
ABSTRAKSI

Persaingan global pada saat ini sudah sebuah fenomena

yang tidak dapat dihinda*atr lagi, t€rutama drlam dunia industri. IIal ini
ditrndai dengan adanya perubahan-perubahan yang serba cepat khususnya

di bidang komunikasi, informasi dan teknologi. Seperti halnya" di dalam

drmia usaha saat ini, dimane persaingan menjadi semakin ketat seiring

dengan sernakin benyak mrncuLrya badatt usela beat yang sejenis. Oleh

karcna itu, tiap bdan usaha berusaha mempersiapkan diri agar mampu

bemaing dengan b6dan ufdn lain.
Keunggulatr b€rsaing m€rqakan salah satu ciri khes yang dapat

digwakan sebagai senjata utuk memenmglan pesaingan yang terjadi.
Tiap badan usaba selalu meolptmyai faltor-faktor yang menentukm
usrhrnya Untuk itu, pibak manajemen harus dapat melrgidentifikasi faktor-
frktor t€rsebut dengan tepat agsr badan usabanya berhasil. Untuk
mcmhrkan keunggulan b€rsain$ya, suatu badaD usaha harus

mengidentifikasi faktor-faktor int€rml dan eksernal yang dapat menjadi

kunci keberhasilannya. Faktor-faktor ini yang disebut juga sebagai f,q2
.9ncce$ Faturt (= Critical Success Factors). Idelrtifitasi Key Sr4ecetr

Factors ini dapat dilakukan dengan menggnakan analisis pelanggan'

arnlisis pemrintaan, dan analisis persaingan; menurut Grant (1991).

Key Success Factors mcrupakan informasi non finansial yang dapat

membantu badan usaha dalam menentukan strateg yang sebailmya
dit€rapkatr oleh badan usaha ters€but, rmtuk dapat meningkatkan peroleban

laba, dengm menga'relisis scmua fallor-faktor yang ada dalem badan usaha

t€rsehs. SEat€gi ini bertujuan rmtrk menentukan posisi dalrm indus[i,
schinggo b6dan usaln dapat bcrahan dan bcrkcmbang dit€ngah penainpn
bisris yang semakin ketat.

Penelitian ini dilalarkan pada perusahaan jam tansportasi dild PO.

Sunb€r ga&da di Kepubrlet Beryha B€litung. Agar dapat bertahau dalam
ini memberikan pelayanan jasa transponasi yang

kualitas layaoan yang memuaskan dengan t€tap
memberikan harga yang relatif murah Psusabaan ini mengptamakan
kualitas layanan pada petang$n rmtuk me'mpertabnkan kepercayaan
pelanggan lama, unnrk mencipnakan loyalitas pelanggan banr, serta untuk
mendulung sfategi b€rsain& yaitu Shategi Fokus. Dengan stategi ini
kegiun operasional perusabaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga
kcduanya dapat mcnbcrikan kemggulan benaing bagi Fnrattaan jasa

tmnsportasi PO. Sumber Ganda dibandingkan dengan pesaing lainnya.
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