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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ekonomi dunia serta perubahan struktural yang terjadi di 

berbagai segi, telah menimbulkan tantangan dan sekaligus peluang bagi 

perkembangan dunia bisnis. Satu hal yang merupakan prasyarat untuk dapat 

mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang bisnis yang timbul 

adalah meningkatkan daya saing. Daya saing strategi dapat dicapai jika suatu 

perusahaan berhasil merumuskan serta menerapkan suatu strategi yang tepat.  

Perusahaan perlu mendefinisikan bisnisnya sebagai fungsi dari pelanggan 

yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Dalam perusahaan mendefinisikan bisnisnya, bergantung 

pada kemampuan unik yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan 

mengembangkan kemampuannya dengan cara yang sebaik mungkin dalam 

memperoleh keunggulan bersaing. 

Konsep keunggulan bersaing perusahaan dikembangkan dari strategi 

generik yang dikemukakan oleh Porter (1985). Porter menerangkan bahwa strategi 

generik dalam keunggulan bersaing terdiri dari keunggulan biaya, differensiasi 

dan fokus kepada pelanggan. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja 

perusahaan dalam pasar bersaing. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh 

dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi pembeli yang 
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berbentuk harga yang lebih rendah dibandingkan harga pesaingnnya atas manfaat 

yang sama atau harga yang sama dengan harga pesaingnya atas manfaat yang 

lebih tinggi. Bila perusahaan kemudian mampu menciptakan keunggulan melalui 

salah satu dari ketiga strategi generik yang dikemukakan oleh Porter tersebut, 

maka keunggulan bersaing dapat tercapai. 

Keunggulan bersaing merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada pasar yang 

bersaing, kemampuan perusahaan menghasilkan kinerja, terutama kinerja 

keuangan, sangat bergantung pada derajat keunggulan bersaingnya. Untuk 

mempertahankan keberadaannya, keunggulan bersaing perusahaan tersebut juga 

harus berkelanjutan. Keunggulan bersaing berkelanjutan merupakan strategi 

perusahaan untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu kinerja yang menghasilkan 

keuntungan tinggi. Artinya, keunggulan bersaing berkelanjutan bukanlah tujuan 

akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir perusahaan, yaitu 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pengambilan keputusan yang mempengaruhi posisi bersaing jangka 

panjang perusahaan harus mempertimbangkan elemen strategi dari keputusan. 

Elemen strategi yang paling penting bagi perusahaan adalah pertumbuhan dan 

kelangsungan perusahaan. Karenanya pengambilan keputusan strategi melibatkan 

pemilihan di antara alternatif strategi dengan sasaran pemilihan strategi, atau 

strategi-strategi yang memberikan perusahaan keyakinan yang memadai mengenai 

pertumbuhan dan kelangsungan jangka panjang. Kunci untuk mencapai sasaran 

ini adalah untuk memenangkan keunggulan bersaing.  
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Strategic Cost Management adalah penggunaan informasi biaya untuk 

mengembangkan dan mengidentifikasi strategi bisnis perusahaan yang unggul 

yang akan menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Menurut Shank 

dan Govindarajan (1993:13), Strategic Cost Management sendiri merupakan hasil 

perpaduan tiga tema dari Management Strategic, diantaranya adalah Value Chain 

Analysis, Strategic Positioning Analysis, dan Cost Driver Analysis. 

Value chain analysis merupakan langkah awal pemahaman bagaimana 

posisi perusahaan dalam industri. Rantai nilai ini memilah-milah perusahaan ke 

dalam berbagai aktivitas yang berlainan tetapi saling terkait. Rantai-rantai 

aktivitas tersebut merupakan sumber keunggulan bersaing dan secara strategis 

relevan untuk memahami perilaku biaya serta sumber diferensiasi yang ada dan 

yang potensial. Konsep analisis value chain menekankan pada sekumpulan 

aktivitas yang dikerjakan untuk mendesain, mengembangkan, memasarkan, 

mengirimkan serta memberikan pelayanan purna jual atas produk yang dihasilkan. 

Strategi apapun yang dipilih, strategi Analisis Value Chain dapat 

membantu perusahaan untuk terfokus pada rencana strategi yang dipilih dan 

berusaha untuk meraih keunggulan kompetitif. Analisis Value Chain memandang 

perusahaan sebagai salah satu bagian dari rantai nilai produk. Rantai nilai produk 

merupakan suatu rangkaian keterkaitan dari kegiatan penciptaan nilai dari bahan 

baku hingga penanganan purna jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang 

terjadi karena hubungan dengan pemasok (Supplier Linkages), dan hubungan 

dengan konsumen (Consumer Linkages). Aktifitas ini merupakan kegiatan yang 

terpisah tapi sangat tergantung satu dengan yang lain. Analisis value chain 
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membantu manajer memahami di mana posisi cost dapat diturunkan atau 

customer value dapat ditingkatkan karena pengelolaan cost yang efektif 

memungkinkan perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif.  

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 1 adalah salah satu perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber 

daya air dan sistem penyediaan air minum serta sanitasi yang bertujuan untuk 

melayani kepentingan umum, dan sekaligus menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Sehat Alami (ASA) Perum 

Jasa Tirta 1 Malang merupakan salah satu unit usaha Perum Jasa Tirta 1 yang 

berada dibawah kewenangan Direksi Sumber Daya Manusia dan Umum tepatnya 

pada Divisi Jasa Umum 1. 

Unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA Perum Jasa Tirta 1 

Malang merupakan perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang dalam 

industri air minum dalam kemasan. Dalam menghadapi situasi persaingan yang 

semakin kompleks, perusahaan memerlukan sistem informasi biaya yang dapat 

menghasilkan informasi yang akurat, sehingga dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

aktivitas-aktivitas perusahaan untuk mendukung perkembangan dan meraih 

keunggulan bersaing. 

Pihak manajemen menggunakan informasi yang diperoleh dari sistem 

akuntansi biaya yang diklasifikasikan berdasarkan biaya manufaktur dan biaya 

non manufaktur. Laporan tersebut hanya menggambarkan kinerja perusahaan 
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yang bersifat agregatif, sehingga peranan biaya tidak diketahui secara jelas dalam 

menghasilkan nilai bagi keunggulan bersaing. 

Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, 

perusahaan membutuhkan costing system yang dapat menyajikan informasi yang 

lebih akurat dalam pengambilan keputusan. Dengan metode analisis value chain, 

maka cara penyajian biaya-biaya tersebut akan menggambarkan suatu rangkaian 

aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengendalian barang 

jadi, pemasaran sampai dengan pelayanan purna jual. Cara penyajian yang 

berbeda ini akan memberikan gambaran yang berbeda terhadap pengambilan 

keputusan manajerial. 

Dalam konsep value chain, analisis atas profitabilitas perusahaan dimulai 

dengan mengidentifikasi setiap aktivitas penciptaan nilai yang terdapat dalam 

suatu perusahaan dan kemudian mengalokasikan beban dan aktiva untuk tiap 

aktivitas. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba 

untuk menganalisis keunggulan bersaing dengan menggunakan metode analisis 

value chain, dengan mengangkat judul “Analisis Value Chain Sebagai Alat 

Strategic Cost Management Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing  Dalam 

Upaya Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
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“Bagaimana penerapan konsep analisis value chain sebagai alat strategic 

cost management untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam meningkatkan 

profitabilitas perusahaan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan masalah yang dibahas 

tersebut diatas adalah:  

1. Untuk mengetahui penerapan metode analisis value chain sebagai salah 

satu alternatif untuk membantu manajer dalam meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang signifikan dalam biaya dan 

yang potensial dalam penciptaan nilai untuk keunggulan bersaing 

perusahaan. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, maka dari permasalahan yang ada perlu dilakukan pembatasan ruang 

lingkup penelitian. Pembatasan tersebut meliputi: 

1. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada pelaksanaan analisis 

value chain atas aktivitas internal perusahaan terhadap data dalam satu 

periode dengan keseragaman prosedur perhitungan. Analisis menggunakan 

data biaya dan data aktiva tetap perusahaan tahun 2012. 

2. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas individual pada 

rantai generik, yaitu aktivitas yang dilakukan sejak sebelum memproduksi 
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barang, proses produksi, sampai dengan menyampaikan barang tersebut ke 

konsumen, dan pelayanan purna jual.  

3. Analisis ini akan mendistribusikan biaya dan aktiva tetap pada masing-

masing aktivitas penciptaan nilai, dan kemudian mendistribusikan biaya 

dari masing-masing aktivitas nilai tersebut ke dalam aktivitas langsung, 

aktivitas tidak langsung, aktivitas pemastian mutu serta aktivitas 

penggunaan sumber daya manusia dan aktivitas pembelian input.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memperluas wawasan atas pengetahuan selama perkuliahan dan 

memberikan gambaran nyata tentang konsep analisis value chain dapat 

digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang berguna bagi pihak 

manajemen dalam proses pengambilan keputusan dengan menyajikan 

gambaran tentang profitabilitas perusahaan berdasarkan metode analisis 

value chain. 

3. Menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian dan 

pengembangan ilmu serta penulisan-penulisan selanjutnya. 

 

 


