
ABSTRAK SI(RIPSI

Badan ueaha yang ada devaea inl  d i tuntut  untuk
aenakin meningkatkan klnerJanya dan kenanpuannya dalan
menganal i .e ie I lngkungan badan ueaha baik eketernal
daupun internal , unt,uk menghaeilkan ln.f ornrae i mengenai
kekuatan dan kelenahan yang dint l ik i  Berta keeempatan
dan ancatttan yang dihadapi oleh badan ueaha, agar badan
ueaha manpu bertahan dalan .langka pan.Jang menghadapi
peraaingan yang eenakin ketat .

Banyak cara yan€ dapat dilakukan badan ugaha untuk
berJ uang nelawan persalngan yang eenakin ketat tersebut,
akan teiapi  t idak eemua cara yang di lakrrkan oleh badan

u.aaha tereebut memil iki kemarnpuan untuk memFertahankan

kelangeungan hidup badan ueaha untuk maea yang panJang.

! , lenurut Porter (1380),  Lerdapat t lga macam EtrateJ I
generlk yang dimi l lk i  badan usaha, yai iu :

l .  Keun8gul an biaya nenyelr : ruh, adalah 6uatu etrateJl
yang mengunggulkan posisi  b iaya yang rel ,at l f  rendah

terhadap biaya para peeaing dalam nenghadapl kekuatan
per6ai"ngan.

2. Di fereneiaei ,  adaLah EtrateJi  yang berueaha untuk

etenanarkan produk atau Jaaa yarrg dirasakan oleh

keeeluruhan lnduetr i  eebagai euatu hal  yang unik.

3.  Fokus. adalah atrateJi  yang memueatkan EtrateJlnya

kepada kelonpok pembeLi,  eegmen l in i  produk, atau
paE ar geografiE tertentu -

Apapun Etrate. t  i  yang dipi l  th badan ueaha,

keb€rhaBiLaD BtrateJ i  tersebut di tentukan oleh kemampuan

dari badan ueaha khueuenya pihak nana,temen badan usaha

dalan nenganal ie is dan nemberikan infornaei yang dapat



nendnkung Etratej i  dan keunggulan bereaing badan ueaha.
Llr tuk i tuPorter nremperker ial  kan euatu alat  yang dieebut
Yalue Chain atau Rantai  Ni la i .

YaTue Chaln dar i  set iap tradan usaha dalarn keglatan
blsnis adalah rangkaian sekr.rmpulan ni la i  yang t inbul
dar i  berbagai kegiatan yang dl lakukan badan ueaha rnulai
dari penbel ian bahen baku Banpai dengan penglrirnan

Froduh ke tangan k,:neunen.

Dal am ehr i p6 l  i n  i , arral iB iE val ue c h a i n

diapl ikaeikan pada PT "X'  yarrg bergerak di  bidang
pengolahan kul  l t  hesan dalam etratej t  pernl l ihan segnen
pas€rr pelanggannya. PT "X" rnemil lh i  dua 6€gneo pagar
pelanggan yaitr-l BegmeD pasar pelanggan kualitao I
(eediki t  lebih t , ineei  dar i  krral i tas I I )  dan segnen pagar
pel  anggan krral i tas I I  (kual l faa normal ) .  Selana ini  pT
'X'  oenetaFkan BtrateJ i  peni l  ihan segmen paaar

pelangElaonlra pada pelanggan kual l tae I ,  karena

didasarkan pada harga Jual  yang lebih t ineei .

Dengan berdasarkan anal ie j .e Value Chai* Fengambi lan
putusan yang di lakt tkan PT "X" t idak tepat,  karena segmen
pa6ar pelanggan kual i tas l I  lebih rnenguntungkan dar ipada

ftegtren pa8ar pelanggan kual l tas I ,  Hal  terFebut

dikarenakan pangaa pasar pelanggan kual l tas I I  lebth

besar dar ipada pangsa paear pelanggan kual i tae I ,  gelain

l tu persentaee prDf i t  dan ROA yang diperoleh dar i

akt iv i tas ni la i  internal  pada eegmen pasar pelanggan

kual i tag I I  Lebih besar dar i  aegmen pasar pelanggan

kual i tas I  -




