkasnya adalah memberitahu bahwa meski melalui 

penerbangan jutaan orang, penumpang bisa merasakan 

hubungan timbal balik yang bukanlah bersifat masal. 

8. PERUMUSAN MISI PERUSAHAAN GLOBAL 

Langkah-langkah untuk menuju globalisasi, hal yang harus 

menjadi perhatian adalah: 

� Operasi global lebih rumit dengan lingkungan politik, hukum, sosial 

dan budaya yang beragam. 

� Interaksi antar negara bersifat kompleks karena masalah kedaulatan 

nasional dan kondisi sosial ekonomi. 

� Kesulitan komunikasi dan kesulitan pengendalian kantor pusat dan 

afiliasi di seberang lautan. 

� Operasi global menghadapi persaingan ekstrim. 

� Terbatasnya strategi karena bermacam blok ekonomi. 

Rumusan misi yang bersifat globalisasi dapat dilakukan dengan cara: 

1. Revisi komponen misi perusahaan, yaitu dengan cara merubah 

arah perusahaan, keputusan strategi, alternatif akibat arah globalisasi 

yang akan dituju perusahaan. 

2. Jasa dan Produk, pasar dan teknologi, yaitu menetapkan batasan 

kebutuhan pasar yang akan dipenuhi perusahaan. Hal ini mungkin 

tetap berlaku dalam lingkungan global, karena kompetensi yang 

diperoleh dari negara asal.  

(Lupiyoadi, 2001:22-31) 


