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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PT. Karya Sejati Vidyatama merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi kapas dan telah berdiri sejak tahun 1996. Perusahaan ini didirikan 

oleh Ibu Peny Sugito dan berlokasi di Klaten untuk pabrik pusatnya, dan 

memiliki anak cabang di Semarang yang berlokasi di Jalan Tanah Mas Raya  

No. 70, Semarang. Proses kegiatan operasionalisasi perusahaan secara singkat 

adalah sebagai berikut: setelah kapas yang diproduksi di Klaten selesai, 

kemudian dikirim ke Semarang untuk dimasukkan ke dalam oven dan 

dipacking. 

Seperti halnya pada perusahaan lain di era persaingan yang semakin 

kompetitif saat ini, maka perusahaan ini juga harus siap berkompetisi serta harus 

memiliki manajemen yang efektif. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 

manajemen yang efektif memerlukan dukungan karyawan yang cakap dan 

kompeten di bidangnya. Di sisi lain pembinaan para karyawan termasuk yang 

harus diutamakan sebagai aset utama perusahaan. Proses belajar harus menjadi 

budaya perusahaan sehingga keterampilan para karyawan dapat dipelihara, 

bahkan dapat ditingkatkan.  

Untuk menghadapi persaingan, dibutuhkan strategi yang tepat dalam 

menghadapi pesaing. Perusahaan harus lebih selektif dalam mencari, 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi – strategi bisnis yang dibuat 
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agar sesuai dengan posisi perusahaan, dan bagaimana kondisi pesaing – pesaing 

yang sejenis. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif 

ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, 

melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan 

sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi strategi 

keunggulan kompetitif merupakan cara atau upaya yang diterapkan sebuah 

perusahaan untuk membedakannya dari pesaing atau lain dari pesaingnya di 

mata konsumen (Kuncoro, 2003). 

Andrews (2005) menyatakan bahwa strategi adalah kekuatan motivasi 

untuk manager, karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, pemerintah, 

dan sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung menerima 

keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan 

perusahaan. Mintzberg dan Quinn (2001) mengemukakan strategi adalah 

rencana atau pola yang berisi tujuan utama, aturan- aturan tindakan tindakan 

sekuensial perusahaan dan menjadikannya sebagai sebuah kesatuan. 

Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang 

mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk 

mengalokasikan sumber daya dan usaha yang dimiliki suatu perusahaan. 

Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “ apa yang 

dapat terjadi “ bukan dimulai dari “ apa yang terjadi”. Strategi menunjukkan 

arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuannya, dan strategi juga merupakan pola rencana yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. 
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Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep–konsep 

yang sangat berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun.  

Setiap perusahaan yang sukses dalam menjalankan bisnisnya dan dalam 

mempertahankan keberadaannya dalam dunia persaingan bisnis, pasti memiliki 

strategi bisnis yang baik, terarah dan tepat dengan situasi dan kondisi 

perusahaannya (Rangkuti, 2004).  

Pelaksanaan strategi yang efektif dapat menjadikan keputusan strategi 

yang baik menjadi tidak efektif atau pilihan yang diragukan menjadi berhasil 

adalah sama pentingnya untuk menyelediki proses-proses pelaksanaan guna 

mempertimbangkan keuntungan pilihan strategi yang ada (Andrews 2005: 26-

27). 

Satu pendekatan untuk melihat keunggulan kompetitif bisnis adalah 

dengan analisis VRIO, yaitu perangkat internal analisis dalam konteks bisnis 

dengan membahas tentang V (Value), R (Rarity), I (Imitability). dan R (Rarity), 

O (Organization). Value adalah nilai yang dimiliki oleh sebuah organisasi, 

sedangkan  rarity adalah kelangkaan yang dimiliki pihak perusahaan, imitability 

adalah sulit ditiru oleh pesaing atau perusahaan lain, dan organization adalah 

apakah perusahaan telah terorganisir dan mampu memanfaatkan sumber daya 

atau kemampuan yang dimilikinya.  

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis strategi keunggulan 

kompetitif pada PT Karya Sejati Vidyatama dengan menggunakan analisis 

VRIO yang melihat pada nilai (value), kelangkaan (rarity), imitability 

(imitability), dan organisasi (organization) yang dimiliki sebuah usaha. 
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Alasannya adalah karena PT Karya Sejati Vidyatama butuh untuk 

mengoptimalkan kinerjanya selama ini dalam rangka untuk menghadapi 

persaingan yang semakin kompetitif. Sedangkan alasan dipilihnya analisis 

VRIO adalah karena VRIO melihat kepada nilai, kelangkaan, imitability dan 

organisasi yang dimiliki sebuah perusahaan yang nantinya mengarah kepada 

pencapaian keunggulan bersaing sebuah perusahaan yang membedakannya 

dengan perusahaan lain. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “STRATEGI KEUNGGULAN 

BERSAING PADA PT. KARYA SEJATI VIDYATAMA”. 

 
 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

”Bagaimana strategi keunggulan kompetitif pada PT. Karya Sejati Vidyatama 

berdasarkan VRIO?” 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah: untuk menyusun strategi 

keunggulan kompetitif pada PT. Karya Sejati Vidyatama berdasarkan VRIO. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
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1. Bagi perusahaan: 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi 

perusahaan sebagai tambahan informasi tentang segala hal 

yang berhubungan dengan analisis strategi keunggulan 

kompetitif berdasarkan VRIO pada PT. Karya Sejati 

Vidyatama. 

2. Bagi kalangan akademisi: 

Sebagai referensi bagi penelitian dengan topik serupa di masa 

mendatang.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, hipotesis, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek penelitian, populasi dan sampel, jenis 

data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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