
 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Produksi kendaraan bermotor Indonesia mengalami kemajuan sangat 

signifikan, kenaikan produksi yang diiringi dengan kenaikan kebutuhan pasar 

domestik juga mengalami pertumbuhan. Merujuk hasil riset Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG) dapat diketahui bahwa, tahun 2012 jumlah produksi 

mobil Indonesia melebihi 1 juta unit, dan terus menunjukan kenaikan hingga 

mencapai 1,2 juta unit pada tahun 2013. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi 

sepanjang sejarah otomotif Indonesia yang  menarik perhatian banyak pihak untuk 

mengetahui lebih jauh bagaimana Indonesia bisa mencapai prestasi  tersebut dan 

memperkirakan bagaimana perkembangan industri otomotif Indonesia di masa 

mendatang. 

 

 
Sumber: Gaikindo (2015) 

Gambar 1 Grafik kondisi pertumbuhan pasar domestik dan produksi mobil 

Indonesia tahun 2003- 2015 

 

Pertumbuhan ekonomi kelas menengah (midleclass) merupakan pendukung 

utama dari pertumbuhan gross domestic product (GDP) Indonesia (World Bank 

2014) yang secara tidak langsung menyokong pertumbuhan industri otomotif. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan meningkatnya kemampuan masyarakat kelas 

menengah untuk membeli kendaraan baru sebagai pengganti kendaraan roda dua. 

Lebih lanjut, peluncuran low cost green car (LCGC) merupakan faktor pendukung 

lain tumbuh pesatnya industri otomotif di Indonesia. Selaras dengan tingginya 

pertumbuhan industri otomotif, pemerintah Indonesia berkeinginan agar pada 

tahun 2025 Indonesia akan menjadi negara basis manufaktur kendaraan bermotor 

dengan kemampuan produksi dan desain sendiri (KPMG 2014). 
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Kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif 

adalah dengan meluncurkan kebijakan kandungan lokal 80% untuk kendaraan 

(LCGC) dengan ketentuan pemerintah mewajibkan produsen kendaraan bermotor 

untuk menggunakan 80% komponen pembentuk kendaraannya berasal dari 

produsen komponen otomotif lokal (KPMG 2014). Faktor-faktor tersebut 

membuka kesempatan lebih luas bagi perusahaan dalam industri komponen 

otomotif lokal untuk berkontribusi dan bersaing lebih baik di dalam industri 

komponen. Di sisi lain kesempatan juga diberikan kepada produsen komponen 

otomotif asing untuk berinvestasi di Indonesia baik sebagai foreign direct 

invesment (FDI) atau dengan partner di Indonesia dalam bentuk joint venture.  

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) 

sebanyak 50 perusahaan komponen kendaraan bermotor baru antara lain berasal 

dari Jepang, Thailand, Malaysia, dan Taiwan berencana membangun pabrik di 

tanah air (GIAMM 2016).  

Pertumbuhan dalam industri komponen otomotif yang baik saat ini bukan 

tanpa tantangan, terutama bagi produser komponen otomotif di Indonesia yang 

pada tahun 2013 terjadi lonjakan kurs dolar Amerika terhadap rupiah yang 

mencapai Rp. 13.900 per dolar Amerika (Bank Indonesia 2013). Kenaikan kurs 

mempengaruhi harga bahan baku pembentuk komponen otomotif yaitu plastik, 

karet sintetik, bahan kimia dan juga besi. Hampir seluruh kebutuhan bahan baku 

di impor dari luar negeri. Impor beberapa komponen penting kendaraan bermotor 

juga ikut naik seiring kenaikan volume produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

industri komponen otomotif Indonesia masih besar ketergantungannya terhadap 

impor (Kementerian Perindustrian 2014). 

Tuntutan kenaikan upah minimum regional dengan kenaikan drastis tanpa 

disesuaikan dengan kenaikan produktifitas buruh menjadi tantangan tersendiri 

bagi perusahaan (Tabor 2015). Rendahnya produktifitas tenaga kerja menuntut 

perusahaan yang berbasis padat karya segera melakukan otomasi dan efisiensi 

tenaga kerja agar kinerja perusahaan dapat terus dipertahankan. Investasi yang 

besar dalam penyediaan mesin produksi yang otomatis dan mendesain ulang 

proses produksi dengan konsep low labor intensity merupakan alternatif yang 

harus dijalankan perusahaan untuk mempertahankan kinerja perusahaan jangka 

panjang (Kementerian Perindustrian 2014).     

Perusahaan-perusahaan komponen otomotif harus mencari dan menjalankan 

inisiatif strategi bersaingnya untuk meningkatkan efisiensi (Ismail et al. 2012) 

dalam memenangkan kompetisi di industri ini. Menurut Porter (1980), esensi dari 

strategi bersaing setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keunggulan 

bersaing, yang dapat juga dijabarkan sebagai posisi pertahanan sebuah perusahaan 

dalam industrinya yang akan memberikan keutungan tertinggi diantara pesaing-

pesaingnya. Jika keuntungan ini dihasilkan secara konsisten maka perusahaan 

dikatakan memiliki keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Lebih jauh 

Porter (1980) berpendapat bahwa dalam rangka mendapatkan keunggulan 

bersaing di dalam pasar, perusahaan perlu menerapkan strategi yang sesuai untuk 

mengatasi kelima kekuatan kompetisi (competitive force) yaitu persaingan dalam 

industri, daya tawar pembeli dan suplier, ancaman dari pendatang baru di pasar 

dan ancaman atas produk-produk pengganti.  

Bagaimana perusahaan menentukan strategi yang diaplikasikan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaanya, sangat tergantung kepada kondisi dinamika 



 

 

3 

lingkungan bisnis (faktor eksternal) yang berkembang (Cinembiri 2010). 

Misalnya, perusahaan pembuat kendaraan bermotor Jepang telah melakukan yang 

disebut dengan “Target Costing” dan “Kaizen Costing” (Monden dan Hamada 

1991) untuk menekan biaya produksi kendaraan bermotor, sehingga produsen 

komponen otomotif harus mempunyai strategi low cost.  

Di sisi lain perusahaan komponen otomotif Indonesia juga harus 

memperbaiki operasional proses (faktor internal) perusahaan dengan membangun  

sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan (capability) organisasi dan 

membentuk kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung keunggulan bersaing 

perusahaan (David 2011). Pengembangan sumberdaya ditujukan untuk 

membangun keunggulan dalam mengatasi kelemahan faktor internal yang akan 

banyak mendukung operasional perusahaan sesuai dengan tuntutan pelanggan 

(Huges 2000). Dalam industri komponen otomotif kegiatan perbaikan kinerja 

operasional banyak dipengaruhi oleh budaya dan metode dari perusahaan otomotif 

yang menjadi pelanggannya. Sebagai contoh perusahaan pembuat kendaraan 

Jepang menaruh perhatian yang tinggi kepada building in quality untuk mencapai 

lean manufacturing (Liker dan Wu 2000), pengembangan sumberdaya tidak 

hanya terbatas pada aspek kualitas tetapi juga sampai kepada perbaikan proses 

yang dikenal dengan Kaizen melalui penerapan berbagai best practise seperti 

bench marking, continuous improvement, cell manufacturing yang tujuannya 

adalah untuk meningkatkan operational efectiveness. Di Amerika Serikat 

perusahaan-perusahaan dalam industri otomotif sudah lama berkompetisi dengan 

differentiation melalui peningkatan kualitas (Dutta 2007) dari pada berkompetisi 

pada cost semata. 

Keberhasilan penerapan strategi tergantung kepada kesesuaian (fit) dari 

aktifitas sumberdaya terhadap kebutuhan pasar (Porter 1985). Perusahaan atau 

organisasi harus dapat menggabungkan seluruh aktifitas sumberdaya menjadi satu 

kesatuan kompetensi yang unik dan saling menguatkan kemampuan (capability) 

dari organisasi sehingga mampu untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan 

peluang (Fensterseifer 2009).  

Positioning strategi bersaing perusahaan tentu saja akan berpengaruh kepada 

kinerja perusahaan terutama untuk profitability (Kol 2013) dan hal ini tergantung 

bagaimana masing-masing perusahaan menetapkan aktifitas sumberdaya mana 

yang akan di perkuat dan bagaimana menyusun konfigurasi setiap kegiatan 

sumberdaya secara individual serta menetapkan dan mengkoordinasikan seluruh 

aktifitas sumbersaya menjadi saling terhubung satu dengan yang lainnya (Barney 

1991).  

Kondisi persaingan pada industri komponen dewasa ini menjadi bahan 

pertimbangan yang penting dalam penyusunan penelitian analisis pemilihan 

strategi dan kaitannya dengan kinerja perusahaan yang di dasari oleh teori 

resouces based view (RBV). Beberapa aspek yang menjadi bahan penelitian 

adalah pemilihan strategi bersaing perusahaan yang menjadi suplier pembuat 

kendaraan bermotor melalui “target costing”. Perusahaan-perusahan ini harus  

menjadi produser komponen otomotif dengan biaya terrendah atau low cost. Pada 

sisi lain perusahaan juga harus menerapkan strategi differentiation melalui 

penjaminan kualitas barang dan pelayanan pengiriman (delivery) terbaik. Porter 

(1985) berpendapat bahwa sangat jarang perusahaan yang berhasil menerapkan 
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kedua strategi generik tersebut secara simultan karena masing-masing strategi 

generik mempunyai struktur sumberdaya dan organisasi yang berbeda. 

Rumusan Permasalahan 

Tuntutan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis mengharuskan 

perusahaan menyesuaikan keputusan strateginya agar tetap memiliki daya saing 

yang berkesinambungan, semakin kompleks kondisi lingkungan bisnisnya maka 

semakin sulit juga keputusan strategis yang akan diambil (Wheelen dan Hunger 

2012). Kondisi unik di Indonesia adalah bahwa industri otomotif sedang tumbuh, 

persaingan semakin ketat dan perusahaan harus tetap dapat mempertahankan 

bahkan meningkatkan kinerjanya. Bisnis dalam industri komponen otomotif 

Indonesia menghadapi tiga tantangan sebagai berikut: 

1. Industri komponen otomotif Indonesia belum berada pada tahap mapan yaitu 

belum semua perusahaan mencapai biaya operasi yang minimum dan skala 

ekonomi masih belum memadai untuk menurunkan cost (Mintzberg 1988), 

perusahaan-perusahaan harus menjalankan strategi differentiation dengan 

menaikkan tingkat pelayanan, kualitas tinggi dan jaminan pengiriman 

(delivery) terbaik secara simultan dengan tetap mempertahankan strategi low 

cost. Hal ini akan berakibat negatif bagi perusahaan yang belum siap untuk 

menjalankan strategi bersaingnya sehingga pada akhirnya perusahaan tidak 

dapat memperkuat satupun dari strategi bersaingnya. Perusahaan-perusahaan 

ini akan jatuh pada kondisi stuck in the midle, seperti yang di jelaskan oleh 

Porter (1985).  

2. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya yang dapat dipergunakan sebagai dasar 

untuk membagun daya  saing yang unggul untuk  dapat memenangkan 

persaingan. Sebagaimana di jelaskan oleh Furrer et al. (2008) dengan 

mendukung pendapat Chandler (1962) sumber daya perusahaan terbentuk dan 

terakumulasi dari aktifitas bisnis di masa lalu sebagai latar belakang 

perusahaan dalam membentuk capability dan competecy. Setiap perusahaan 

akan membentuk capability dan competency berbeda-beda dan perbedaan ini 

menjadi pendorong utama dari berbagai perbedaan strategi perusahaan. Tidak 

mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan 

untuk memenangkan persaingan, diperlukan  waktu untuk menumbuhkan 

sumberdaya dalam perusahaan (Zao 2005). Dibandingkan dengan perusahaan 

komponen otomotif dari Jepang dan asing lainnya perusahaan otomotif di 

Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan sumberdaya yang unggul bagi 

perusahaan yang sebagian besar dikarenakan kurangnya sumberdaya 

manajerial (Ito 2004). Perusahaan seharusnya  dapat mengeksploitasi 

sumberdaya yang unggul sedemikian rupa sehingga dapat menopang strategi 

yang mereka jalankan dalam bisnisnya. Barney (1991) menjelaskan, sumber 

daya perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan berpotensi untuk 

menjadi keunggulan bersaing yang pada akhirnya akan membawa kepada 

kinerja yang unggul bagi perusahaan.  

3. Persaingan dengan perusahaan asing yang datang sebagai FDI lebih siap dalam 

membawa suberdaya unggulnya yaitu teknologi, sistim produksi, knowhow dan 

kemampuan untuk membangun infrastruktur bagi perusahaannya (Zámborský 

2008). Secara umum hal ini akan mendorong naiknya tingkat kemampuan 
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teknologi bagi industri manufaktur di Indonesia tetapi manfaat bagi perusahaan 

manufaktur domestik masih belum jelas (Okamoto dan Sjoholm 1999). Bagi 

perusahaan manufaktur domestik kehadiran perusahaan dengan FDI lebih 

merupakan ancaman persaingan yang makin ketat dalam memperebutkan pasar 

domestik di dalam industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh kebanyakan 

perusahaan yang akan memasuki pasar komponen otomotif Indonesia 

merupakan sumberdaya yang dibutuhkan perusahaan untuk menaikkan nilai 

(value) perusahaan bagi pelanggannya. Dengan kemampuan teknologi ini daya 

saing perusahaan akan lebih sustainable (Woltron 2012). 

 

Penelitian ini mengkaji secara empiris hubungan antara sumberdaya 

perusahaan dan penerapan dari strategi bersaing terutama strategi generik Porter 

(1985) dengan menguji kinerja beberapa perusahaan di dalam industri  komponen 

otomotif Indonesia. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis keterkaitan 

strategi, sumberdaya dan kinerja perusahaan-perusahaan dalam industri komponen 

otomotif di Indonesia, agar dapat dirumuskan alternatif strategi bagi perusahaan-

perusahaan dengan kinerja yang belum optimal dan memberikan alternatif solusi 

bagi perusahaan untuk merubah orientasi strateginya sesuai dengan dinamika 

pasar dalam industri komponen otomotif dewasa ini. 

 Untuk menuju kepada solusi permasalahan dalam industri komponen 

otomotif, peneliti perlu untuk melakukan konfirmasi dan analisis beberapa kondisi 

sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan, konfigurasi sumberdaya 

perusahaan dan ketersediaan sumberdaya unggul dalam perusahaan tersebut. 

Penelitian diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

1) Bagaimana keterkaitan antara strategi yang diterapkan perusahaan dengan 

kinerja perusahaan 

2) Bagaimana konfigurasi sumberdaya dan strategi mempengaruhi kinerja 

perusahaan?  

3) Bagaimana hubungan antara sumberdaya unggulan dan kinerja perusahaan 

dalam kaitannya dengan capability perusahaan? 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perspektif 

strategi bersaing perusahaan dalam kaitannya dengan strategi bersaing generik 

dari Porter (1985) dikaitkan dengan resources based view Barney (1991). Strategi 

bersaing perusahaan, hingga saat ini masih menjadi topik bahasan menarik bagi 

peneliti dan praktisi strategi perusahaan pada bussiness level strategy. Pemelitian 

ini menganalisis keterkaitan penerapan strategi bersaing dan sumberdaya 

perusahaan berdasarkan resources base view (RBV) dihubungkan dengan kinerja 

perusahaan yang diukur dan dianalisis berdasarkan balanced scorecard (BSC). 

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian:  

1) Menganalisis keterkaitan antara strategi yang diterapkan perusahaan dengan 

kinerja perusahaan 

2) Menganalisis bagaimana konfigurasi sumberdaya dan strategi mempengaruhi 

kinerja perusahaan 

3)  Menganalisis hubungan antara sumberdaya unggulan dan kinerja perusahaan 

dalam kaitannya dengan capability perusahaan 
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Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian dengan menggunakan data empiris, penelitian diharapkan 

dapat menyajikan data dan analisis yang obyektif dan masukan bagi praktisi 

strategi dan penentu kebijakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

dibidang manajemen strategi di Indonesia yang mana bidang strategi perusahaan 

ini masih sangat perlu di kembangkan dengan lebih banyak penelitian empiris dari 

kondisi aktual bisnis di Indonesia. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi pada analisis penerapan strategi bersaing generik dan 

analisis sumberdaya perusahaan yang di kembangkan untuk mendukung 

penerapan strategi pada business level strategy serta pengaruhnya terhadap kinerja 

perusahaan. RBV menganalisis sumberdaya perusahaan yang dimiliki saat ini oleh 

perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki distinctive 

competence yang dapat menjadi sustainable competitive advantage bagi 

perusahaan. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Strategi Bersaing 

Teori strategi bersaing berakar kepada pemahaman bahwa perusahaan dapat 

memiliki keunggulan bersaing di pasar dengan menerapkan strategi yang 

mengeksploitasi kekuatan sumber daya perusahaan dan meminimalkan 

kelemahannya (Porter 1980).  Strategi berfungsi untuk menyelaraskan perusahaan 

dengan memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman yang ada di 

lingkungan bisnis perusahaan serta membuat mekanisme sehingga perusahaan 

dapat mengintegrasikan prosesnya dalam rangka memenangkan persaingan (Hitt 

dan Ireland 1985). Porter (1980), mengusulkan tiga strategi, yang disebut dengan 

strategi generik (generic strategy) yaitu cost leadership, differentiation dan focus. 

Porter menambahkan bahwa strategi focus dapat di bagi lagi menjadi focus cost 

dan focus differentiation (Porter 1985). 

Porter (1985) menegaskan lebih lanjut bahwa penerapan strategi generik ini 

akan menghasilkan dua tipe keunggulan bersaing yaitu cost leadership dan 

differentiation, sehingga perusahaan dapat memposisikan keberadaannya dalam 

persaingan menjadi lebih baik dari perusahaan dalam industrinya di bandingkan 

dengan perusahaan pesaing. Namun dalam penerapan strategi bersaing ini Porter 

berpendapat bahwa, perusahaan yang berusaha menerapkan setiap strategi generik 

tetapi gagal untuk mencapai salah satunya akan menjadi stuck in the midle. 

Perusahaan seperti ini tidak memiliki keunggulan bersaing. Sebagaimana di 

katakan juga bahwa mencapai cost leadership dan differentiation sekaligus adalah 

tidak konsisten karena masing-masing strategi tersebut melibatkan pengelolaan 




