
ABSTRAK

Di era persaingan global saat ini, persaingan yang timbul sernakin
ketat sehingga perusahaan dalarn negeri tidak hanya persaingan
dalam negeri tetapi juga dari lur negeri. Dengan adanya persaingan ini maka
badan usalra didorong w*uk dapat tenrs melakukan iry,rovisasi dan penetapan
strategi yang tepat agar badan usaha te'rsebnt dapat bedatran dalam erir
persaingan yang tajan P€dnasalahan ini juga dihadapi oleh industri karet di
Indonesia kareoa adanya dampak krisis moneter yang turut menaikkan harga
jual karet mengingat bahwa pemasokkan batran baku karet trnhrk industri karet
di Indonesia 70olo diperoleh dari dalarn negeri sedangkan 30olo diimpor dari
luar negeri. Akibatnya hal ini akan merrpengaruhi biaya produksi

maka untuk dapat mempedahankan keberadaan adanya
petusahaan dapat dilaksanakan dengan melakukan efsiensi operasional di
segala bidang guna dapat menciptakan harga bersaing di pasaran yang
kompetitif.

Dengan banyaknya pesaing yang ada dalam industri ini, maka dituntrt
badan usaha yang menrpunyai eksistensi tinggi dalam kelangsungan
bisnisnya. Untuk iar badan usaha mernedukan adanya suatu lbktor kunci yang
bisa disebut sebagai Key Success Factor yang memegang peranan penting
baik secara internal mauFm secara ekstemal dalam menunjang kesuksesan
badan usaha dalam meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang.

Badan usaha ha$s bertrati-hati dalam menetapkan Key Success Factor
agar tidak salah dalam memilih faklor-faltor nuura yang menjadi ujung
tmlbak sr*sesnya badan usaha Karena itu sebelum menetapkan faktor-faldor
yang menjadi Key Success Facfor harus diketahui, dipelajan, dievaluasi dan
dianalisis semua kenyataan yang ada pada badan useha Apablla Key Success
Factor telah ditetapkarl maka perlu diadakan pengawasan, penelitiara dan
peogendalian secara berkala atas faktor-faktor yang mempengaruhi
bertnsilnya badan usat4 karena faktq-faktor tersebut dapat berubah sesuai
dengan situasi dan kondisi yang ad4 baik itu secara internal maupr.n
eksemal.

Berdasarkaa hasil analisis dapat ditarik suatu simpulan bahwa Kqy
Success Factor yang dimillfti oleh PT *X' adalah harga prod.rk yang relatif
murah dan pelayaoan tertradap konsumen yang cuhrp memuaskan (seperti
kecepatan dan kdepatan watcur pengiriman prodrk ke konsumen dan
penjagaan halitas dari produk itr sendiri). secara garis besar, faktor kunci
suks€s tffsebut jika die'ntisis lebih lanjut dapat dikelompokkan menjadi dra
yaitu utrtuk mery€rtahankan dan meryeroleh konsumen dan unggul dalam
petsainganyang ada

Jika yt'1(' dapat mengetahui apa yang diinginkan konsumen dalan
ueaha meningkalkan kualitas yang diberikan pada konsumen dan



mewujudkamrya maka hal ini dapat dijadikan fhktor yang menambah
kemarnpuan bqsaing PT *)f'. Selain iur PT '.X' hanrs merrpethatikan
efisiersi biaya operasional karenajika biaya operasional dapat ditekan maka
harga jual yang dibebankan pada korsumen relatif muratr dibanding badan
usaha sejenis yang lain" Jika hal ini dapat dilaksanakan maka sesuai dengan
srateg yang dianut PT '?f yaitr cost badership, dimana jika PT '1C'

brhasil menjual prodrknya dengan harga yang lebih rendah dibanding
pesaingnya maka secara tidak langsrmg PT *X' akan menperoleh keuntungan
dengan banyaknya konsume,n yang menrbeli produk PT ")C'.

Dari analisis keselunrhan dapat disinpulkan bahwa PT'X' mempunyai
Key Success Factor ya g cuhrp unggul dibanding pesaingnya. Tetapi hal ini
kurang didasari oleh pihak manaje,me,n PT '.X' sebagai zuanr shategi yang
lranrs dikeloka lebih lanjut dan dipertahankan untuk menjamin kelangsungan
PT'1f'dalam jangla pardang Oleh karena iur untuk masa yang akan datang
sebaiknya PT '1(' lebih mecrperhatikan inforrrasi Key Success Factor
tersebut supaya kernampuan bersaing PT *)C' dapat ditingkatkan.
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