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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan bisnis di provinsi Jawa timur khusunya daerah Malang pada 

bidang properti atau perumahan khususnya segmen kalangan menengah ke 

bawah ini sangat berkembang dan meningkat setiap tahunya. Dengan adanya 

fenomena ini mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antara investor atau 

pengembang dikarenakan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat akan 

rumah atau tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Era 

globalisasi atau era perdagangan bebas telah menggeser paradigma tentang 

bisnis dari Comparative Advantage menjadi Competitive Advantage, yang 

membuat kegiatan atau aktivitas bisnis suatu perusahaan harus memilih strategi 

yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan internal 

atau eksternal perusahaan. Strategi yang dimaksud adalah perusahaan 

diusahakan berada dalam posisi strategis di dalam suatu pasar atau lingkungan 

bisnis yang dijalani dan dapat beradaptasi dengan cepat akan lingkungan yang 

terus berubah. Menurut perhitungan Area Analystics berdasarkan data 

UrbanIndo.com,  sejak bulan September 2012 sampai Juni 2013 pemasaran 

properti untuk daerah Malang setiap bulan selalu meningkat, di akhir bulan juni 

2013 total properti yang dipasarkan mencapai 601 properti, yang terdiri dari 

375 rumah, 159 tanah, 16 komersial, 17 villa dan sisanya berupa ruko dan kost. 

Peningkatan pemasaran properti di daerah Malang mencapai 19% setiap 

bulannya. Hal ini mengakibatkan harga rata – rata  properti untuk daerah 
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Malang juga mengalami peningkatan, sejak bulan Oktober 2012 hingga bulan 

Juni 2013 terjadi peningkatan harga rata – rata properti sebesar 24,3 %. 

Peningkatan harga jual properti ini disebabkan oleh tingginya permintaan 

properti dan meningkatnya jumlah penduduk, baik yang bersal dari Kota 

Malang, maupun penduduk pendatang. Untuk harga rumah di Kota Malang 

juga mengalami kenaikan, di akhir bulan Juni 2013 berada di angka Rp 3,15 

juta/m2 , naik 5,46 % dari bulan sebelumnya. 

Dalam hal ini perusahaan harus bisa menciptakan pilihan yang terbaik 

tentang apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan bagaimana memenuhi 

kebutuhan atau permintaan konsumen dengan harga yang serendah mungkin 

dan mempunyai kualitas yang bagus. Sehingga dalam hal ini perusahaan 

memerlukan suatu strategi dalam menentukan keunggulan kompetitif dan 

menemukan cara untuk mencapai keunggulan tersebut (Ellitan, 2008). Porter 

(1985) dan Kaplinsky dan Morris (2002) menjelaskan rantai nilai yang efektif 

merupakan kunci keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dapat 

menghasilkan nilai tambah (value added) bagi suatu industri. Rantai nilai bisa 

digambarkan sebagai keseluruhan aktifitas yang disyaratkan untuk membawa 

barang atau jasa dari tempat perancangan, melalui fase produksi yang beragam 

(melibatkan transformasi fisik dan input dari beragam penyedia jasa), 

mengirimkan kepada konsumen akhir, dan daur ulang setelah penggunaan. 

Selanjutnya analisis rantai nilai juga berfungsi untuk mengidentifikasi tahap-

tahap rantai nilai di mana industri dapat meningkatkan nilai tambah (Value 

added) bagi pelanggan dan mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Industri 
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mampu menjadi lebih kompetitif melalui efisiensi biaya atau peningkatan nilai 

tambah (Value added) yang di peroleh melalui aktivitas rantai nilainya. 

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk memberikan 

informasi untuk mengambil keputusan strategis dalam menghadapi persaingan 

bisnis adalah Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis). Menurut Porter 

dalam (David: 2006), strategi yang memungkinkan organisasi untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif adalah satu diantara Strategi Generik 

berikut : Cost Leadership Strategy, Differentiation Strategy dan Focus Strategy 

Cost. Value chain analysis merupakan langkah awal dan sebagai alat untuk 

memberikan 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. 

Value Chain Analysis – VCA memandang perusahaan sebagai salah satu 

bagian dari rantai nilai produk. Rantai nilai produk merupakan aktivitas yang 

berawal dari bahan mentah sampai dengan penanganan purna jual. Rantai nilai 

ini mencakup aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok 

(Supplier Linkages), dan hubungan dengan konsumen (Consumer Linkages). 

Aktivitas ini merupakan kegiatan yang terpisah tapi sangat tergantung satu 

dengan yang lain (David : 2006). Value Chain Analysis bertujuan untuk 
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mengidentifikasi di mana keunggulan biaya rendah atau kelemahan terjadi di 

sepanjang rantai nilai dari bahan mentah hingga aktivitas pelayanan pelanggan. 

VCA membantu manajer untuk memahami posisi perusahaan pada rantai nilai 

produk untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. 

PT. Eka Bangun Nagari  merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

properti yang memproduksi dan menjual rumah berbagai tipe seperti tipe 36, 

tipe 45 dan 54. Perusahaan ini menargetkan penjualannya untuk segmen 

menengah ke bawah. Analisis value chain sangat penting untuk membatu 

manajer dalam membuat strategi dan membuat keputusan yang strategis di 

setiap lini kegiatan atau aktivitas perusahaan. Dengan melakukan analisis 

value chain maka perusahaan dapat mengetahui posisi perusahaan di bisnis 

properti sehingga perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan topic 

dengan objek judul “Analisis Value Chain sebagai alat untuk melakukan Cost 

Reduction pada PT. Eka Bangun Nagari” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Analisis value chain mampu melakukan cost 

reduction pada PT. Eka Bangun Nagari ? 

2. Bagaimana mengembangkan keunggulan kompetitif yang 

berkesinambungan melalui analisis value chain pada PT. Eka Bangun 

Nagari ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk menerapkan analisis value chain guna membantu perusahaan dalam 

upayanya melakukan cost reduction. 

2. Untuk mengetahui cara mengembangkan keunggulan kompetitif yang 

berkesinambungan yang dimiliki perusahaan melalui penerapan analisis 

value chain. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan, 

Memberikan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan analisis value 

chain sebagai salah satu pertimbangan untuk mengelola biaya guna 

meningkatkan efisiensi biaya. 

2. Bagi Akademisi, 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.		


