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BAB I 

 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 
Dewasa ini, persaingan di dunia bisnis semakin kompetitif. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai usaha yang bermunculan, baik yang berskala kecil, menengah dan besar. 

Semuanya bersaing untuk memenangkan hati konsumennya sehingga dapat tetap bertahan 

di tengah persaingan yang semakin gencar. Diperlukan persiapan yang matang untuk 

menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompleks dengan mengembangkan 

strategi.  

 Strategi yang tepat dan kompetitif diperlukan agar suatu perusahaan dapat bertahan 

serta memenangkan persaingan. Perusahaan harus lebih selektif dalam mencari, 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi – strategi bisnis yang dibuat agar sesuai 

dengan posisi perusahaan, dan bagaimana kondisi pesaing – pesaing yang sejenis. 

(Andrews, 2005). 

Adapun definisi dari strategi yaitu rencana yang disatukan,menyeluruh dan terpadu 

yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang 

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, 1994:6-9) 

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, 2005). 
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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).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.  

Rumah makan Friendly Court yang terletak di lokasi JL Pawiyatan luhur  menghadapi 

persaingan yang kompetitif diketahui melalui wawancara langsung dengan pemilik Ibu 

Istriwirastuti Susetya Ningtyas pada hari selasa tanggal 11 januari 2011. Hal ini Dilihat 

dari adanya pesaing yang menawarkan menu yang hampir sama dengan Friendly Court.  

Hal ini dapat dilihat  pada tabel berikut:  
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Tabel 1.1 Daftar Menu dan Harga Pesaing. 

 

Menu Masakan 

Harga 

Friendly Court Pelangi 

Aneka Nasi Goreng Rp 5.000 – Rp 6.000 Rp 5000 – Rp 6500 

Aneka Indomie     Rp 2500 –   Rp5.000 Rp 2500 – Rp 5500 

Nasi Penyet 

(Tahu,Tempe,Telur) 

 

Rp 5500 

 

Rp 6500 

Sumber : Rumah Makan Friendly Court dan Rumah Makan Pelangi 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya menu yang sama yang ditawarkan oleh 

Rumah Makan Friendly Court dan pesaingnya. ada beberapa menu masakan pesaing yang 

harganya sama dengan Rumah Makan Friendly Court. Hal inilah yang menyebabkan 

Rumah Makan Friendly Court mengalami persaingan yang cukup ketat. Adapun alasan 

dipilihnya Rumah Makan Friendly Court yaitu karena Rumah Makan Friendly Court 

mempunyai pelayananan pengiriman (Free Delivery order) ke semua tempat baik dekat 

maupun jauh yang membuat Rumah Makan Friendly Court berbeda dari para pesaingnya. 

Maka berdasarkan uraian diatas akan dilakukan penelitian untuk menentukan Strategi 

Keunggulan Kompetitif pada Rumah Makan Friendly Court dengan menggunakan 

analisis VRIO yang melihat pada nilai (Value), kelangkaan (Rarity), kemudahan/kesulitan 

untuk meniru (Imitability), dan organisasi (Organization) yang dimiliki sebuah usaha. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul: ”STRATEGI KEUNGGULAN 

KOMPETITIF RUMAH MAKAN FRIENDLY COURT ” 
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1.2 Perumusan Masalah  
 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka perumusan masalah pada penelitian  

ini adalah: “Bagaimanakan strategi keunggulan kompetitif berdasarkan  analisis VRIO pada 

Rumah Makan Friendly Court? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui strategi keunggulan kompetitif berdasarkan 

analisis VRIO pada Rumah Makan Friendly Court 

1.4. Manfaat Penelitian 
 
        Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi pihak perusahaan: 

Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi penting 

mengenai strategi keunggulan kompetitif pada Rumah Makan Friendly Court dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat saat ini. 

b. Bagi kalangan akademisi: 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya dengan topik yang sama 
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