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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan jaman yang semakin cepat atau bisa dikatakan dinamis 

memunculkan adanya banyak persaingan diantara perusahaan-perusahaan 

otomotif sehingga membuat perusahaan harus berusaha tidak hanya bertahan 

dalam bisnisnya tetapi lebih berkembang. Pendekatan kapabilitas dinamik ini 

merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan lingkungan persaingan saat ini 

yang semakin cepat atau dinamis. Kapabilitas dinamik merupakan kemampuan 

perusahaan untuk dapat mengatasi perubahan lingkungan yang dinamis melalui 

sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kapabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan adaptasi dengan cepat dan  dinamik merupakan 

kapasitas untuk memperbarui kompetensi apabila terjadi perubahan lingkungan 

bisnis. Kapabilitas dinamik dapat dianalisis dengan tiga elemen utama, yaitu 

adaptive capability, absorptive capability, dan innovative capability (Wang dan 

Ahmed, 2007: 43).  

Persaingan antar perusahaan adalah hal yang wajar terjadi, karena suatu 

produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan sangat dimungkinkan ditawarkan 

pula oleh perusahaan lain, dengan tipe dan karakteristik yang relatif sama pula. 

Untuk menarik perhatian konsumen maka perusahaan memerlukan keunggulan. 

Pada saat sebuah perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan 

atau ditiru oleh pesaingnya, maka itu dapat  disebut keunggulan kompetitif. 
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Perusahaan dalam mempertahankan strategi keunggulan bersaing hanya bisa 

dalam waktu yang singkat karena akan banyak pesaing yang bisa meniru 

keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan tersebut, maka dari itulah 

diperlukan adanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.  

Barney mengatakan bahwa “Sebuah perusahaan dikatakan memiliki 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ketika mengimplementasikan sebuah 

penciptaan strategi nilai tidak bersamaan dilaksanakan oleh pesaing dan  

perusahaan lainnya tidak dapat menduplikasi strategi ini” (Barney, 1991: 102). 

Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan dua cara 

menurut David, yaitu yang pertama dengan terus-menerus beradaptasi dengan 

perubahan tren serta kegiatan eksternal dan kemampuan, kompetensi, serta 

sumber daya internal, dan yang kedua dengan secara efektif dapat merumuskan, 

mengaplikasikan, dan menilai berbagai strategi yang dapat semakin menguatkan 

faktor-faktor tersebut (David, 2009: 13). Dalam rangka menciptakan keunggulan 

kompetitif berkelanjutan,  sumber daya perusahaan dan kemampuan perusahaan 

harus (1) valuable, sumber yang bernilai dengan menerapkan strategi yang akan 

meningkatkan efisiensi perusahaan atau efektivitas yang melebihi pesaingnya atau 

mengurangi pesaing yang kompetitif, (2), harus bisa menjadi langka diantara 

perusahaan-perusahaan pesaing lainnya, (3) inimitable, sumber yang susah ditiru 

oleh para pesaing, dan (4) Non Substitutable, sumber daya yang tidak bisa di 

substitusikan (Barney, 1991:105). 

Perusahaan otomotif mobil memiliki berbagai jenis merk yang sudah 

terkenal dan perusahaan-perusahaan ini saling bersaing untuk tetap dikenal oleh 
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para konsumennya sehingga mengakibatkan jumlah penjualannya pun berubah-

ubah. Diketahui dari CNN Indonesia, menurut Supriyadi selama tahun 2014 mobil 

merk Toyota menjadi pemenang pasar, Daihatsu berada di posisi kedua, dan 

Honda berhasil berada di posisi ketiga. (Supriadi, CNN Indonesia, 2015).  

Table 1.1.  Data penjualan April 2015 

Brand Unit 

Toyota 30.053 

Daihatsu 14.855 

Honda 10.583 

Mitsubishi 9.662 

Suzuki 8.019 

Datsun 1.711 

Isuzu 1.458 

Hino 1.41 

Nissan 1.321 

Mazda 752 

 Sumber: Lesmana, Denny. Sindonews.com. 2015 

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat 

penjualan mobil pada Mei 2015 menurun. Secara kumulatif Januari-Mei, 

penjualan mobil Daihatsu menurut dibandingkan dengan periode yang sama 2014, 

bahkan mobil merk Toyota dikabarkan mengalami penurunan yang lebih 

dibandingkan dengan Daihatsu. Tidak hanya itu merk-merk lainnya seperti, 

Suzuki, Nissan, dan Mitsubishi pun mengalami penjualan yang minus.  Hanya 

Honda yang berhasil tercatat konsisten positif sejak awal tahun. Hal ini 

dikarenakan produk baru yang dikeluarkan oleh merk lain hanya melakukan 

sedikit perubahan di bagian bentuk mobil, tetapi Honda melakukan perubahan 

dari bentuk mobil maupun teknologi yang dimiliki (Supriadi, CNN Indonesia, 

2015). Berdasarkan data yang diambil tersebut, peneliti memilih merk Honda 
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sebagai merk yang akan diteliti karena Honda mampu mengikuti perubahan yang 

makin dinamis sehingga bisa menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. 

 Di Semarang terdapat 4 (empat) dealer Honda yaitu PT Honda Semarang 

Center, PT Honda Gajah Mada, PT PT Honda Kusuma, dan PT Honda Istana 

Cendrawasih. Walaupun dealer tersebut sama-sama menjual merk Honda namun 

antar dealerpun saling bersaing satu sama lain untuk bisa memiliki penjualan yang 

tinggi. Walaupun produk yang dijual adalah produk yang sama, tetapi antar dealer 

dalam melakukan penjualanpun akan mendapatkan hasil yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan setiap dealer memiliki owner yang berbeda-beda, sehingga kebijakan 

yang diterapkan disetiap dealer juga berbeda. Walaupun dari Honda Pusat sudah 

mengeluarkan kebijakannya, namun setiap dealer memiliki wewenang untuk 

memilih kebijakan mana yang bisa dijadikan pedoman untuk dealer mereka, 

sehingga tidak ada keharusan untuk semua kebijakan dijadikan pedoman oleh 

semua dealer. PT Honda Semarang Center dan PT Honda Gajah Mada merupakan 

main dealer sehingga untuk diteliti cakupannya akan terlalu luas, maka dari itu 

peneliti membandingkan dealer PT Honda Istana Cendrawasih dan PT PT Honda 

Kusuma. 

 Tabel 1.1. Data Penjualan Dealer 2015 

Bulan 

PT Honda 

Istana 

Cendrawasih 

(unit) 

PT Honda 

Kusuma  

(unit) 

Juni 30 20 

Juli  22 15 

Agustus  26 24 

September  30 29 

Oktober  27 23 

Sumber: Data yang sudah diolah, 2015 
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Menurut hasil pra survey, PT Honda Istana Cendrawasih Semarang sudah 

menerapkan kapabilitas dinamik dan keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam 

menjalankan bisnisnya. Kapabilitas dinamik yang dilakukan adalah dengan 

mampu beradapatasi dengan lingkungan karena PT Honda Istana Cendrawasih 

melihat bahwa perusahaan kompetitorpun melakukan adaptasi dengan cepat 

sehingga PT Honda Istana Cendrawasih tentu tidak ingin tertinggal dengan 

kompetitronnya dan PT Honda Istana Cendrawasih berusaha untuk menyesuaikan 

keinginan konsumennya. Tidak hanya itu, PT Honda Istana Cendrawasih juga 

mencari informasi dari luar perusahaan untuk menerapkan informasi tersebut dan 

melakukan intesitas R&D secara berkala contohnya terhadap sumber daya 

manusia dengan seringnya melakukan pelatihan karyawan supaya lebih 

memuaskan dari kompetitor. PT Honda Istana Cendrawasih juga melakukan 

inovasi dalam melakukan proses penjualan mereka sehingga tidak tertinggal oleh 

pesaing karena bagi PT Honda Istana Cendrawasih inovasi sifatnya berkembang 

dan maju, inovasi yang dilakukan bisa melalui mengembangkan pasar baru dan 

memberikan diskon yang lebih tinggi, tetapi walaupun melakukan inovasi tetap 

memikirkan solusi apabila terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Menurut hasil pra survey keunggulan kompetitif berkelanjutan yang telah 

dilakukan, perusahaan selalu berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

perusahaan. Efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara 

minimum untuk pencapaian hasil yang optimum, contohnya sumber daya manusia 

bagian servis yang PT Honda Istana Cendrawasih miliki adalah yang mempunyai 
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kompetensi tinggi sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak harus dikerjakan 

oleh orang banyak. Efektivitas ini dilakukan dengan mencapai tujuan perusahaan 

secara tepat, para tenaga pemasar bisa menjual produk PT Honda Istana 

Cendrawasih dengan baik sehingga angka penjualan produk stabil dari awal tahun 

2015. 

PT Honda Istana Cendrawasih juga memiliki sumber daya yang hanya 

dimiliki oleh beberapa pemain bisnis saja, antara lain kompetensi yang dimiliki 

oleh karyawan PT Honda Istana Cendrawasih. Dengan demikian, apabila pesaing 

tersebut tidak memiliki sumber daya seperti yang PT Honda Istana Cendrawasih 

miliki maka akan mengalami kesulitan dalam menirunya. Apabila karyawan PT 

Honda Istana Cendrawasih digantikan dengan karyawan pesaing bisa jadi akan 

mempengaruhi angka penjualan pada dealer PT Honda Istana Cendrawasih karena 

kemampuan tenaga marketing karyawan pesaing berbeda, secara prinsip sistem 

kepemimpinan PT Honda Istana Cendrawasih berbeda dengan kompetitornya. 

Tidak hanya itu, sumber daya manusia dari PT Honda Istana Cendrawasih pun 

tidak bisa diganti dengan sumber daya manusia dari perusahaan kompetitor, 

karena apabila diganti maka akan membutuhkan waktu untuk mereka beradaptasi.  

Walaupun menurut hasil pra survey PT Honda Istana Cendrawasih ini 

sudah melakukan kapabilitas dinamik dan juga memiliki keunggulan kompetitif 

berkelanjutan, namun bisa dilihat bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan ini 

hanya terbentuk dari segi jasa dan penjualan secara luas yang dilakukan oleh PT 

Honda Istana Cendrawasih, sedangkan perusahaan memiliki Kapabilitas Dinamik 

yang memiliki tiga elemen. Maka dari itulah penelitian ini dilakukan untuk dapat 
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mengetahui sejauh mana dan bagaimana impelementasi dynamic capability yang 

dimiliki oleh perusahaan terimplementasi dalam menciptakan keunggulan 

kompetitif berkelanjutan.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mustamu, didapat 

kesimpulan bahwa perusahaan menggunakan kapabilitas dinamik sebagai strategi 

bersaing perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif  berkelanjutan (Putri 

dan Mustamu, 2014). Dalam penelitian lain menurut Aisyah, manajemen harus 

terus memperhatikan faktor lingkungan persaingan dan perkembangan teknologi 

yang terus berubah agar senantiasa mampu beradaptasi dan merespon dengan 

cepat atau bahkan lebih cepat dari perubahan tersebut sehingga membangun 

keunggulan kompetitif berkelanjutan (Aisyah, 2007: 99). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Ning, strategi bisnis yaitu dengan melalukan inovasi akan 

menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan, apabila dibandingkan dengan 

hanya menirunya saja (Ning, 2012: 50).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sanberg dan Abrahamsson, 

didapat kesimpulan kapabilitas dinamik merupakan sumber yang tidak bisa berdiri 

sendiri untuk bisa menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan, dengan kata lain 

apabila hanya menjalankan salah satunya saja makan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan tidak akan terbentuk (Sanberg dan Abrahamsson, 2011: 19).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin lebih mengetahui 

bagaimana implementasi Dynamic Capability pada PT Honda Istana 

Cendrawasih, sehingga peneliti  memilih judul penelitian yaitu “Implementasi 

Dynamic Capability dalam menciptakan Sustainable Competitive Advantage” 
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1.2. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, dengan semakin 

berkembangnya jaman yang semakin dinamis sehingga Honda harus bisa 

membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan,  maka dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Sejauh mana implementasi adaptive capability dalam menciptakan 

sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana Cendrawasih? 

2. Sejauh mana implementasi absorptive capability dalam menciptakan 

sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana Cendrawasih? 

3. Sejauh mana implementasi innovative capability dalam menciptakan 

sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana Cendrawasih? 

4. Bagaimana implementasi dynamic capability (kapabilitas dinamik) dalam 

menciptakan sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana 

Cendrawasih? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi adaptive capability 

dalam menciptakan sustainable competitive advantage pada PT Honda 

Istana Cendrawasih 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi absorptive capability 

dalam menciptakan sustainable competitive advantage pada PT Honda 

Istana Cendrawasih 

3. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi innovative capability 

dalam menciptakan sustainable competitive advantage pada PT Honda 

Istana Cendrawasih 

4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dynamic capability dalam 

menciptakan sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana 

Cendrawasih 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi perusahaan untuk dapat mengetahui implementasi dynamic 

capability dalam menciptakan sustainable competitive advantage pada 

PT Honda Istana Cendrawasih. 

2.  Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan implementasi dynamic 

capability dalam menciptakan sustainable competitive advantage. 

3.  Bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui implementasi dynamic 

capability dalam menciptakan sustainable competitive advantage agar 

bisa membantu untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


