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ABSTRAK SKRIPSI

Perkembangan telmobgi, gtobalisasi dan korpetisi meqrcbabkan terjadinya
transfonnasi perekonomian Transbrmasi mengaHbetlon k€tidakpastian Dalam
lingkungan mikro ekonomi bqdan usab sebagai unit ekonomi memiliki tuj'qn
yang ingin dicapai dan untuk nrwujudke" memerlukan $rategi dalam setiap
periode waktu. alternatif penikiran mengenai strategi sargat banyat tapi yang
digunakar sebagai rcrugka berp*ir adalah strategi berdasa*an core competetne.

Akuntansi sebagai sistem informasi dituntw untuk m4rnpu nrenlediakan
inbrmasi yang rchvan don andal Delam ploses pefrencanaan strategi peran
infumrasi dari akunransi sangat menentukan kualitas dari putusan yang dibasilkan
Salah satu informasi tu adalah informci mengenai core competerrce dari suafu
badan usaha.

Core compter*e badan usaba menpakan s&71s. Untr*
rrengidentifikasi skills yang rnembentuk cone competence; sh?/s itu harus
merpnuhi tiga persyaratao- customer valate, ampetitor diferentidion d&
produc t extendob il ity.

t{asil dari waw:xrara., obserrasi daa penelaahan sruktur orgaoisasi
diidentifikasi 20 jenh sti//s. Dahm menguji tiga l<riteda itu diperguoakan tdcnik-
teknik' sklls napping opprtunity matrix dm skills cluster analysis. Padla skills
mapping diuji penyaratan customer value dan competitors dffirentiation. Hasil.
dari teknik ini yaitu 10 jenis sHl/s. IGnnrdian hasil itu dia'ralisi5 {sngan oppoftunity
marnx untuk diuji persyaratan pro duct extendability. IJaFil dati. opporfimity matrix
berupa l0 jenis skills, diolah lagi untuk dikeloryokkan berdasarkan urutan judah
potensi produk dalan skills clustering. Hasil akhir dari proses identifikasi

sHlls yallrg corc comtrptence badan usaha X saat ini yaitu:
berinovasi, basis iknu pengaahuan dan teloologi,

rnenangani perubahaq dorongan unnrk selalu rnenperbaiki kinerja- jaringan
komunikasi dengan pelanggan dan keterlibatan konsumen.

Dari rangkaian skills yang teridentifikasi *tngai core competence @a
saat ini, tidak menjanjikan kesuksesan di nasa depan bila tida-k terus ditingkatkan.
Competencies akan beriruerd<si &ngan aktiva dan sumber daya laia Hasil iot€raksi
itu menghasilkan dffirential resource position terhadap pesainsya" Perbedaan
posisi jika terus ditirgkatkan sehgai collective learning dari organisasi maka
menciptakan resource position banier. Ketani&;at\ pengdaman daa hasil proses
belajar secara kolelcif menyebabkan kesulitan bagi pesaing untuk neduplfl<csi
competencies- Pengetahuan dan wawasan yang baik akan membuat s/a//s terus
mengalami pening[:atan nilei dan meahasilkan terohsan baru dalam penggunaan
skills.

Badan usaha mtuk berhasil harus manpu untuk beradapta-si dengan
Iingkwgan. Badan usaha harus beradaptasi dengan memalxami apa )€ng terjadi
pada lingkungan dan rnemikirkan apa yang penting unh{< kesuksesan di rnasa
depan Salah satu masalah yaqg sangat perring yaitu core competence. Hanls
<tipahami apa yang nnnjadi core comrytence pada saat ini dan apa yalg rrreqiadi



lv

@re corryEterrce di mam depao Temu saja terdapat kesenjangan antara kedua itu,
tetapi uiltuk nrengeahui keseqirng4n itu perlu untuk ;ngident ifrkasi cori
conqreterrce pada saat ini. Ke,mudian dilak'kan pererpatrarn untuk rnembentuk
core competence yang diiaginkan

Informasi meogenai idemifikasi core comlntence sangat dibutuhkan datam
pryanaan 

ryog strategi datam m€ngbadapi kaidakpastian pereocaDaan strat€gi
6q1fu61 !4fu1 r':sha beradaptasi secara efektifdan efisien dengan lingkungan- 
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