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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, segala jenis dan bentuk perusahaan apapun dituntut untuk memiliki 

performa dan kinerja yang baik, agar mampu bersaing dan bertahan hidup (survive) di era 

persaingan global yang sangat ketat. Seluruh unit dan divisi di dalam suatu perusahaan 

dituntut agar bisa bekerja dengan baik, harmonis, dan optimal, sehingga bisa memperkuat 

daya saing perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja 

kurang baik pada umumnya tidak akan mampu bertahan lama atau tidak akan pernah bisa 

maju di dunia persaingan global saat ini (Darmastono, 2009). 

Perusahaan Nusantara Card Semesta (NCS) adalah suatu perusahaan jasa yang 

bergerak dalam bidang jasa kurir. PT. NCS merupakan salah satu perusahaan jasa kurir 

berkelas menengah, seperti halnya perusahaan JNE, SDS, dan SLI. Sehingga NCS 

memprioritaskan hanya untuk bersaing di dunia jasa kurir yang menengah saja. Industri 

jasa kurir merupakan industri yang masih berada dalam tahap growth di dalam life cycle-

nya. Hal ini berarti industri jasa kurir masih memiliki potensi dan prospek yang bagus di 

masa yang akan datang, apabila dikelola dengan baik (Darmastono, 2009). 

PT. NCS selalu bekerja mengantarkan berbagai dokumen, kargo, surat-surat 

berharga, bill statement, dan berbagai jenis barang lainnya ke para pelanggan. Pelanggan 

dari PT. NCS bisa berupa perorangan atau sebuah instansi, industri, bank, dan 

perusahaan. Departemen Operasional di PT. NCS memiliki empat buah unit bisnis, yakni 

unit bisnis Cargo, City Courier, Logistic, dan Warehouse. Keempat unit bisnis tersebut 

harus mampu bekerja dengan baik agar bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya bagi 
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PT. NCS. Unit bisnis Cargo dan City Courier khusus untuk pelayanan jasa distribusi 

barang, namun City Courier dikhususkan untuk pengantaran barang-barang yang berupa 

dokumen dan kertas-kertas, seperti surat, bill statement, kartu kredit, dan lain-lain. 

Sedangkan Cargo untuk pengiriman barang-barang yang bukan dokumen, seperti 

handphone, televisi, radio, peralatan memasak, dan lain-lain. Unit bisnis Logistic dan 

Warehouse digunakan untuk pelayanan jasa gudang. Jika perusahaan lain ingin 

menyimpan barang-barang atau produk-produknya dalam jangka waktu tertentu, bisa 

menggunakan layanan Logistic dan Warehouse NCS ini. Namun perbedaannya, pada unit 

Logistic disediakan pula berbagai peralatan khusus gudang yang bisa juga dibeli oleh 

customer apabila memang dibutuhkan, sedangkan pada unit Warehouse hanya sekedar 

tempat atau gudang untuk menyimpan barang customer, dan customer harus 

menyediakan sendiri berbagai perlengkapan pendukung untuk penyimpanan barangnya. 

Unit bisnis Cargo merupakan salah satu unit bisnis di PT. NCS yang terbilang 

masih baru. Unit bisnis Cargo ini pertama kali di-launching pada tahun 2005. Namun 

selama 3 tahun beroperasi, unit Cargo ini berkembang sangat pesat dalam hal jumlah 

transaksinya. Artinya, unit Cargo ini sebenarnya telah berhasil menarik minat banyak 

calon konsumen untuk menjadi pelanggannya dan melakukan banyak transaksi dengan 

jumlah uang (Rp) yang semakin besar pula. Akan tetapi, profit margin yang didapat oleh 

unit Cargo ini justru cenderung menurun jika dibandingkan saat unit Cargo pertama kali 

di-launching. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar bagi unit Cargo ini, 

karena jumlah transaksinya meningkat sangat pesat, namun di sisi lain profit margin-nya 

justru menurun dan tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah transaksi. Dengan kata 
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lain, performa unit Cargo ini kurang baik. Tabel 1 menunjukkan kondisi unit Cargo 

ditinjau dari sisi jumlah transaksi (dalam Rp) dan profit margin-nya. 

Tabel 1. Kondisi Unit bisnis Cargo PT. NCS Ditinjau dari Sisi Jumlah Transaksi dan 
Profit Margin hingga Tahun 2008 
 

Tahun 

 

TARGET 

REALISASI 

Jumlah Transaksi 
(Rp) 

Profit Margin 
(%) 

2005*  
Target profit margin yang 

diharapkan dari pihak 
manajemen untuk 

unit Cargo NCS adalah 
10% - 15% setiap 

tahunnya. 

283.935.541,- 10,0

2006 3.813.688.118,- 9,5

2007 6.157.747.034,- 6,0

2008 11.628.723.313,- 7,0

*Tahun 2005 adalah pertama kalinya unit bisnis Cargo di-launching. 
Sumber : Kantor Pusat PT. NCS (2008). 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa jumlah transaksi unit Cargo 

bertambah pesat dengan nilai Rupiah yang semakin besar pula, namun profit margin dari 

unit Cargo tersebut terlihat menurun hingga tahun 2008, bahkan di bawah dari target 

yang diharapkan. Dengan kondisi tersebut, pihak manajemen PT. NCS menilai performa 

unit Cargo kurang baik, dan pihak manajemen NCS sangat menginginkan performa unit 

Cargo menjadi lebih baik di kemudian hari, agar dapat bersaing dengan unit Cargo dari 

perusahaan jasa kurir menengah lainnya. Kondisi tersebut merupakan indikasi adanya 

masalah dalam strategi yang selama ini dijalankan, maka perlu dikaji faktor-faktor 

internal dan eksternal yang menyebabkan performa unit Cargo menjadi kurang baik. Di 

samping itu, unit Cargo di PT. NCS berkontribusi paling besar dalam menyumbangkan 

profit bagi keseluruhan perusahaan, sehingga unit Cargo dituntut harus selalu memiliki 

performa yang baik. Oleh karena itu, unit bisnis Cargo ini membutuhkan alternatif-

alternatif strategi. Sehingga di masa yang akan datang, diharapkan performa unit Cargo 



 4

bisa lebih baik daripada saat ini. Adapun gambaran mengenai besarnya kontribusi profit 

dari setiap unit bisnis di PT. NCS disajikan pada Gambar 1 berikut ini. 

 
Sumber : Kantor Pusat PT. NCS (2008). 
Gambar 1. Kontribusi Profit setiap Unit Bisnis di PT. NCS 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tentang kurang baiknya performa unit Cargo PT. NCS 

dan tuntutan bahwa unit Cargo NCS harus mampu bersaing dengan perusahaan jasa kurir 

menengah lainnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : 

(1). Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi performa unit Cargo 

sehingga menjadi kurang baik, dan seberapa besar bobot dari masing-masing faktor 

internal dan eksternal tersebut. 

(2). Apa saja alternatif strategi bagi unit Cargo, sehingga di masa yang akan datang 

performanya menjadi lebih baik. 

(3). Bagaimana urutan prioritas alternatif strategi bagi unit Cargo NCS. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

(1). Menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi performa unit 

Cargo NCS. 

(2). Merumuskan alternatif strategi untuk unit Cargo NCS. 

(3). Menentukan urutan prioritas alternatif strategi untuk unit Cargo NCS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan menghasilkan alternatif-alternatif strategi yang telah diurutkan 

prioritasnya untuk menjadikan performa unit Cargo PT. NCS lebih baik, agar besarnya 

profit margin yang diraih dapat mencapai target, serta mampu bersaing dengan unit 

Cargo dari perusahaan jasa kurir menengah lainnya. Hasil penelitian ini sebagai masukan 

bagi para top manager PT. NCS dalam menentukan kebijakan demi perbaikan performa 

unit bisnis Cargo. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada unit bisnis Cargo di PT. NCS, 

dengan responden pakar berjumlah 5 orang, yakni para jajaran direksi di PT. NCS selaku 

pihak-pihak yang bisa merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi 

pengembangan yang akan diterapkan, serta 2 orang responden pihak luar yang ahli di 

bidang jasa kurir dan kargo dari PT. SDS (Sarana Daya Semesta) dan PT. SLI (Sinergi 

Layanan Integrasi). 
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