
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri Otomotif di Indonesia adalah salah satu industri yang berkembang 

pesat, khususnya pada jenis kendaraan bermotor roda empat. Sepanjang tahun 

2010-2016, angka produksi dan penjualan mobil jenis penumpang maupun 

komersial cenderung meningkat, hingga pada akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 

satu juta unit mobil terjual (Gaikindo 2017). Angka pertumbuhan penjualan dan 

produksi mobil di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: Gaikindo (2017) Data diolah 

Gambar 1  Grafik Pertumbuhan Penjualan dan Produksi mobil di Indonesia tahun 

2010-2016. 

 

Sejalan dengan pertumbuhan kapasitas produksi dari industri Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) dalam memenuhi permintaan pasar dalam negeri 

maupun eskpor, maka pertumbuhan industri komponen otomotif sebagai 

pendukung utama bagi produksi mobil juga semakin meningkat. Saat ini produsen 

komponen otomotif di Indonesia diperkirakan berjumlah 1400 perusahaan, yang 

terbagi dalam berbagai skala usaha. Hal ini jelas merupakan angka yang cukup 

banyak dalam rantai pasok industri kendaraan roda empat (Kemendag RI 2014). 

Gambaran rantai pasok dalam industri otomotif menurut Smitka (1989), 

adalah sebuah struktur vertikal yang secara keseluruhan akan terlihat seperti sebuah 

bangunan piramida, dimana para perusahaan ATPM sebagai puncaknya, dan di 

tingkatan berikutnya adalah perusahaan-perusahaan pembuat komponen otomotif 

sebagai penyokong.  

Pada tingkat pertama diisi oleh perusahaan-perusahaan Tier 1 (disebut 

sebagai Primary Supplier) yang menyuplai komponen inti atau komponen rakitan 

bagi ATPM. Pada tingkatan kedua terdapat perusahaan-perusahaan Tier 2 (disebut 

juga Secondary Supplier) yang menyuplai perusahaan pada Tier 1, dan begitu pula 

tingkatan berikutnya adalah perusahaan-perusahaan Tier 3 (disebut sebagai 

Tertiary Supplier) yang menyuplai produk setengah jadi atau komponen tunggal 
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bagi perusahaan Tier 2. Biasanya 1 ATPM akan memiliki 2-30 perusahaan Tier 1, 

dan dibawahnya terdiri dari 50-200 perusahaan Tier 2, dan setiap perusahaan Tier 

2 akan memiliki 1-10 perusahaan Tier 3. Gambar 2 menunjukan struktur rantai 

pasok pada industri otomotif tersebut. 

 

 
Sumber: Smitka (1989) 

Gambar 2  Struktur Rantai Pasok Industri Otomotif 

 

Sebagai gambaran jumlah perusahaan dalam tingkatan rantai pasok industri 

komponen otomotif Indonesia tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 

Indonesia (GAIKINDO) memprediksi pada tahun 2013 terdapat 20 perusahaan 

dalam industri perakitan atau ATPM, yang didukung oleh sekitar 550 perusahaan 

dalam lingkup Tier 1, dan lebih dari 1000 perusahaan dalam lingkup Tier 2 dan Tier 

3 yang memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan (GAIKINDO 2014). 

Pada Tier 2 dan Tier 3 inilah biasanya perusahaan-perusahaan berskala kecil dan 

menengah berada. 

Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia amatlah penting. 

Sebagai gambaran, pada tahun 2016 IKM menyumbang PDB Indonesia sebesar 

60% atau mencapai 520 triliun rupiah. Sementara itu dalam sektor industri non 

migas, subsektor industri otomotif atau alat angkutan menyumbangkan kontribusi 

sebesar 10.47% terhadap PDB, atau terbesar ketiga setelah subsektor industri 

makanan dan minuman serta subsektor industri barang logam, komputer, 

elektronik, optik, dan peralatan listrik (Kemenperin 2017).  

Pentingnya industri otomotif dalam mendukung program pembangunan yang 

dicanangkan oleh pemerintah juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian 

Perindustrian yang ditetapkan sejak tahun 2013. Sektor otomotif adalah salahsatu 

Industri Unggulan, sehingga masuk dalam rencana aktivitas Kemenperin untuk 

sasaran strategis “Tersebarnya pembangunan Industri” dalam PerMen No: 31.1/M-

IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 

2015-2019. 

Secara demografi, keberadaan industri komponen otomotif tersebar di 

berbagai kota, yang saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dimana beberapa 

perusahaan ATPM memiliki fasilitas manufaktur disana. Hal ini wajar karena 

dengan lokasi yang berdekatan maka bagi perusahaan ATPM akan mampu 

meminimalisasi biaya transportasi dan biaya persediaan. Mereka tersebar di 
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berbagai tingkatan, baik Tier 3 dan Tier 2 sebagai populasi terbesar dan sebagian 

kecil menempati Tier 1.  

Meskipun jumlahnya cukup banyak, namun seperti layaknya IKM-IKM pada 

bidang industri lainnya yang tumbuh dan berkembang secara otodidak, strategi 

perusahaan mereka sangat bergantung pada pelanggannya (atau para perusahaan 

ATPM), sehingga amat rentan terhadap risiko kegagalan bisnis (Kementerian 

Koperasi dan UKM 2017). 

Perusahaan ATPM asal Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, 

Honda, Isuzu, Hino dan Suzuki dikenal di seluruh dunia menguasai pangsa pasar 

otomotif dimanapun mereka berada. Sebagai contoh di Indonesia, pangsa pasar 

penjualan mobil jenis penumpang maupun komersial dikuasi oleh mobil merek-

merek Jepang hingga 96% seperti terlihat pada Tabel 1. Sisanya dibagi oleh merek-

merek asal Amerika Serikat (Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge), Korea Selatan 

(Hyundai, Kia), Jerman (Mercedes-Benz, BMW, Audi, VW), Malaysia (Proton), 

Cina (Chery, Geely, Foton), Inggris (Land Rover, Jaguar, Bentley), Perancis 

(Peugeot) dan Swedia (Volvo). Sebenarnya masih ada merek-merek mewah dari 

Eropa masuk ke Indonesia antara lain Porsche, Ferrari, Lamborghini, Lotus, dan 

Rolls-Royce, namun jumlahnya relatif kecil dan umumnya ditangani oleh 

distributor. 

 

Tabel 1   Penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2014 berdasarkan merek dari 

asal negara pembuat 

  Penjualan (unit) Proporsi (%) 

Merek Jepang 1 163 019 96.27 

Merek Amerika Serikat 23 034 1.91 

Merek Korea Selatan 11 223 0.93 

Merek Jerman 8 206 0.68 

Merek India 914 0.08 

Merek Malaysia 523 0.04 

Merek Inggris 422 0.03 

Merek Cina 397 0.03 

Merek Perancis 299 0.02 

Merek Swedia 0 0.00 

TOTAL 1 208 037 100.00 

Sumber: Gaikindo (2014) 

 

Oleh karena itu sangat wajar bila kebijakan strategis manufaktur Jepang turut 

memengaruhi kebijakan strategis dari industri otomotif di Indonesia secara 

keseluruhan, pada tingkatan Tier 1, Tier 2, hingga Tier 3, termasuk didalamnya 

IKM. Salahsatu contohnya adalah metode “Keiretsu”, yang diartikan sebagai 

sinonim untuk kemitraan, aliansi atau perusahaan yang diperluas (Schonberger 

1982). Dengan Keiretsu perusahaan ATPM mengharapkan hubungan jangka 

panjang yang stabil (CAPS 2015; Takeishi dan Noro 2017). Dalam hal strategi 

manufaktur, prinsip Lean dan Just In Time (JIT) memungkinkan perusahaan ATPM 
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mendapatkan harga komponen yang lebih murah dari para pemasoknya dengan 

perbaikan proses, perbaikan dalam hal pengelolaan stok, dan lain sebagainya.  

Bentuk strategi lainnya adalah Target Cost Management, yaitu salahsatu 

perangkat strategik yang dimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan otomotif 

Jepang sejak 1963 untuk menentukan harga jual dari para pemasok agar harga jual 

produk kendaraan juga bisa lebih memberikan profit margin yang lebih besar (Feil 

et al. 2004; Baharudin dan Jusoh 2015). Bagi produsen komponen otomotif sekelas 

IKM, penurunan harga akan langsung memengaruhi keberlangsungan bisnisnya, 

karena rendahnya inovasi yang mereka miliki akibat penguasaan teknologi dan 

kualitas SDM yang terbatas, sehingga seringkali dengan kebijakan Keiretsu dan 

Target Cost Management ini IKM semakin terhimpit sehingga akhirnya para 

pelanggan memilih untuk berpindah ke penyuplai lainnya yang mampu memenuhi 

target harga yang ditentukan (Monden dan Hamada 1991). 

Tren dalam industri otomotif saat ini memperlihatkan terus munculnya 

pendatang baru dan semakin ketatnya persaingan di tengah menurunnya penjualan. 

Hal ini mendorong perusahaan otomotif untuk terus berupaya menurunkan biaya 

operasi, mempertahankan pangsa pasar, mempertahankan profitabilitas, dan 

mempromosikan nilai pelanggan (Nunez 2007). Oleh karena itu kebijakan-

kebijakan dan aktivitas-aktivitas mereka dalam tujuan tersebut tentunya sangat 

mempengaruhi para pemasok di dalam rantai pasok mereka. 

PT PQR, adalah salahsatu IKM yang memproduksi Komponen Otomotif bagi 

perusahaan Tier-2 untuk ATPM Daihatsu. Sejak tahun 2012 PT PQR memproduksi 

pin besi untuk sandaran kepala (Headrest) pada Seat atau jok mobil. Proses 

manufakturnya melibatkan proses pemotongan dan permesinan yang tidak rumit. 

Pada saat awal berproduksi, PT PQR mampu menyuplai hingga 200 ribu unit per 

bulan. Pelanggan bagi PT PQR adalah PT TOS, perusahaan Tier 2 yang membuat 

Headrest dengan Chromium Plating, yang menyuplai perusahaan Tier-1 yaitu PT 

FujiSeat yang membuat Seat atau Jok yang sudah finish assembly. FujiSeat inilah 

yang mengirim ke PT Astra Daihatsu Motor sebagai ATPM mobil Daihatsu di 

Indonesia.  

Puncak kinerja perusahaan dirasakan pada periode tahun 2013 hingga 2014, 

dimana saat itu PT PQR mengalami peningkatan permintaan hingga lebih dari 

100%, mencapai rata-rata 250 ribu unit per bulan. Tingginya permintaan membuat 

PT PQR melakukan produksi dalam dua shift, menambah karyawan hingga 35 

orang, dan membangun fasilitas bengkel produksi tambahan di dekat bengkel 

pertama, seluas 600 m2 pada lahan seluas 2000 m2. 

Namun segera setelah mencapai puncak produksinya, memasuki tahun 2015 

krisis ekonomi global terjadi dan berimbas kepada seluruh sektor industri, termasuk 

otomotif. Situasi ini menyebabkan perusahaan pembuat mobil atau ATPM 

menurunkan produksinya hingga 30-40%. Akibat kondisi over capacity, maka 

sebagian komponen-komponen yang sebelumnya dibuat di para pemasok, kini 

mulai dikerjakan oleh perusahaan induk. Efek domino dari penurunan permintaan 

dan lokalisasi komponen tersebut juga dirasakan oleh PT PQR, hingga pada tahun 

2017 hanya memproduksi 100 ribu hingga 140 ribu per bulan, dan dengan jumlah 

pekerja yang sama, menurunkan produksinya sampai satu shift saja. 

Fluktuasi permintaan terus berlanjut hingga berimbas pada kinerja 

perusahaan. Tiga tahun terakhir pendapatan perusahaan stagnan dan cenderung 

menurun. Kinerja keuangan PT PQR pada 2016 hanya mampu stabil dan bertahan 
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pada pendapatan sekitar 10 Miliar rupiah per tahun, atau menurun 30% bila 

dibandingkan pada kurun waktu 2013-2014 yang mencapai 13 miliar rupiah. Tahun 

2017 pendapatan PT PQR turun lagi sekitar 5%.  

Menghadapi berbagai tantangan sebagai perusahaan yang sedang 

berkembang, tentunya PT PQR membutuhkan strategi bisnis yang lebih baik untuk 

untuk mengembalikan kinerja serta meningkatkan daya saingnya di tengah 

kompetisi yang semakin ketat. 

Perumusan Masalah 

Secara umum perusahaan berskala IKM memiliki permasalahan keterbatasan 

bahan baku terutama bahan baku lokal, fluktuasi harga bahan baku, dukungan 

permodalan yang terbatas akibat akses perbankan yang lebih sulit, rendahnya 

kualitas sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi serta penguasaan 

manajemen manufaktur yang juga terbatas, mengakibatkan IKM-IKM khususnya 

industri komponen otomotif sulit untuk berkembang (Antaranews 2015).  

Begitu pula PT PQR, menghadapi keterbatasan pasokan kawat baja untuk 

mendukung produksinya. Bahan mentah mereka harus dapatkan dengan cara impor 

dari Cina melalui pihak ketiga. Hal ini dikarenakan baja buatan dalam negeri tidak 

memenuhi spesifikasi material yang dibutuhkan, atau kualitasnya tidak stabil 

sehingga membahayakan pelanggannya. PT PQR harus memastikan ketersediaan 

bahan baku dengan harga yang lebih stabil, untuk memenuhi permintaan pelanggan 

sekaligus tetap menjaga kualitas produk dan ketepatan waktu pengiriman. 

Sumber daya permodalan PT PQR didapat lebih banyak dari pemilik 

perusahaan ditambah sebagian kredit dari bank dalam porsi yang sedikit, mengingat 

bunga kreditnya terlalu besar. PT PQR juga memiliki karyawan yang tidak 

memiliki keahlian saat perekrutan, dan mereka belajar sejalan dengan masa 

kerjanya. Mesin-mesin yang dimiliki juga memiliki efisiensi yang terbatas, karena 

masih konvensional, dan kebanyakan adalah mesin bekas yang diperbaiki setelah 

dibeli. Kondisi seperti ini tentunya membuat kemampuan manufaktur PT PQR 

terbatas dan sulit untuk berkembang. 

Tantangan lain bagi PT PQR dan juga pengusaha IKM Komponen Otomotif 

saat ini adalah dari persaingan antar usaha, salahsatunya adalah semakin banyaknya 

IKM-IKM baru berstatus PMA yang masuk ke dalam rantai pasok komponen 

otomotif, baik dalam lingkup Tier 3 maupun Tier 2. Perkumpulan Industri Kecil 

dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) sebagai salahsatu asosiasi IKM 

Komponen Otomotif, beberapa kali menyampaikan keluhan kepada Kementrian 

Perindustrian, terkait kehadiran IKM-IKM yang berstatus PMA, yang berasal dari 

Jepang (Media Indonesia 2016). Penting bagi PT PQR untuk merumuskan strategi 

agar bisa meningkatkan daya saing mereka. 

Rangkaian permasalahan yang dihadapi oleh PT PQR tersebut, 

melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Berikut adalah perumusan masalah dari 

penelitian ini: 

1. Bagaimana lingkungan eksternal perusahaan dari PT PQR saat ini dan sejauh 

mana memengaruhi perusahaan? 

2. Bagaimana lingkungan internal perusahaan dari PT PQR saat ini? 

3. Apa saja alternatif strategi bagi PT PQR untuk meningkatkan dayasaingnya? 



 

6 

4. Bagaimana tingkat prioritas atas alternatif strategi yang ada untuk bisa 

diterapkan pada PT PQR? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kondisi eksternal PT PQR dan faktor strategis yang timbul berupa 

peluang dan ancaman bagi perusahaan 

2. Menganalisis kondisi internal PT PQR dan mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. 

3. Merumuskan alternatif strategi bagi PT PQR untuk meningkatkan daya saing 

dalam bisnis komponen otomotif. 

4. Menentukan prioritas strategi bagi PT PQR dan menjabarkannya kedalam 

rencana tindakan perbaikan. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menitikberatkan pada kelas usaha IKM yang khusus bergerak 

dalam produksi komponen otomotif. Sedikitnya penelitian tentang IKM pada 

segmen industri komponen otomotif turut menjadi pertimbangan penulis dalam 

memilih objek penelitian. PT PQR juga dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa 

perusahaan ini berada dalam kelompok IKM komponen otomotif di daerah 

Cileungsi kabupaten Bogor, aktif dalam asosiasi pengusaha IKM komponen 

otomotif, dan memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan strategi bagi 

kesuksesan perusahaannya. Bagi penulis, penelitian ini tentunya akan memberikan 

kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam bidang 

manajemen strategik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menitikberatkan pada bidang perencanaan strategik yang 

diterapkan pada salahsatu pelaku IKM komponen otomotif, yang beroperasi di 

daerah Cileungsi kabupaten Bogor, yaitu PT PQR. Penelitian ini dilakukan 

mengacu pada tahapan perumusan strategi yang disusun berdasarkan analisis faktor 

eksternal dan internal, analisis industri dengan Porter’s Five Forces, Analisis 

lingkungan eksternal dengan PEST, sementara untuk merancang strategi bisnis 

digunakan matriks I-E dan matriks TOWS, juga dilengkapi penentuan keputusan 

dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).  

Rencana penerapan strategi dari berbagai strategi yang terpilih akan dibuat 

lebih mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang 

dimiliki, untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran strategis perusahaan. 




