
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia lebih senang  membeli ayam hidup atau daging ayam 

segar di pasar  tradisional. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk 

ayam olahan yang higienis masih rendah. Produsen ayam tidak bisa menentukan 

harga jual, karena produk yang dijual masih dalam bentuk live bird, sehingga harga 

ayam ditentukan oleh mekanisme pasar. Tingkat konsumsi daging ayam orang 

Indonesia masih rendah, hanya 8 kg perkapita pertahun, angka tersebut jauh di 

bawah Malaysia 36 kg, Thailand 16 kg, maupun Filipina 9 kg. Masyarakat 

perunggasan telah melakukan kampanye gizi agar konsumsi meningkat. Fenomena 

diatas mendorong persaingan diantara produsen ayam pedaging semakin tinggi. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) populasi ayam ras pedaging di 

Indonesia mengalami peningkatan selama kurun waktu 2012 – 2016, seperti terlihat 

pada Tabel 1. Pada tahun 2012 jumlah ayam ras pedaging hanya 1.244 juta ekor, 

meningkat menjadi 1.593 juta ekor pada tahun 2016, atau mengalami kenaikan 

27,98 %. Kenaikan jumlah populasi ini seiring dengan naiknya pendapatan 

perkapita dan naiknya jumlah penduduk. Menurut data BPS, jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2016 mencapai 259 juta dengan pendapatan per kapita 

sebesar USD 3.605, dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,02 %.   

Tabel 1 Populasi ayam ras pedaging (dalam juta ekor) 

 
 

Sumber: Biro Pusat Statistik (2017) 

 

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang budi daya ayam ras 

pedaging. Proses budi daya dilakukan di kandang mitra melalui  kerjasama inti dan 

plasma dan dikandang yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Perusahaan menjual 

produknya dalam bentuk ayam hidup dengan konsumen utama adalah para 

pedagang perantara atau bakul. Mereka membeli ayam dalam jumlah besar dan 

menjual kembali ke pengepul. Kemudian pengepul menjualnya ke pedagang eceran 

di pasar becek atau pasar tradisional, dan setelah itu barulah sampai ke konsumen. 

Kondisi inilah yang menyebabkan seringkali harga ayam di tingkat produsen sangat 

rendah, bahkan di bawah harga pokok produksi (HPP), namun di tingkat konsumen 

harga tetap tinggi. 
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Industri perunggasan ayam broiler di Indonesia menghadapi tantangan yang 

luar biasa, yaitu sangat berfluktuasinya  harga out put. Perubahan harga out put  

yang dialami oleh PT XYZ dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Harga jual ayam tahun 2015 dan tahun 2016 (Rupiah/kg) 

Bulan 2015 2016 

Januari 17.365 19.230 

Pebruari 15.090 15.627 

Maret 12.008 14.466 

April 13.852 15.000 

Mei 16.390 17.437 

Juni 16.851 18.607 

Juli 18.752 19.431 

Agustus 19.025 17.207 

September 13.865 16.841 

Oktober 14.976 16.292 

November 17.111 17.305 

Desember 18.440 16.964 
 Sumber : Laporan Internal PT XYZ  

 

Persaingan bisnis yang ketat memaksa perusahaan untuk meningkatkan 

keunggulan bersaing. Menurut Porter (1994) suatu perusahaan dikatakan memiliki 

keunggulan bersaing ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak 

dimiliki  pesaing,  atau melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahan lain atau 

mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan perusahaan lain. Tanpa 

keunggulan bersaing, perusahaan akan sulit memenangkan persaingan. Keunggulan 

bersaing dapat dicapai perusahan melalui perubahan dan inovasi. Sedangkan 

perubahan dan inovasi hanya dapat dilakukan oleh manusia. 

Menurut Rangkuti (2016) suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang 

tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang 

memilki distinctive competence, yaitu kemampuan spesifik suatu organisasi.  

Menurut Bohlander et al (2001) sumber daya manusia merupakan bagian yang 

penting bagi perusahaan karena berperan dalam meningkatkan daya saing 

perusahaan. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan 

membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. 

Sedangkan kemampuan sumber daya lebih menyangkut hal-hal yang berkaitan 

dengan aset yang sifatnya fisik maupun non fisik seperti peralatan yang canggih, 

jalur distribusi yang luas, kualitas bahan baku yang tinggi.  

Salah satu faktor penting dalan sistem manajemen sumber daya manusia agar 

dapat membangun sistem yang sesuai untuk mencapai kinerja perusahaan, 

dibutuhkan profil kompetensi jabatan. Istilah kompetensi telah sering diucapkan 

dan diperbincangkan.  

Martone (2003) menyebutkan kompetensi sebagai salah satu  aspek penting 

yang harus diperhatikan dalam menyusun sistem manajemen kinerja di era 

pengetahuan dan informasi seperti sekarang. Sistem pengelolaan kinerja, 

kompetensi yang berorientasi pada perilaku jauh lebih penting untuk dijadikan 
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pertimbangan dibandingkan dengan hasil pekerjaan itu sendiri. Ridley (2007) 

mendukung melalui penemuannya bahwa aspek perilaku manusia memiliki 

pengaruh yang sangat kuat terhapa perbedaan kinerja. Perilaku itu berkaitan dengan 

kebutuhan pekerjaan itu sendiri (job related behaviour), atau yang saat ini dikenal 

dengan istilah kompetensi. 

Menurut Berger (1999), organisasi dengan strategi bisnis berbeda 

memerlukan strategi sumber daya manusia dengan kompetensi yang berbeda pula. 

Beberapa pilihan strategi pengelolaan sumber daya sebagai daya saing  dalam 

menghasilkan produk atau jasa yang akan menentukan kompetensi organisasi. 

Kompetensi didefinisikan oleh Spencer dan Spencer (1993) sebagai 

karakteristik melekat yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan sebab akibat 

dengan kinerjanya pada situasi atau standar kinerja tertentu. Inti utama dari sistem 

kompetensi adalah sebagai alat penentu dalam memprediksikan keberhasilan kerja 

seseorang pada suatu jabatan. Lima karakteristik utama kompetensi adalah: 

knowlege, skill, attitude, trait dan motives. 

Menurut Dubois dan Rothwel (2004), manajemen sumber daya manusia yang 

berbasis kompetensi akan dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja 

mereka, sehingga memberikan hasil kinerja yang baik bagi perusahan. Dengan 

sumber daya manusia berbasis kompetensi, semua aktivitas manajemen sumber 

daya manusia yang meliputi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, 

pengembangan, performance  management system, compensation dan benefit, 

maupun strategi pengembangan talent semuanya berbasiskan kompetensi.   

Model kompetensi dapat dijadikan acuan untuk menilai proses kerja 

seseorang. Kompetensi menggali lebih jauh mengenai motif, watak dan konsep diri 

yang mendasari seseorang untuk dapat menggunakan pengetahuan dan 

keterampilannya secara maksimal dalam  bekerja. 

Mendefinisikan semua kompetensi yang dibutuhkan oleh sebuah jabatan 

disebut sebagai aktivitas “pemodelan kompetensi jabatan” yang hasilnya disebut 

“model kompetensi jabatan” . Dalam organisasi yang menerapkan Competency 

Based Human Resource Management (CBHRM), pemodelan kempetensi ini 

merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Hal ini 

disebabkan karena selanjutnya proses pengelolaan sumber daya manusia akan 

menggunakan model kompetensi jabatan ini sebagai dasar pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. 

Identifikasi kompetensi pekerjaan yang akurat dapat digunakan juga sebagai 

tolok ukur kemampuan seseorang. Dengan demikian, berdasarkan model 

kompetensi, dapat diketahui apakah karyawan telah memiliki kompetensi tertentu 

yang dipersyaratkan atau belum. Sedangkan jika belum memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan, karyawan dapat dikembangkan melalui program training, couching 

atau counseling. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi keunggulan bersaing 

dan model kompetensi yang dibutuhkan oleh PT XYZ dalam rangka menerapkan 

strategi tersebut. 

 

 



4 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah 

berfluktuasinya harga ayam, karena perusahaan masih menjual ayam dalam bentuk 

ayam hidup dan belum dalam bentuk olahan, sehingga perusahaan tidak bisa 

menetapkan harga jual. Kendala yang lain adalah ketergantungan pada pedagang 

perantara untuk memasarkan produk. Perubahan kondisi lingkungan bisnis perlu 

segera direspon oleh perusahaan melalui perumusan strategi, sehingga keunggulan 

bersaing perusahaan tetap terjaga. 

Pada saat ini pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan masih 

dilakukan secata tradisional, yaitu departemen sumber daya manusia hanya 

mengurusi kegiatan kepegawaian yang sifatnya administratif seperti penggajian, 

absensi, dan hubungan industrial. Menurut Dubois dan Rothwel (2004), manajemen 

sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat mendorong karyawan untuk 

meningkatkan kinerja mereka, sehingga memberikan hasil kinerja yang baik bagi 

perusahan. Dengan sumber daya manusia berbasis kompetensi, semua aktivitas 

manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan sumber daya 

manusia, perekrutan, pengembangan, performance  management system, 

compensation dan benefit, maupun strategi pengembangan talent semuanya 

berbasiskan kompetensi.   

Menurut penelitian Nile (2004), mengembangkan sumber daya manusia akan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Hal ini serupa dengan 

penelitian Marchington et al (2003), dimana disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia merupakan sumber daya yang memenuhi kriteria bernilai dan jarang.  

Sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan 

kapasitas dan membangun pondasi karena apabila orang-orang bekerja dalam 

organisasi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntunan pekerjaannya. 

Orang-orang tersebut mampu dalam hal pengetahuan, keterampilan, mental serta 

karakter produktifnya. Dengan kepemilikan nilai yang kuat, mereka akan selalu 

siap menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan organisasi tanpa menghilangkan 

jati dirinya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Strategi apa yang dipilih untuk meningkatkan keunggulan bersaing PT 

XYZ? 

2. Model kompetensi inti apa yang harus tersedia di PT XYZ sehingga dapat 

mendukung  strategi perusahaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing PT XYZ. 

2. Mengidentifikasi kompetensi inti di PT XYZ. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan bagi PT XYZ 

dalam mengembangkan model kempetensi yang paling sesuai, sehingga dapat 

menjadi salah satu pendukung dalam menciptakan daya saing bagi PT XYZ. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terbatas pada lingkup bahasan untuk kompetensi 

inti.  Penelitian dilakukan di PT XYZ. Ruang lingkup kompetensi dibatasi pada 20 

kompetensi yang ditemukan oleh Spencer dan Spencer (Tahun 1993) 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Strategi 

Strategi adalah alat yang digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing. 

Strategi yang baik akan menghasilkan distinctive competence yaitu tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan 

pesaingnya dan competitive advantage yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan 

oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya (Rangkuti 

2016).  

Proses manajemen stratejik didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi 

sebaiknya secara berkelanjutan memonitor kejadian internal dan eksternal, sehingga 

perubahan yang tepat dapat dibuat saat dibutuhkan (David 2016). Dalam hal ini 

strategi mempengaruhi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. 

 

Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing merupakan kondisi yang terus lebih superior dari para 

pesaing, yaitu dalam konteks lebih disukai oleh konsumen. Keunggulan bersaing 

tidak dapat dipahami hanya dengan melihat perusahaan sebagai suatu bagian, tetapi 

juga harus dilihat dari segala aktivitas perusahaan, yaitu dalam perancangan, proses 

produksi, pemasaran, dan kegiatan lain yang berperan sebagai pendukung 

produknya. Aktivitas tersebutlah yang memberikan peran bagi perusahaan dalam 

memperoleh efisiensi dan diferensiasi dengan pesaingnya (Porter 1994). Menurut 

Mulyadi dan Setiawan (2001), dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, daya saing 

perusahaan dapat dibangun jika perusahaan memiliki keunggulan tertentu 

dibandingkan dengan pesaing.  

David (2016) mengatakan bahwa keunggulan bersaing adalah ketika 

perusahaan memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh pesaingnya. David 

memberikan contoh bahwa memiliki uang kas yang besar dapat menciptakan 

keunggulan bersaing yang besar. Namun memiliki aset yang kecil juga merupakan 

keunggulan daya saing, karena tidak memiliki hutang jangka panjang. 

Mendapatkan dan memmertahankan keunggulan bersaing adalah penting bagi 

kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang.  




