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PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Pengetahuan merupakan sumber strategik dalam meraih keunggulan 

kompetitif. Keunggulan kompetitif secara berkelanjutan di lingkungan pasar 

yang hiperkompetitif hanya dapat diraih dengan berinovasi (D'aveni 1999). 

Proses inovasi sendiri sangat bergantung kepada sumber pengetahuan. 

Oieh karena pentingnya pengetahuan bagi perusahaan maka banyak 

pemsahaan yang sudah mulai memfokuskan kepada pengelolaan 

pengetahuan tersebut. Tujuan dari pengelolaan pengetahuan ini adalah 

mengintegrasikan pengetahuan yang ada sehingga pengetahuan tersebut 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Lalu, kenapa pengetahuan menjadi penting dan apa peranan di dalam 

perusahaan?. Dulu, perusahaan sudah merasa memiliki keunggulan 

kompetitif dengan mengandalkan lokasi bisnis yang strategis, memiliki 

sejumlah tenaga kerja dan kemudahan mendapatkan modal. Hal itu terjadi 

karena jumlah pesaing yang masih dapat dihitung dengan jari, tidak adanya 

pilihan bagi pelanggan dalam memilih produk atau jasa dan kondisi bisnis 

yang relatif stabil. Akan tetapi, ketika kondisi tersebut berubah sebaliknya, 

maka perusahaan sudah hams berpikir bagaimana produk rnaupun jasa 

yang ditawarkan dapat diterima oleh pelanggan yang semakin pintar 

sehingga perusahaan tersebut dapat meraih pangsa pasar yang sudah 

semakin kecil. Hal tersebut dapat dijawab apabila perusahaan rnengemas 



produk dan jasa secara inovatif. lnovasi dalam produk dan jasa dapat 

dilakukan apabila perusahaan tersebut memiliki pengetahuan yang cukup. 

Pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan tentang apa yang 

dibutuhkan pelanggan, struktur pasar, jaringan pemasok, hal-ha1 yang akan 

dilakukan oleh para pesaingnya, dan identifikasi peluang-peluang yang ada. 

Apabila pengetahuan yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan efektif 

maka keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai dengan mudah. Jadi, 

peranan pengetahuan pada perusahaan sangat penting dan dapat dijadikan 

faktor andalan utama dalam meraih keunggulan kompetitif. 

Ada dua macam pengetahuan yaitu tacit dan explicit knowledge 

(Nonaka dan Takeuchi 1995). Tacit knowledge adalah pengetahuan yang 

melekat dengan manusia. Pengetahuan jenis ini berbentuk intuisi dan 

wawasan yang terbentuk oleh pengalaman. Umumnya, tacit knowledge sulit 

diartikulasikan ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh orang lain sehingga 

sebagian besar pengetahuan masih melekat dalam pikiran mereka (Polanyi 

1966). Berbeda dengan explicit knowledge, yang lebih mudah untuk dibaca 

dan dipelajari sebagai contoh: buku, laporan dan lain sebagainya (Nonaka 

dan Takeuchi 1995; Skyrme 1997). Walaupun explicit knowledge dapat 

dilihat dengan kasat mata, akan tetapi belum tentu dapat dipelajari dengan 

mudah karena pengetahuan ini perlu dibantu oleh interpretasi sehingga 

memudahkan pembaca dalam mempelajarinya (Sveiby 1997). 

Manfaat-manfaat yang diperoleh perusahaan dalam mengelola 

pengetahuan. antara lain: (1) waktu pembuatan produk lebih pendek, (2) 

menentukan keputusan lebih cepat, (3) memperbaiki hubungan dengan 
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pelanggan, dan (4) rnenciptakan peluang lebih besar dalarn berinovasi 

(Gartner 2000). Sedangkan The Knowledge Company (2001) 

rnenggarisbawahi rnanfaat pengetahuan bagi perusahaan rnenjadi ernpat 

macam yaitu perusahaan lebih responsif, inovatif, kornpetitif, dan efisiensi. 

Tabel I. Bukti Ernpiris Manfaat Pengelolaan Pengetahuan 
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leader). Saat ini, PT. FIF rnasih rnendorninasi pasar pembiayaan sepeda 
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motor kurang lebih 40 persen. Dalarn rnernpertahankan posisinya, PT. FIF 

berusaha rnenciptakan nilai yang inovatif sehingga dapat rnerangsang minat 

pelanggan dan calon pelanggan. Akan tetapi, kondisi sekarang ini tidak 

seperti dahulu, daur hidup setiap inovasi yang diciptakan oleh PT. FIF cepat 

sekali rnenjadi usang (absolefe). Hal ini disebabkan banyaknya pemain yang 

rnernadati pasar pembiayaan sepeda motor di sekitar daerah Bogor dan 



kernarnpuan rnereka dalarn mengirnitasi produk-produk yang diciptakan oleh 

PT. FIF. Oleh karena itu, frekuensi penciptaan nilai-nilai inovatif yang 

dilakukan oleh PT. FIF akan terus rneningkat di rnasa yang akan datang. 

Penasalahan yang dihadapi oleh PT. FIF adalah bagaimana 

rnernpertahankan posisinya dalarn arena persaingan industri pernbiayaan 

kepernilikan sepeda motor dengan rnenciptakan nilai-nilai yang inovatif 

secara berkelanjutan. 

Dua sisi permasalahan yang telah dijabarkan sebelurnnya rnerupakan 

kajian yang rnenarik untuk diungkapkan dalam penelitian ini. Faktor pertama 

adalah suatu keinginan PT. FIF dalarn rnempertahankan posisinya sebagai 

pernirnpin pasar industri pembiayaan kepernilikan sepeda motor di daerah 

Bogor. Sedangkan faktor lain adalah isu pengetahuan sebagai faktor 

strategik yang perlu dikernbangkan karena fungsi dan manfaatnya dalarn 

upaya rneningkatkan daya saing bisnis. Oleh karena itu, fokus dari kajian ini 

adalah rnenyajikan upaya-upaya apa saja yang dapat diandalkan dalarn 

meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan dengan 

rnernanfaatkan pengetahuan sebagai surnber daya strategik perusahaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perurnusan rnasalah dalarn penelitian ini disusun dalarn bentuk 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

Pertanvaan Manaiernen 

Bagairnana cara mernpertahankan posisi PT. FIF sebagai pemimpin 

pasar dalarn menghadapi turbulensi pasar yang kian meningkat? 
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Pertanvaan Riset 

Strategi bisnis seperti apa yang sesuai dalam mempertahankan posisi 

sebagai pemimpin pasar di masa yang akan datang dan upaya-upaya 

yang berhubungan dengan pengetahuan seperti apa yang perlu 

dilakukan dalam mendukung strategi bisnis tersebut? 

Pertanvaan lnvestiqatif 

1. Unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam visi dan misi 

perusahaan? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan eksternal makro industri 

pembiayaan sepeda motor? 

3. Bagaimana kondisi lingkungan eksternal mikro industri 

pembiayaan sepeda motor? 

4. Bagaimana kondisi lingkungan internal perusahaan saat ini? 

5. Alternatif strategi bisnis seperti apa yang tepat dalam 

mernpertahankan posisi PT. FIF sebagai pemimpin pasar serta 

upaya-upaya strategik yang perlu dilakukan dalam menghadapi 

persaingan bisnis di masa akan datang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

bisnis pembiayaan kepemilikan sepeda motor. 
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2. Menyusun formulasi strategi bisnis PT. FIF dalarn upaya 

meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan dan 

mernpertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar industri 

pernbiayaan kepernilikan sepeda motor di daerah Bogor. 

3. Menentukan upaya-upaya strategik yang berhubungan dengan 

pengetahuan yang rnendukung strategi bisnis perusahaan dalarn 

menghadapi persaingan di rnasa yang akan datang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain : 

1. Bagi lingkungan akadernis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalarn mernberikan suatu pernikiran atau masukan 

bagi penelitian pengetahuan berikutnya. 

2. Bagi lingkungan bisnis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

rnenjadi bahan rnasukan dan pertirnbangan PT. FIF dalarn 

pengarnbilan keputusan pada penetapan strategi dan upaya- 

upaya strategik yang berkaitan dengan peningkatan daya saing 

perusahaan secara berkelanjutan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada perumusan strategi alternatif dalarn bidang 

bisnis dan upaya-upaya strategik lainnya yang berhubungan dengan 

pengetahuan di PT. FIF cabang Bogor dalarn rneningkatkan daya saing 

bisnis secara berkelanjutan, sedangkan tahap implernentasinya diserahkan 

pada pihak rnanajemen. 
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