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1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ber
dasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan cip taan; b. 
Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pener jemahan ciptaan; 
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. 
Pengumuman ciptaan; h. Komuni kasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. 
(Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku Manajemen Bisnis 
ini dengan baik. Manajemen bisnis atau rencana dalam berbisnis merupakan 
poin penting yang sangat berperan dalam kesuksesan untuk para pebisnis. 
Terlepas dari status apakah pebisnis pemula atau senior, dengan melakukan 
manajemen bisnis yang rapi, akan membawa bisnis ke arah kesuksesan.

Manajemen bisnis adalah modal penting bagi ketahanan sebuah bisnis 
dari segala jenis tantangan dan hambatan. Dengan menerapkan manajemen 
yang baik, pebisnis akan sigap dengan sederet strategi untuk menghadapi 
situasi apabila bisnis sedang tidak stabil untuk menghadapi risiko terburuk. 
Begitulah tahan banting yang dimaksudkan dalam konteks ini; agar sebuah 
bisnis akan mampu melewati masa terburuk sekalipun dan tetap bertahan. 
Selain itu, strategi dalam berbisnis perlu juga disusun untuk bisa mengetahui 
trend di pasaran sehingga bisnis bisa tetap settle menghadapi persaingan 
pasar yang ketat.
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Mengapa sebuah bisnis dengan promosi besar-besaran dan pemasangan 
iklan di mana-mana ada kalanya menemui kegagalan, bangkrut, dan akhirnya 
gulung tikar. Sementara, ada sebuah bisnis sederhana seperti rumah makan 
kecil, lokasinya di sebuah gang sempit, tidak pernah menayangkan iklan 
di televisi, koran, maupun radio, namun pembelinya antri panjang sekali. 
Ada juga kedai kopi di pinggir jalan yang penuh sesak dengan pembeli yang 
datang membawa beragam mobil mewah, rela mengantri untuk secangkir 
kopi.

Bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan? Jawaban dari pertanyaan 
tersebut adalah inti kajian dari buku ini, yakni value dan strategi. Simak 
rahasianya dan selamat membaca tentunya.

Penulis,
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1

BAGIAN 1
BERPIKIR KRITIS: MENGAPA 
SEBUAH BISNIS BISA GAGAL?

Pertanyaan yang paling mendasar dalam sebuah kajian 
mengenai bisnis adalah: mengapa sebuah bisnis akhirnya 
menemui kegagalan, bangkrut, dan akhirnya tutup? Pertanyaan 

selanjutnya yang terkait dengan hal tersebut adalah: sebaliknya mengapa 
sebuah bisnis bisa sangat maju, menguntungkan, dan memberikan 
kebanggaan bagi pemiliknya, bahkan bisa menjadi kebanggaan bangsa dan 
negara? untuk menjawab dua pertanyaan yang bertolak belakang tersebut, 
ada baiknya kita melihat apa yang terjadi dengan kelompok pertama yang 
berisi perusahaan-perusahaan seperti Nokia, Kodak, Batavia Air dan Adam 
Air, serta di sisi lain juga kita harus melihat kelompok kedua yang diisi 
oleh perusahaan-perusahaan seperti Garuda Indonesia, Samsung, Toyota, 
dan Nike. Pertanyaan berikutnya adalah: apa yang membedakan kedua 
kelompok perusahaan tersebut? jawaban untuk pertanyaan ini terbagi 
menjadi dua, jawaban pertama adalah jawaban yang singkat karena tidak 
memerlukan analisis mendalam, dan jawaban kedua adalah jawaban yang 
dapat menghabiskan banyak energi karena memerlukan analisis strategik 
dan filosofis mengenai kunci utama bisnis: value. Pembahasan mengenai 
value akan dipaparkan dalam bagian kedua dari buku ini. 
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Pada kelompok pertama, perusahaan-perusahaan yang disebutkan 
di atas faktanya mengalami kegagalan, konkretnya adalah perusahaan-
perusahaan itu telah tutup atau telah diakuisisi oleh perusahaan lain. Belajar 
dari Nokia yang telah berdiri lebih dari 100 tahun, usia perusahaan yang 
telah begitu lama tidak bisa menjamin sebuah perusahaan untuk terus 
hidup. Begitu pula dengan banyaknya karyawan yang dimiliki, tidak bisa 
menjamin kelangsungan hidup perusahaan (perlu diingat bahwa Nokia 
sebelumnya merumahkan 10.000 karyawannya di seluruh dunia1,2). Hal 
yang sama juga dialami oleh Kodak, perusahaan dengan nama lengkap 
Eastman Kodak Company ini berbasis di Amerika Serikat, didirikan tahun 
1892 dengan produk utamanya kamera dan pendukung fotografi lainnya. 
Pada tahun 2012, Kodak yang tadinya sangat mendominasi dunia fotografi 
dunia resmi dinyatakan pailit3. Kejadiaan yang hampir sama juga terjadi 
pada Batavia Air, salah satu maskapai penerbangan nasional yang beroperasi 
sejak tahun 2002, yang secara terus menerus mengalami kerugian dan 
akhirnya dinyatakan pailit dan tutup pada tahun 2013 yang lalu4. Contoh 
terakhir adalah juga perusahaan maskapai penerbangan nasional Adam 
Air yang usia operasionalnya cukup singkat yaitu 5 tahun saja terhitung 
sejak didirikan tahun 2003 hingga akhirnya pemerintah melarang Adam 
Air untuk beroperasi pada tahun 2008 untuk selamanya5. Kesamaan dari 
beberapa perusahaan tersebut adalah memang sama-sama mengalami 
kegagalan, namun tentu saja hal tersebut mudah untuk diucapkan oleh 
semua orang karena tidak memerlukan analisa yang mendalam terkait 
dengan penyebabnya. 

Selanjutnya mari kita lihat kelompok kedua yang juga terdiri dari 
berbagai perusahaan yaitu pertama, Garuda Indonesia. Perusahaan 
maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mulai beroperasi sekitar 
tahun 1949, dan dalam sejarahnya perusahaan ini pernah mengalami 
keterpurukan di era tahun 1990an sampai tahun 2000an akibat beberapa 
kecelakaan yang dialami pesawatnya sehingga memberikan reputasi buruk 
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untuk Garuda Indonesia. Namun seiring dengan waktu, Garuda Indonesia 
mampu bangkit dan berubah menjadi maskapai penerbangan kelas dunia 
dengan meraih beberapa penghargaan seperti Four Star Rated Airline 
(Skytrax Award tahun 2010), World’s Most Improved Airlines (Skytrax 
Award tahun 2010), Asia’s Leading Airlines Services Quality (CAPA 
awards tahun 2010), The World’s Best Regional Airline (Skytrax Award 
tahun 2012), serta World’s Best Cabin Crew (Skytrax Award tahun 2014)6. 
Kejadian yang mirip juga dapat kita lihat di perusahaan Samsung, yang 
bernama lengkap Samsung Electronik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 
1969 di Korea Selatan, dan saat ini Samsung adalah pembuat perangkat 
elektronika terbesar di dunia, dan memimpin pasar untuk lebih dari 60 
produk seperti semi konduktor, layar digital, perangkat elektronik, mobile 
phone dan smartphone7.

Perusahaan berikutnya yang menarik untuk dicermati adalah Toyota, 
perusahaan dengan nama lengkap Toyota Motor Corporation ini berdiri 
pada tahun 1937 dengan bidang usaha utama otomotif. Perusahaan yang 
berasal dari industri tekstil ini kemudian menjadi raksasa otomotif dunia 
yang mampu menghasilkan 8 sampai 8,5 juta unit mobil diseluruh dunia 
setiap tahunnya8. Perusahaan berikutnya adalah Nike, produsen sepatu 
olahraga yang didirikan pada tahun 1964. Awalnya, penjulan sepatu mereka 
dilakukan secara berkeliling disekitar stadion olahraga di Amerika Serikat, 
namun saat ini Nike telah memiliki karyawan sebanyak 30.000 orang 
diseluruh dunia9. Berbeda dengan kelompok perusahaan yang pertama, 
kelompok kedua mewakili perusahaan-perusahaan yang sukses dalam 
industrinya masing-masing. 

Kesuksesan sebuah perusahaan dapat ditinjau dari kinerja bisnisnya, di 
mana kinerja bisnis yang dimaksud adalah kinerja bisnis yang superior, yaitu 
kinerja bisnis yang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya10. Dengan 
demikian logika berpikir untuk memahami kegagalan kelompok pertama 
dari perusahaan-perusahaan seperti Kodak dan Adam Air menjadi lebih 
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jelas yaitu, mereka termasuk dalam perusahaan yang tidak memiliki kinerja 
bisnis superior, atau dengan kata lain kinerja bisnisnya inferior dibandingkan 
kompetitornya. Untuk lebih mendalami tentang kinerja bisnis yang inferior 
tersebut mari kita lihat contoh perusahaan yang lain: apakah kinerja 
bisnis dari Nokia dan Batavia Air memang inferior? Jawabannya adalah ya. 
Sebelum Nokia diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2013, kondisi market 
share Nokia terus berkurang akibat penjualan produk yang terus merosot 
sejak awal tahun 20102. Begitu pula dengan Batavia Air, sebelum operasinya 
dihentikan oleh pemerintah pada tahun 2013, perusahaan sudah banyak 
kehilangan penumpang untuk hampir seluruh rute penerbangannya4. 
Untuk sementara, gambaran nyata dan fakta yang kita ketahui dari kondisi 
perusahaan-perusahaan di atas dapat memberi jawaban dari pertanyaan 
di awal buku ini, yaitu penyebab dari kegagalan sebuah perusahaan dalam 
sebuah industri adalah karena kinerja bisnisnya inferior. Apakah informasi 
ini berguna bagi para pelaku bisnis? Bisa ya, dan bisa juga tidak. Informasi 
tersebut tidak akan berguna jika para pelaku bisnis berhenti pada istilah 
inferiornya saja. Kegunaan dari informasi di atas baru dapat dirasakan jika 
para pelaku bisnis bertanya lebih mendalam lagi, yaitu “apa sebenarnya 
yang menyebabkan kinerja bisnis bisa superior atau inferior?” 

Agar perbedaan dari kedua kelompok perusahaan lebih terlihat 
jelas, mari kita lihat kondisi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 
di kelompok kedua terkait dengan kinerja bisnis mereka yang superior. 
Saat ini, ketika konsumen domestik hendak melakukan perjalanan jauh 
menggunakan pesawat dan menginginkan rasa aman dalam perjalanan, 
terbang dengan Garuda Indonesia adalah pilihan utamanya. Begitu pula 
dengan mereka yang membutuhkan ketepatan waktu dalam keberangkatan 
dan ketibaan di tempat tujuan, mereka juga memilih Garuda Indonesia. 
Contoh lain adalah Samsung, di mana produk smartphone nya menjadi 
idaman dikalangan remaja dan professional. Mereka rela mengantri panjang 
di sebuah pameran elektronik demi mendapatkan produk baru Samsung 
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yang pertama diluncurkan. Demikian juga halnya dengan antrian panjang 
daftar pesanan mobil/indent mobil-mobil terbaru dari Toyota, bahkan 
daftar indent mobil baru yang sangat popular dari Toyota bisa mencapai 
3 sampai 6 bulan, namun itu tidak menyurutkan niat konsumen untuk 
membelinya. Hal yang sama juga ditemui untuk produk sepatu dari Nike, 
konsumen tidak pernah ragu untuk membeli produk Nike, bahkan antrian 
panjang pembeli selalu terlihat ketika Nike melakukan promosi produk.      

Jika direnungkan lebih mendalam, selalu akan ada “alasan” mengapa 
satu perusahaan bisa memiliki pembeli yang lebih banyak dibandingkan 
perusahaan lain, atau juga mengapa satu perusahaan bisa mempunyai 
pembeli yang sangat fanatik sedangkan perusahaan lain tidak memilikinya. 
Diluar dari contoh-contoh di atas, mari kita lihat kondisi bisnis di sekeliling 
kita. Pasti akan bisa kita temukan bahwa ada rumah makan yang terlihat 
sederhana, lokasinya di sebuah gang sempit, tidak pernah menayangkan 
iklan di televisi, koran, atau radio, namun pembelinya antri panjang sekali. 
Ada juga kedai kopi di pinggir jalan yang penuh sesak dengan pembeli 
yang datang membawa beragam mobil-mobil mewah, rela mengantri 
untuk secangkir kopi. Bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan? Jawaban dari 
pertanyaan tersebut adalah inti dari buku ini, yaitu value, sebuah konsep 
klasik yang masih terus bertahan dalam kajian bisnis dan manajemen 
strategik di seluruh dunia. Pernyataan bahwa value adalah faktor yang 
membuat pembeli rela mengantri panjang untuk sebuah produk atau jasa 
pastilah membingungkan untuk sebagian orang karena bisa jadi kebanyakan 
orang berpikir bahwa yang mereka kejar adalah kopinya, makanannya, 
mobilnya, motornya, atau minumannya. Memang benar bahwa mengantri 
adalah salah satu cara untuk mendapatkan produk atau jasa yang kita 
butuhkan, namun kajian dalam buku ini bukanlah dalam hal antriannya, 
tetapi pada alasan orang tersebut rela mengantri.

Jika kita tanyakan sekali lagi pada pembeli yang mengantri tentang 
alasan mereka melakukan hal tersebut, bisa jadi jawabannya sederhana, 
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misalnya karena enak, karena murah, atau karena gampang. Jawaban yang 
keluar dari pembeli tersebut memang terdengar sederhana, namun dibalik 
itu tentu saja ada pertanyaan kritis yang sangat penting: “sebenarnya apa 
yang dilakukan perusahaan sehingga para pembeli tersebut bisa mengatakan 
bahwa produk yang dibelinya enak, murah, atau gampang?” Hal ini terkait 
dengan kajian kedua yang sangat penting dalam buku ini yaitu: strategi. Dari 
beberapa ilustrasi dan penjelasan di atas, pemikiran kritis kita selayaknya 
makin bertambah dengan mencoba memfokuskan perhatian pada value dan 
strategi, dua hal yang boleh diibaratkan seperti uang koin, selalu memiliki 
dua sisi yang saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak terpisahkan. 
Begitu pula value dan strategi, di mana strategi adalah cara yang dilakukan 
perusahaan untuk mengantarkan value kepada konsumen. Tanpa strategi, 
maka value tidak akan dirasakan oleh konsumen, maka antrian panjang 
indent mobil-mobil baru dari  Toyota tidak akan terjadi, dan orang yang 
akan berpergian menggunakan pesawat tidak akan memilih Garuda 
Indonesia lagi. 

Dengan demikian apakah hal sebaliknya tentang strategi juga berlaku 
untuk perusahaan yang telah pailit seperti Adam Air dan Nokia? Jawabannya 
adalah ya, yaitu karena perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan 
strategi yang tidak memberikan value yang tinggi bagi konsumennya 
sehingga pelan tapi pasti secara alami pembeli akan mencari perusahaan 
yang lebih mampu memberikan value yang tinggi bagi dirinya. Strategi 
yang dinilai menyebabkan kejatuhan Adam Air misalnya adalah terkait 
dengan ketepatan keberangkatan dan ketibaan di tempat tujuan yang 
rendah serta penggunaan armada pesawat yang tidak sehat sehingga terjadi 
beberapa kecelakaan. Dalam contoh lain Nokia masih terus menggunakan 
platform Symbian ketika perusahaan lain seperti Samsung dengan cepat 
beralih menggunakan sistem operasi Android yang berkembang sangat 
cepat mengikuti trend selera konsumen smartphone dunia. Berpikir 
kritis terhadap fenomena kegagalan dan kesuksesan perusahaan sangat 



7Manajemen Bisnis ~

diperlukan untuk langkah awal menjalankan bisnis agar seluruh aktivitas 
yang dilakukan dalam rangka implementasi strategi dapat berujung pada 
kinerja bisnis yang superior sehingga perusahaan yang lain tidak mengalami 
nasib serupa seperti kelompok perusahaan yang pertama. 

Dari berbagai fakta yang telah disajikan di atas, sudah sepatutnya 
para pelaku bisnis terutama para pengambil kebijakan dalam perusahaan 
(dalam hal ini direktur dan manajer) untuk mengambil pelajaran yang 
sangat penting, yaitu bukan hanya belajar bagaimana menjadikan 
perusahaannya bisa meraih tujuan yang diinginkan, namun lebih dalam 
lagi yaitu belajar untuk berpikir kritis dan strategis dengan cara sering bertanya 
dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Bertanya dalam kaitannya dengan 
aktivitas bisnis bisa diawali dengan kata “mengapa?” atau “bagaimana?” atau 
juga bentuk pertanyaan lain. Namun tetap intinya adalah bertanya, karena 
bertanya adalah salah satu ciri berpikir, satu hal yang begitu fundamental 
dalam filsafat. Jika kita tengok rahasia dibalik perusahaan besar yang sukses 
dalam industrinya, bisa dipastikan mereka mempunyai para pengambil 
kebijakan dan perumus strategy yang banyak menghabiskan waktunya 
untuk berpikir dan bertanya, karena memang berpikir dan bertanya adalah 
awal bagi seorang pimpinan untuk meraih kesuksesan lewat perusahaannya. 

Dengan demikian juga dapat dibuat logika terbalik yaitu kita pun bisa 
belajar bahwa banyak perusahaan yang menurun kinerjanya dan akhirnya 
menemui kebangkrutan atau kegagalan adalah akibat dari kelalaian dalam 
berpikir dan bertanya. Berpikir dan bertanya yang dimaksud disini adalah 
misalnya bertanya “mengapa konsumen lebih memilih produk atau jasa dari 
pesaing kita?” atau bertanya tentang “bagaimana caranya kita bisa membuat 
makanan yang sangat enak tetapi murah dan halal?” Ilustrasi pertanyaan 
tersebut terdengar sederhana namun sebenarnya sangat fundamental 
dalam kajian bisnis dan manajemen strategik, yaitu merupakan wujud dari 
kemampuan kita untuk berpikir kritis dan strategis yang sangat dibutuhkan 
dalam menjalankan bisnis berbasis value yang akan mampu memberikan 



8 Agung Wahyu Handaru~

keuntungan bagi perusahaan. 

Oleh karena itu titik fokus buku ini ditujukan kepada para direktur 
dan manajer untuk segera membiasakan diri untuk bertanya mengenai 
hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan awal yang 
telah dibuat sebelumnya. Pembiasaan untuk berpikir kritis terhadap 
kondisi dan situasi bisnis yang dihadapi oleh perusahaan mutlak dilakukan 
karena lingkungan bisnis/business environment saat ini memiliki beberapa 
karakteristik yaitu uncertainty, unpredictable, uncontrollable, dan turbulence.10

Business Environment
Lingkungan bisnis yang uncertainty dimaknai sebagai lingkungan bisnis 

yang penuh ketidakpastian dari banyak aspek. Idealnya kita berbisnis 
dalam lingkungan yang sudah bisa kita pastikan kondisinya sehingga 
semua aktivitas yang terkait dengan bisnis akan berjalan dengaan lancar. 
Namun tentu saja tidak ada lingkungan bisnis yang seperti itu, bahkan saat 
ini, lingkungan bisnisnya makin tidak menentu. Harga minyak dunia bisa 
berubah dalam hitungan hari, begitu pula harga emas dunia yang sangat 
fluktuatif. Sangat sulit bagi perusahaan untuk memastikan kondisi lingkungan 
bisnisnya. Jika posisi pandangan kita dibalik, maka pertanyaannya adalah 
“apakah ada lingkungan bisnis yang pasti atau tidak berubah-ubah?” maka 
jawabannya adalah tidak ada. Perhatikan bahwa kebijakan akan berubah, 
pemimpin negara akan berganti, begitu pula musim, peta politik, preferensi 
konsumen, daya beli masyarakat, demografi penduduk, dan pada akhirnya 
seluruh aspek yang terkait dengan lingkungan bisnis perusahaan adalah 
sumber ketidakpastian yang harus dihadapi perusahaan. 

Bisakah sebuah perusahaan memprediksi perubahan apa yang 
akan terjadi dalam lingkungan bisnisnya? Mungkin bisa, namun yang 
sering bermasalah adalah ketepatannya. Dari sisi perusahaan atau pelaku 
bisnis, kebijakan pemerintah yang baru saja terpilih misalnya, tentu bisa 
dipredikasi apakah akan mendukung atau justru kontra produktif dengan 
aktivitas bisnisnya. Namun pada kenyataannya prediksi yang dibuat dengan 



9Manajemen Bisnis ~

asumsi tingkat akurasi yang tinggi bisa menjadi rendah ketepatannya karena 
faktor uncertainty, yaitu adanya ketidakpastian. Jika sebuah perusahaan 
akan melakukan investasi di sebuah daerah, bisakah perusahaan tersebut 
memprediksi dengan tepat 100% bahwa apa yang direncanakan akan bisa 
diraih? Ketepatan prediksi yang dilakukan oleh banyak perusahaan sering 
kali sulit terwujud karena kebanyakan dari mereka sangat bergantung 
pada kondisi pasar. Membiarkan pasar mengendalikan aktivitas 
bisnis perusahaan akan sangat beresiko karena pasar penuh dengan 
ketidakpastian, seperti seorang pemburu yang masuk ke hutan rimba 
gelap dengan berbagai macam binatang buas dan tumbuhan beracun 
yang bisa membunuh pemburu tersebut. Pertanyaan kritis yang muncul 
adalah, “bagaimana caranya agar tingkat ketepatan prediksi perusahaan 
terhadap lingkungan bisnisnya bisa tinggi?” salah satu cara yang bisa 
dilakukan adalah dengan menggunakan strategi dibalik kesuksesan sistem 
operasi Android dari Google, yaitu dengan menciptakan, menggiring dan 
mengendalikan pasar bagi dirinya sendiri, atau yang lebih popular dikenal 
dengan konsep Market-Driving Strategy. Android adalah sistem operasi 
smartphone yang mampu menciptakan semacam “kepastian” lingkungan 
bisnisnya sendiri, yaitu dengan cara menciptakan sebuah inovasi produk 
yang membuat pasar/konsumen “terikat” kepadanya. Kondisi seperti ini 
sangat menguntungkan bagi Android karena pada akhirnya konsumen 
akan mengalami “ketergantungan” terhadap inovasi Android selanjutnya. 
Berbeda dengan perusahaan yang akan mengalami kesulitan karena 
mencoba memenuhi keinginan pasar yang uncertainty dan unpredictable 
(karena dikendalikan oleh lingkungan dan pasar), maka perusahaan yang 
mampu melakukan market-driving justru akan mengendalikan pasar sesuai 
dengan keinginan mereka. Konsumen akan digiring untuk misalnya, hanya 
membeli smartphone yang memiliki ratusan bahkan ribuan aplikasi gratis 
yaitu smartphone Android. Dengan kondisi tersebut, ketidakpastian dari sisi 
konsumen akan bisa dikurangi, dan perusahaan bisa fokus mengalokasikan 
sumberdayanya untuk menciptakan inovasi lainnya.  
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Semakin banyak pihak atau stakeholder yang dimiliki oleh sebuah 
perusahaan, semakin sulit perusahaan untuk mengendalikannya. Hal ini 
merupakan konsekuensi yang tidak mungkin dihindari oleh perusahaan 
atau organisasi. Lingkungan bisnis secara natural akan uncontrollable 
dan turbulence, sulit dikendalikan, dinamis, dan bergejolak, seperti 
misalnya bagaimana cara perusahaan mengendalikan kekuatan alam 
seperti banjir, tsunami, atau kekeringan? Sudah banyak pemberitaan di 
berbagai media menyebutkan bahwa aktivitas bisnis di Jakarta lumpuh 
total akibat banjir besar dan mengakibatkan kerugian besar. Contoh lain 
misalnya dari sisi pemerintah sebagai regulator, apakah perusahaan bisa 
mengendalikan pemerintah sesuai dengan keinginannya? tentu akan sangat 
sulit. Isu terorisme yang belum juga usai, kenaikan harga pupuk, rencana 
terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), orientasi kemaritiman 
dari pemerintah Indonesia, hanyalah sebagian kecil contoh dinamika dan 
turbulensi bisnis yang harus dihadapi seluruh perusahaan. 

Untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul dari aspek 
lingkungan bisnis tersebut, para pengambil kebijakan kembali ditantang 
untuk selalu berpikir kritis dan strategis agar lingkungan bisnisnya tidak 
dipandang sebagai ancaman atau sesuatu yang menakutkan, melainkan 
ditinjau sebagai peluang yang bisa dioptimalkan menjadi keuntungan 
bagi seluruh stakeholder perusahaan. Namun pentingnya berpikir kritis 
dalam mengantasipasi dinamisnya lingkungan bisnis tidak semudah yang 
dibayangkan. Ketika seorang manajer menganalisis lingkungan bisnisnya, 
penekanannya adalah menganalisis apa masalah utama yang dihadapi oleh 
perusahaan untuk mencapai keunggulan diantara banyak kompetitor. 
Dengan melakukan hal tersebut, manajer atau pengambil kebijakan bisa 
lebih fokus untuk berupaya mencari solusi untuk mencapai keunggulan. 

Solusi bisnis yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai 
tujuannya atau meraih keunggulan bersaing dalam industrinya bersumber 
dari sebuah proses penelitian ilmiah yang mengikuti tahapan proses berpikir 
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critics-ideas-creativity-information-solution.11 Ketika manajemen perusahaan 
menemukan sebuah masalah yang terkait dengan bisnisnya, maka 
critics harus segera muncul. Makna dari critics adalah mempertanyakan 
dengan kritis mengapa masalah terjadi dan bagaimana perusahaan bisa 
mengatasinya. Dalam tahap ini, kemampuan untuk mengidentifikasi 
masalah sebenarnya yang paling urgent untuk diselesaikan perusahaan 
merupakan kuncinya. Untuk membahas lebih mendalam hal ini dapat kita 
ambil contoh perusahaan Garuda Indonesia. Ketika Garuda mengalami 
keterpurukan dan berganti jajaran manajemen, pihak manajemen yang 
baru langsung mengadakan identifikasi masalah utama perusahaan. Dari 
identifikasi tersebut terungkap bahwa salah satu masalah utama perusahaan 
adalah dari aspek pesawatnya yang berusia tua dan rendahnya kinerja 
operasional sehingga ketepatan jadwal keberangkatan terganggu. Ketika 
pihak manajemen berhasil mengatasi dua masalah tersebut yaitu dengan 
menggunakan pesawat yang baru dan sehat serta memperbaiki manajemen 
operasinya, secara bertahap kinerja perusahaan secara umum kemudian 
membaik. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan 
membutuhkan kejelian dan kepekaan dari seorang manajer. Banyak sekali 
pimpinan perusahaan yang keliru dalam mengidentifikasi masalah utama 
yang dihadapi oleh perusahaannya. 

Terkadang masalah utama tersebut tersembunyi di balik masalah-
masalah lain sehingga justru masalah yang sebenarnya tidak bisa 
dipecahkan. Jika karyawan mulai tidak bersemangat untuk datang ke kantor, 
apa penyebab utamanya? apakah karena karyawan tersebut tidak menyukai 
gaya manajer dalam memimpin? Jarak rumahnya yang terlalu jauh sehingga 
kelelahan? Ataukah itu berkaitan dengan kurangnya apresiasi terhadap 
kinerja karyawan di masa lalu? Atau mungkin juga bonus yang ditunggu oleh 
karyawan belum juga muncul? Sekali lagi mengidentifikasi masalah dalam 
perusahaan cukup rumit namun hal tersebut wajib dilakukan oleh manajer 
untuk memastikan kinerja perusahaan yang tinggi. Dalam konteks yang lebih 
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luas, perhatikan bagaimana konsumen smartphone saat ini jarang membeli 
BlackBerry terbaru. Kondisi ini tentu saja buruk bagi perusahaan namun 
pertanyaannya adalah mengapa konsumen lebih memilih smartphone 
Android di bandingkan BlackBerry? Bagaimana seharusnya BlackBerry 
merespon kondisi buruk ini? Melakukan identifikasi masalah adalah wajib 
dan yang juga penting adalah bagaimana hasil identifikasi masalah tersebut? 
faktor apa yang menyebabkan konsumen kurang menyukai BlackBerry saat 
ini? Masalah yang di temui bisa jadi terdapat pada platform sistem operasi. 
Saat ini sistem operasi yang terbesar adalah Android dari Google dan iOS 
dari Apple. Dengan demikian pastilah ada sesuatu yang dimiliki oleh kedua 
sistem operasi tersebut yang tidak ditemukan dalam BlackBerry. Mungkin 
bisa di mulai dari titik tersebut permasalah bisa di urai. 

Ketika tahap critics telah berhasil dilakukan, maka pihak manajemen 
perlu menemukan ide tentang bagaimana cara agar masalah yang telah 
teridentifikasi tersebut dapat didekati dan diselesaikan dengan rangkaian 
ilmu atau teori tertentu. Tujuan dari pengggunaan ilmu dan teori yang relevan 
dengan masalah yang dihadapi perusahaan adalah untuk menjamin agar 
solusi yang dihasilkan nantinya merupakan solusi yang tepat. Sebagai contoh, 
masalah yang muncul dari aspek karyawan seperti rendahnya motivasi 
kerja harus dibahas menggunakan ide dan teori manajemen sumber daya 
manusia atau psikologi. Jika antara critics dan idea tidak sejalan, maka sebuah 
masalah akan dibahas menggunakan pendekatan yang keliru, misalnya 
turunnya tingkat penjualan mobil yang kemudian dibahas dengan keilmuan 
teknik arsitektur. Jika hal seperti ini terjadi maka sampai kapan pun masalah 
penjualan mobil yang turun ini tidak akan pernah ada solusinya. Pada tahap 
inilah pentingnya keilmuan bisnis akan sangat terasa. Keilmuan bisnis sedikit 
banyak akan membantu para manajer dalam menghasilkan ide dalam rangka 
menyelesaikan masalah bisnis yang sedang dihadapi perusahaan. Keilmuan 
bisnis dan juga manajemen akan membantu para pimpinan perusahaan untuk 
bisa berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sisi sains yang terkait 
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dengan fenomena di lapangan. Dengan kemampuan deduktif yang baik, para 
manajer akan mampu mengidentifikasi dengan tepat langkah apa yang akan 
dilakukan dari sisi teoritis untuk membantunya memecahkan masalah yang 
ada. Pendekatan masalah secara deduktif masih jarang dilakukan oleh manajer 
yang cenderung mengandalkan intuisi bisnis yang dimilikinya berdasarkan 
pengalaman. 

Setelah pendekatan masalah bisnis dirasakan lengkap, tahap 
berikutnya adalah creativity yang akan terkait dengan cara untuk mengkaji 
masalah tersebut. Makna dari cara yang digunakan oleh manajemen untuk 
memecahkan masalah adalah memakai metode ilmiah. Dengan kata 
lain motede tersebut adalah metode penelitian yang terdiri dari banyak 
aktivitas. Pembahasan metode penelitian tidak akan dijelaskan dalam buku 
ini, namun perlu dipahami bahwa ketepatan metode untuk memecahkan 
masalah bisnis yang dihadapi perusahaan sangat menentukan keberhasilan 
dari upaya pencarian solusi yang dibutuhkan. Jika metodenya tidak tepat 
maka informasi yang dihasilkan juga akan keliru. Dalam tahap creativity ini 
peran dari seorang manajer sangat penting. Manajer saat ini harus jeli dan 
pandai dalam melihat lingkungan bisnis eksternal dan internal dan segera 
memutuskan langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi 
lingkungan tersebut. Manajer perusahaan harus tanggap dan cepat 
menentukan dan memilih aspek mana saja dalam pengendaliannya yang 
memerlukan penelitian dan pengamatan yang mendalam. Jika perusahaan 
mengalami penurunan dalam penjualan misalnya, seorang manajer harus 
mengetahui metode apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan 
menanggulangi masalah tersebut. Creativity dalam hal ini bisa berbentuk 
survey kepuasan konsumen, survey kepuasan karyawan, atau survey 
terhadap jalannya distribusi produk. Pertanyaannya adalah bagaimana 
seorang manajer tahu dengan pasti metode yang tepat bagi masalah tertentu? 
Tentu saja hal ini bukan diperoleh dengan hanya satu malam saja, melainkan 
merupakan kombinasi dari kompetensi keilmuan yang mencukupi serta 
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pengalaman yang banyak dari seorang manajer. Untuk itulah para pimpinan 
perusahaan harus mau meluangkan waktunya untuk terus belajar dan 
mencurahkan perhatiannya pada bisnis yang dijalaninya. Karena dengan 
itulah seorang manajer akan memiliki “radar” yang canggih untuk selalu 
dapat mendeteksi adanya potensi “bahaya” yang bisa mengganggu kinerja 
bisnis perusahaan yang dipimpinnya.  

Dengan asumsi bahwa metode pemecahan masalah sudah benar, 
perusahaan akan mendapatkan berbagai informasi yang berharga mengenai 
misalnya, mengapa kinerja bisnisnya terus menurun, atau misalnya mengapa 
karyawan mengalami penurunan semangat kerja. Informasi lain yang sangat 
berguna bagi pihak manajemen adalah misalnya adanya keterkaitan antara 
satu kondisi dengan kondisi lain dalam perusahaan seperti fakta adanya 
hubungan antara karyawan wanita dengan kualitas kerjanya, atau adanya 
pengaruh tingkat pendidikan karyawan terhadap kemampuannya dalam 
mencapai target penjualan. Berbagai informasi tersebut merupakan dasar 
bagi pihak manajemen untuk menyusun solution, tahap terakhir dari proses 
berpikir ilmiah. Jika dalam fakta terungkap bahwa karyawan wanita lebih 
tinggi kinerjanya dibandingkan pria, maka di masa yang akan datang proses 
rekruitmen perusahaan akan lebih fokus pada kandidat wanita. Solusi 
yang disusun berdasarkan informasi yang akurat dan kredibel menjadi 
kekuatan perusahaan untuk mengejar kinerja bisnis yang tinggi. Ketika 
GoJek menyadari bahwa lalu lintas kota Jakarta yang sangat padat akan sulit 
di tembus dengan mobil dan angkutan kota yang besar, maka solusi yang 
terdekat adalah dengan motor. Solusi ini kemudian terbukti efektif dan di 
tunjang dengan manajemen modern, menjadikan GoJek idola baru di kota 
Jakarta. Konsumen menilai GoJek sebagai solusi transportasi yang cepat 
dan murah. Bahkan seiring dengan waktu kinerja bisnis semakin membaik 
dan berkembang. Kondisi ini kemudian juga mendorong beberapa pihak 
untuk menjual jasa serupa. 

Konsistensi manajer dan para pengambil kebijakan untuk berpikir 
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kritis dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah akan bisa 
menyelamatkan perusahaan dari kemungkinan keterpurukan. Sudah 
banyak kisah sukses dari perusahaan global yang dapat kita jadikan contoh 
mengenai pentingnya mengantisipasi perubahan pasar yang cepat dengan 
selalu mengedepankan cara berpikir kritis dan strategis. Jika perusahaan 
terlambat mengantisipasi perubahan lingkungan bisnisnya dan tidak 
berpikir kritis, kemungkinan bisa bernasib serupa dengan perusahaan lain 
yang telah tutup atau pailit. 
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BAGIAN 2
KUNCI UTAMA DALAM BISNIS: 
VALUE

Analisis Benefit dan Cost

Kajian dan tulisan mengenai value sebenarnya telah tersedia 
banyak dalam literatur dan buku terutama literatur yang 
terkait dengan manajemen strategik dan bisnis. Sumber lain 

yang dapat digunakan untuk memahami value tentu saja dapat ditemukan 
dalam berbagai jurnal penelitian ilmiah yang tulis oleh para ahli. Dalam 
upaya kita memahami value, diperlukan pemikiran dan pengetahuan 
akan bisnis yang cukup mendalam serta kepekaan terhadap apa yang 
kita rasakan dari produk atau jasa yang kita beli dan konsumsi. Mengapa 
kepekaan tersebut dibutuhkan? Kepekaan tersebut dibutuhkan karena 
untuk memahami value, kita harus melakukan perbandingan antara dua 
hal penting yaitu pertama, benefit, atau manfaat yang dirasakan setelah kita 
membeli dan mengkonsumsi produk atau jasa tertentu dan kedua, cost, yaitu 
pengorbanan atau biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan benefit 
dari produk maupun jasa yang kita konsumsi. Kepekaan yang dimaksud di 
sini adalah kemampuan kita untuk memastikan benefit dan cost dari sebuah 
produk atau jasa, di mana keduanya sering kali merupakan sesuatu yang 
abstrak dan intangible/tidak berwujud. Beberapa orang bisa jadi kesulitan 
untuk menilai benefit seperti rasa lezat dari suatu makanan, kecepatan 
dari sebuah pelayanan publik, terangkatnya status sosial dari sebuah mobil 
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mewah, atau rasa aman dari sebuah maskapai penerbangan. Kesulitan untuk 
mengidentifikasi berbagai benefit yang melekat pada sebuah produk atau 
jasa adalah sesuatu yang sering dijumpai pada konsumen, dan hal tersebut 
banyak disebabkan karena konsumen tidak benar-benar mengamati dengan 
seksama benefit dari sesuatu yang mereka beli. Dapatkah dipastikan 100% 
bahwa semua konsumen ketika membeli sesuatu mempertimbangkan 
benefitnya? Bisa jadi tidak. Bahkan banyak kejadian konsumen membeli 
sesuatu tanpa benefit yang nyata dan jelas bagi dirinya. Jika seorang 
ibu rumah tangga yang terbiasa membeli 20 macam produk di sebuah 
supermarket harus mengidentifikasi berbagai benefit dari produk yang 
dibelinya, bisa jadi identifikasinya tidak selalu jelas dan tepat. 

Perlakuan yang sama juga berlaku untuk identifikasi cost, yaitu seperti 
penjelasan sebelumnya dimaknai sebagai biaya atau pengorbanan yang 
harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan berbagai benefit dari 
sebuah produk atau jasa. Identifikasi cost bahkan bisa jadi lebih sulit lagi 
karena cost atau pengorbanan yang dikeluarkan konsumen sangat luas 
cakupannya. Pengorbanan yang harus dikeluarkan konsumen tersebut pada 
dasarnya terbagi dua yaitu pertama, pengorbanan yang berbentuk finansial/
uang, dan yang kedua, pengorbanan yang berbentuk non-finansial. Jika 
pengorbanan itu berbentuk uang, maka dapat kita katakan pengorbanan 
tersebut berkaitan dengan harga produk atau jasa. Kesulitan muncul dalam 
aspek pengorbanan non-finansial, yaitu pengorbanan yang terkait dengan 
waktu, tenaga, perasaan, dan aspek tak berwujud lainnya yang dikeluarkan 
konsumen. Untuk lebih memahami pengorbanan konsumen, dapat kita 
ambil sebuah ilustrasi seorang karyawan yang sedang membeli makan siang 
di sebuah restoran fast food. Untuk mendapatkan satu paket makan siang 
seharga tiga puluh ribu rupiah yang terdiri dari satu ayam goreng, nasi, 
dan satu gelas minuman, karyawan tersebut harus antri selama 15 menit. 
Pertanyaannya adalah, apa saja cost atau pengorbanan yang dikeluarkan 
oleh karyawan untuk mendapatkan makan siang  tersebut? Pengorbanan 
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yang dikeluarkan karyawan tersebut ternyata lebih dari sekadar nominal 
uang sebanyak tiga puluh ribu rupiah. Pengorbanan lainnya yang harus 
dikeluarkan termasuk waktu antrian 15 menit, kemungkinan adanya 
peluang yang lebih menguntungkan dalam waktu 15 menit yang terbuang 
ketika antri pun harus dihitung, bahan bakar kendaraan untuk mencapai 
restoran, kemacetan jalanan, serta rasa jenuh, pegal, dan kesal menunggu 
antrian adalah beberapa ilustrasi cost yang harus ditanggung karyawan itu.            

Melalui gambaran di atas, konsumen bisa jadi menilai sebuah 
pengorbanan untuk mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang dibelinya 
kebanyakan adalah tinggi, dan kemungkinan akan selalu lebih besar atau 
melebihi dari benefitnya (karena misalnya lalu lintas di Jakarta selalu macet 
sehingga otomatis cost nya akan tinggi). Pendapat tersebut sangat masuk 
akal, namun kenyataannya dalam praktik bisnis hal tersebut tidak selalu 
demikian. Banyak sekali konsumen fanatik yang rela menembus kemacetan 
untuk menuju tempat makan tertentu, begitu pula dengan konsumen 
yang rela antri sampai kakinya pegal untuk mendapatkan gadget canggih 
terbaru dari merk tertentu, atau ribuan pengguna motor yang walaupun 
kehujanan tetap menggunakan motornya dibandingkan menggunakan 
mobil angkutan kota. Kembali pada awal kajian kita, mengapa hal tersebut 
bisa terjadi? Jawabannya adalah karena value. Dalam setiap produk dan 
jasa yang dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat terdapat value, dan value 
inilah yang disadari atau tidak oleh konsumen, menjadi alasan pendorong 
perilaku yang dijelaskan di atas. Dalam setiap tindakannya, terutama yang 
terkait dengan pembelian dan penggunaan produk atau jasa, konsumen 
sebenarnya melakukan perbandingan terus menerus terhadap benefit dan 
cost. Dengan kata lain sebenarnya yang dilakukan oleh konsumen adalah 
menilai selisih antara benefit dibandingkan cost.1

Value sebagai Alasan untuk Memilih
Para ahli manajemen dan bisnis telah banyak mengkaji konsep value 

dalam praktik bisnis, dan pada intinya value adalah perbandingan antara 
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manfaat dari produk atau jasa yang dirasakan oleh pembeli dibandingkan 
dengan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk 
mendapatkan manfaat tersebut.2,3,4,5,6 Konsep value yang terkadang sulit 
dimengerti oleh banyak orang juga disebabkan karena value merupakan 
konsep yang abstrak, di mana value dimaknai sebagai konsep tentang apa 
yang diinginkan, dirasakan benar, atau dianggap layak bagi seseorang.7 
Bicara mengenai apa yang diinginkan dan dianggap layak dari sisi konsumen 
berarti penilaiannya akan sangat subjektif, dan ketika membahas mengenai 
subjektivitas dari konsumen maka akan sangat terkait dengan latar belakang 
dan karakteristik demografis dari pengguna produk dan jasa tersebut. 

Kita ambil contoh dua produk yang berbeda seperti mobil sport dan 
motor bebek. Mobil sport dari negara Italia yang sangat terkenal seperti 
Ferrari dibanderol dengan harga di atas 5 miliar di Indonesia, dan fakta 
menunjukkan bahwa mobil mahal tersebut laku terjual. Di sisi lain ada motor 
bebek yang menurut data dari instransi terkait bisa terjual di atas 1000 unit 
per hari di Jabodetabek. Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa latar 
belakang dan kondisi demografis konsumen sangat berpengaruh terhadap 
penilaian value. Pembeli Ferrari bisa kita duga menilai benefit mobil 
tersebut sangat tinggi sehingga bisa melebihi cost finansial sejumlah uang 5 
miliar, dan pembeli motor bebek juga kita duga menilai benefit motornya 
sangat tinggi sehingga faktor kehujanan tidak menjadi kendala bagi mereka. 
Sekarang mari kita fokuskan perhatian pada pembeli Ferrari: pertanyaan 
kritis yang muncul adalah “mengapa uang sejumlah 5 miliar tidak menjadi 
masalah bagi pembeli Ferrari?” Apakah karena uangnya sudah berlebih 
dan tidak tahu digunakan untuk apa lagi? Bisa saja. Tapi coba kita ajukan 
satu pertanyaan lagi, “Jika memang pembeli tersebut memiliki uang yang 
sangat banyak, mengapa memilih Ferrari?”  mengapa tidak mobil sport 
lain yang harganya relatif sama? Jika direnungkan dan dipikirkan secara 
mendalam, maka jawabannya akan kembali ke value, yaitu karena dalam 
contoh ini Ferrari memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan mobil 
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sport yang lain dengan harga yang relatif sama, atau dengan kata lain benefit 
mobil Ferrari (misalnya pengendalian mobil yang mantap, kecepatan dan 
kecanggihan mesin, keamanan penumpang, desain mobil yang futuristic, 
mampu mengangkat status sosial penggunanya, menciptakan kebanggan 
bagi pemiliknya) sudah melampaui costnya (seperti harga 5 miliar, 
biaya perawatan, biaya administrasi kendaraan, kelangkaan bengkel dan 
sparepart). 

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa selisih antara benefit dan 
cost yang dievaluasi dan dinilai oleh pembeli produk menghasilkan sebuah 
value, namun harus dicermati bahwa benefit dari sebuah produk atau jasa 
tidak harus selalu tinggi untuk bisa menghasilkan value yang tinggi. Mengapa 
demikian? Kita ingat kembali bahwa value adalah selisih atau perbandingan 
antara benefit dengan cost. Dengan demikian maka benefit dari sebuah 
produk dan jasa bisa saja rendah, asalkan cost nya juga jauh lebih rendah dari 
benefit tersebut. Jika perusahaan diposisikan sebagai pihak yang berperan 
dalam penciptaan value, maka akhir dari penilaian value selalu ditinjau dari 
sisi konsumen sebagai pengguna akhir produk atau jasa. Penilaian value dari 
konsumen dapat digolongkan menjadi dissatisfaction (tidak puas), satisfaction 
(puas), atau high satisfaction (sangat puas).7 Perlu diingat pula bahwa dalam 
melakukan penilaian atas value, konsumen akan menggunakan penilaian 
secara relatif untuk mengevaluasi benefit dan cost, yaitu penilaian yang 
tidak bisa langsung digeneralisasi untuk semua konsumen, dan cenderung 
subjektif bagi masing-masing konsumen. Penilaian yang bersifat relatif akan 
mudah terlihat ketika misalnya konsumen mengevaluasi harga produk atau 
jasa. Ketika harga produk misalnya seratus ribu rupiah, maka konsumen 
bisa menilai harga tersebut relatif murah atau juga relatif mahal, tergantung 
dari benefit yang dirasakannya. 

Kondisi tidak puas yang dialami konsumen adalah ketika mereka 
menilai benefit dari produk/jasa yang dibelinya lebih rendah dibanding cost 
yang dikeluarkan, dan kondisi seperti ini sering sekali terjadi dalam praktik 
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bisnis. Contoh nyata yang terjadi adalah ketika konsumen membeli produk 
Nokia berbasis Symbian dengan harga relatif sama dengan produk Samsung 
yang berbasis Android. Produk Nokia berbasis Symbian kalah bersaing 
dengan Samsung dari beberapa hal seperti kecepatan dan kemudahan 
jaringan internet, tampilan interface, ketersediaan aplikasi gratis, kemudahan 
instalasi aplikasi, serta penggunaan layar sentuh yang memudahkan browsing 
dan interaksi dalam media sosial. Ketika harga Nokia hampir sama dengan 
Samsung tetapi fiturnya kalah dibanding Samsung, maka value produk 
Nokia lebih rendah dibanding Samsung, atau bisa dikatakan konsumen 
merasakan dissatisfaction ketika menggunakan produk dari Nokia. Kondisi 
kedua yaitu satisfaction/puas dimaknai sebagai kondisi ketika konsumen 
menilai benefit yang dirasakannya setelah mengkonsumsi produk atau jasa 
sesuai dengan pengobanan yang dikeluarkannya. Pada kondisi ini konsumen 
merasa tidak dirugikan oleh produk/jasa perusahaan atau merk tertentu, 
karena mereka merasa sejumlah uang atau tenaga yang mereka keluarkan 
sebanding dengan manfaat yang didapat. Berbeda dengan dua konsep 
sebelumnya, penilaian high satisfaction dari konsumen bisa muncul ketika 
mereka merasakan dua kondisi yang berbeda ekstrem yaitu konsumen 
menilai benefit dari produk atau jasa yang dikonsumsinya sangat tinggi 
sedangkan pengorbanan atau cost untuk mendapatkan benefit tersebut 
sangat rendah. Kondisi ini dapat dikatakan sangat ideal yaitu berkaitan 
dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi dari sebuah produk atau jasa, 
yaitu benefit akan terkait dengan efektivitas, sedangkan pembahasan cost 
akan terkait dengan efisiensi.8

Efektivitas dan Efisiensi untuk Menciptakan Value
Terciptanya benefit yang tinggi dari sebuah produk atau jasa merupakan 

hasil dari rangkaian aktivitas perusahaan dengan efektifitas yang tinggi 
pula, yaitu ketika aktivitas perusahaan yang terkait dengan penciptaan 
benefit dapat mencapai tujuan atau target yang diharapkan seperti misalnya 
efektivitas research and development (R&D), desain produk, atau kinerja 
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karyawan. Kajian mengenai cost lebih mengarah pada aspek efisiensi yang 
tinggi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan. Efisiensi yang 
tinggi diperoleh ketika perusahaan tidak melakukan pemborosan sumber 
daya dalam aktivitas bisnisnya terutama dalam tahapan input dan process. 
Ketika perusahaan tidak melakukan pemborosan sumber daya, berarti 
perusahaan dapat berhemat, atau dengan kata lain bisa sangat optimal 
dalam aspek cost. Manfaat yang bisa diperoleh perusahaan dari penggunaan 
sumber daya yang optimal adalah bisa menekan harga lebih rendah 
dibanding kompetitor. Harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor 
adalah salah satu modal besar untuk menghasilkan value yang tinggi dan 
juga bisa menghasilkan keuntungan, terutama jika produk atau jasa 
tersebut dijual kepada konsumen dengan sensitifitas yang tinggi terhadap 
harga. Tipe konsumen seperti ini akan sangat memperhatikan harga serta 
fungsionalitas, dan kecenderungannya akan mencari produk yang harganya 
lebih murah diantara produk sejenis. 

Aspek Utama dari Value
Kualitas 

Dari sisi perusahaan, penciptaan value yang ada dalam produk atau 
jasa yang dijual kepada konsumen melekat pada empat aspek utama yaitu 
kualitas, pelayanan, harga, dan image.7 Secara umum konsumen dunia 
saat ini telah paham dengan kualitas produk atau jasa yang dibelinya, 
namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak konsumen di sekitar 
kita tidak terlalu memperdulikan masalah kualitas. Membicarakan 
aspek kualitas berarti kita harus membahasnya dari banyak sisi, seperti 
misalnya dimulai dengan pertanyaan “mengapa banyak konsumen di 
Indonesia tidak mempertimbangkan kualitas ketika membeli produk 
atau jasa tertentu?” pertanyaan ini muncul dari kondisi ril di sebagian 
besar masyarakat Indonesia yang misalnya tidak memperdulikan 
kebersihan dan higienitas dari makanan yang dibelinya dari pedagang 
di pinggir jalan, atau dari warung makan di atas saluran air kota yang 
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terlihat disekitarnya banyak tikus dan hama serangga. Ilustrasi lain 
adalah misalnya banyak orang tua yang membeli mainan anak-anak 
yang tidak memenuhi standar keamanan dari segi bahan bak dan 
penggunaan warna yang beracun, padahal mainan tersebut akan digigit 
atau masuk kedalam mulut anak. Dari kondisi di atas kita paham bahwa 
kebersihan, higienitas, keamanan atau estetika merupakan bagian dari 
kualitas. Kualitas yang melekat pada produk adalah benefit, di mana 
untuk mendapatkan kualitas tersebut konsumen harus menebusnya 
dengan sejumlah cost, yaitu misalnya harga. Pertanyaan berikutnya 
adalah, bagaimana caranya sebuah produk bisa memiliki kualitas yang 
tinggi seperti iPhone dari Apple, atau mobil Mercedes Benz? Tentu 
saja dihasilkan dari serangkaian proses panjang yang juga berkualitas, 
namun yang ingin lebih kita soroti adalah produk yang berkualitas 
biasanya memiliki konsekuensi harga yang tinggi atau mahal. 
Mengapa hal tersebut terjadi? Karena proses pembuatannya memang 
berbiaya mahal seperti biaya research and development. Tantangan bagi 
perusahaan terkait dengan penciptaan value dari sisi kualitas adalah, 
bagaimana caranya menciptakan sebuah kualitas yang tinggi dalam 
produk atau jasa dengan biaya yang serendah mungkin. Pengertian 
biaya serendah mungkin dimaknai lebih rendah dibanding biaya yang 
juga dikeluarkan oleh kompetitor untuk kualitas yang relatif sama. Jika 
dikaji lebih mendalam, aspek kualitas akan terkait dengan satu unsur 
penting lainnya yaitu uniqueness atau keunikan. “Keunikan” dalam 
beberapa literatur manajemen stratejik di gambarkan sebagai sebuah 
kondisi yang lebih tinggi “derajat”-nya dibandingkan dengan sekadar 
‘bagus”. Begitu banyak produk “bagus” yang beredar di pasaran dan 
dapat ditemui oleh masyarakat namun tidak memiliki “keunikan”. 
Sebuah produk dapat saja di persepsikan “bagus” oleh konsumen tetapi 
begitu banyak tiruannya yang dibuat oleh kompetitor. Tiruan dari 
produk yang di katakan “bagus” tersebut dalam kenyataannya begitu 
mirip dengaan aslinya dan bahkan mendapatkan komentar “bagus” pula 
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oleh konsumen. Dengan ilustrasi di atas dapat dita simpulkan bahwa 
ada kelemahan yang biasanya melekat dalam produk yang di katakan 
“bagus”. Kelemahan tersebut adalah fakta bahwa produk yang “bagus” 
ternyata mudah untuk ditiru/diimitasi. Dalam literatur manajemen 
stratejik suatu produk atau jasa yang bisa ditiru atau dibuat imitasinya 
akan kehilangan keunggulan bersaingnya saat itu juga. Dengan melihat 
pada penjelasan di atas, maka perusahaan kelas dunia yang sukses serta 
berkinerja tinggi cenderung bukan hanya menghasilkan produk yang 
sekadar bagus saja, melainkan juga memasukkan unsur unik dalam 
jasa atau produknya. Unsur unik perlu di tambahkan ke dalam produk 
atau jasa yang dijual karena sesuatu yang unik memiliki kelebihan 
utama, yaitu sulit ditiru atau diimitasi oleh kompetitor. Banyak sekali 
best practice dari dunia bisnis yang telah berhasil meraih kinerja 
tinggi karena memiliki produk atau jasa yang unik dan sulit ditiru. 
Dalam bisnis perhotelan ada hotel Ritz Carlton yang unik dari aspek 
pelayanan terhadap tamunya. iPhone dapat meraih kinerja yang baik 
karena memiliki fitur Siri yang unik serta imac yang memiliki sensor 
retina. Supercar Ferrari dan Lamborghini sangatlah unik dari sisi desain 
dan performa mesinnya sehingga sangat sulit bagi produsen mobil 
lain untuk mengalahkannya. Begitu pula yang kita temukan dalam 
Restoran bintang Michelin yang sangat unik dalam rasa dan penyajian 
serta bahan-bahan mentah yang di gunakan begitu spesial dan hanya 
menggunakan bahan terbaik dari seluruh dunia. berbagai contoh di atas 
akan menyadarkan kita tentang pentingnya memiliki produk atau jasa 
yang bukan hanya bagus namun juga harus unik di mata konsumen.

Pelayanan
Aspek berikutnya yang sangat terkait dengan value yang dinilai 

dan dirasakan oleh konsumen adalah pelayanan. Dalam bisnis global, 
pelayanan yang diberikan perusahaan untuk konsumennya memiliki 
cakupan yang luas termasuk didalamnya kemudahan reservasi kamar 
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dalam bisnis perhotelan, kecepatan dan kemudahan pemesanan tiket 
serta ketepatan keberangkatan dan ketibaan di bisnis penerbangan, 
kemudahan dalam pengaduan dan klaim dalam bisnis asuransi, layanan 
antar jemput dalam bisnis travel, atau juga kebersihan, kenyamanan dan 
keamanan dalam layanan kereta api. Semua pelayanan yang diberikan 
kepada konsumen adalah bentuk benefit yang akhirnya akan menjadi 
value tertentu setelah konsumen membandingkannya dengan cost. 
Berbagai penghargaan yang diterima oleh Garuda Indonesia seperti 
yang telah diungkapkan pada bagian pertama buku ini, adalah bukti 
bahwa konsumen menilai terbang dengan Garuda Indonesia valuenya 
tinggi. Mengapa konsumen menilai valuenya tinggi padahal konsumen 
paham bahwa harga tiket penerbangan maskapai ini cenderung lebih 
mahal dari maskapai lain dengan rute yang sama? Salah satu alasannya 
adalah karena aspek pelayanan. Jika dirunut akan dimulai dari 
kemudahan pemesanan tiket lewat website, terminal keberangkatan 
yang relative nyaman, kemudahan dan keramahan dari petugas check-
in, waktu keberangkatan yang relatif tepat, keramahan dari pramugari 
dalam pesawat, adanya fasilitas surat kabar dan majalah dalam pesawat 
serta makanan bagi penumpang sebagai bagian dari full-service policy, 
serta yang tak kalah penting adalah pesawat yang terlihat bersih dan 
baru. Perhatikan bahwa seluruh benefit tersebut hanya bisa didapat 
dengan membayar harga tiket tertentu (yang bisa jadi lebih mahal 
dibandingkan maskapai lain), pengorbanan perjalanan ke bandara serta 
berbagai cost lainnya. Konsumen membandingkan seluruh benefit tadi 
dengan seluruh cost hingga terbentuk sebuah penilaian value. Hasilnya 
seperti yang telah kita ketahui, valuenya tinggi, buktinya adalah berbagai 
penghargaan internasional yang telah diperoleh Garuda Indonesia. 
Pelayanan di satu sisi juga menjadi salah satu hal yang sering di lupakan 
oleh pelaku bisnis dan perusahaan. Banyak sekali keluhan konsumen 
terkait pelayanan dan tidak mendapat perhatian dari perusahaan atau 
manajer. Padahal pelayanan bisa di tingkatkan menjadi keunikan yang 
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akan membawa kinerja bisnis yang tinggi bagi perusahaan. Sering 
kita temui pelayanan yang tidak ramah di bank, pasar, supermarket, 
restoran, hotel, mal, dan masih banyak lagi. 

Harga
Pertanyaan kritis terkait harga adalah, bagaimana sebuah harga 

dapat terkait dengan value yang nantinya dirasakan oleh konsumen? 
Dua faktor yang sangat berkaitan dengan harga adalah faktor biaya 
produksi dari sisi perusahaan dan faktor pendapatan dari sisi konsumen. 
Jika perusahaan sanggup melakukan optimalisasi sumber daya dalam 
menghasilkan sebuah produk maka harga jual bisa rendah, namun 
harga produk yang sudah rendah sekalipun tetap tidak akan terbeli oleh 
konsumen yang pendapatannya kecil. Dengan demikian perusahaan 
perlu melakukan segmentasi konsumen yang cermat dengan tujuan 
agar berapa pun harga produk yang dijual kepada konsumen, value dari 
produk tersebut tetap tinggi, yaitu dengan terus menjaga agar harga 
produk dirasakan lebih kecil secara relatif dibandingkan benefitnya. 
Makna dari kalimat secara relatif adalah berkaitan dengan persepsi 
konsumen terhadap harga yang harus dibayarnya, di mana bisa jadi 
berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lainnya8. Konsep 
inilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan fakta ketika konsumen 
memutuskan membeli mobil sport seharga 5 miliar, yaitu harga 
tersebut relatif murah setelah dibandingkan dengan benefitnya. 
Apakah benar bahwa harga sebesar 5 miliar itu adalah relatif murah 
bagi pembelinya? Bukankah 5 miliar itu pasti sangat mahal? Pertanyaan 
ini akan lebih mudah dijawab dengan melihat segmen konsumen 
tersebut. Jika penghasilan anda 1 miliar per bulan, maka mobil 
seharga 5 miliar akan mudah untuk anda beli, dan sebaliknya jika anda 
berpenghasilan biasa saja seperti para karyawan atau buruh maka 
mobil tersebut mustahil terbeli. Ilustrasi di atas sengaja ditampilkan 
untuk memberikan penguatan pada pernyataan sebelumnya tentang 
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berapapun harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan, pastikan 
benefitnya melampaui harganya secara relatif, dan produk tersebut 
akan tetap dibeli konsumen. Intinya adalah, value dari sebuah produk 
atau jasa juga terbentuk dari harganya, berapapun harga tersebut. 
Produk berharga murah akan memiliki value, begitu pula produk yang 
berharga mahal.

Image
Citra yang didapat dan dirasakan oleh konsumen setelah 

mengkonsumsi atau menggunakan produk dan jasa tertentu adalah 
salah satu benefit yang penting, bahkan segmen konsumen tertentu 
menjadikan image sebagai alasan utama membeli sebuah produk atau 
jasa. Image secara bersamaan melekat pada semua produk dan jasa, 
sehingga ketika konsumen membeli, memakai, dan menggunakan 
sebuah produk maka konsumen tersebut juga akan langsung 
mendapatkan imagenya. Citra atau image yang melekat pada produk 
sangat beragam terdiri dari image positif dan negative. Positive image dari 
sebuah produk misalnya kemapanan, profesionalitas, eksekutif muda, 
sporty, maskulin, feminin, futuristic, ramah lingkungan, cepat, dan 
masih banyak lagi. Selain positive image, produk atau jasa juga memiliki 
negative image, seperti kotor, tidak aman, tidak nyaman, lambat, tidak 
tanggap, berbelit-belit dan sebagainya. Sebagai bagian dari benefit, 
image positif dapat meningkatkan value produk menjadi sangat tinggi, 
dan image positif dari produk juga terbukti membantu perusahaan 
menjadi besar dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. 

Ambil contoh misalnya Starbucks, perusahaan yang sukses dengan 
produk kopinya dengan ribuan cabang di seluruh dunia. Jika kita 
amati dengan jeli, konsumen yang datang membeli kopi Starbucks 
bisa jadi tidak hanya sekadar ingin minum kopi. Kopi Starbucks bisa 
jadi punya dua macam benefit, pertama adalah benefit murni dari rasa 
kopinya, dan yang kedua benefit di luar rasa kopinya. Benefit yang 



29Manajemen Bisnis ~

keluar dari rasa kopi memang tidak bisa dipungkiri benar adanya, 
namun kesuksesan Starbucks bisa jadi tidak akan seperti sekarang 
jika tidak didukung oleh benefit yang muncul di luar kopinya. Banyak 
penikmat kopi menilai jika rasa kopi Starbucks dibandingkan dengan 
kopi asli Indonesia seperti kopi Kintamani, kopi Toraja, kopi Papua, 
atau kopi luwak, rasanya akan kalah enak. Jika memang kalah enak, apa 
benefit sebenarnya yang menjadikan Starbucks sangat sukses? Benefit 
sebenarnya yang kita duga diinginkan oleh pembeli kopi Starbucks 
terletak di luar rasanya, yaitu sekumpulan image positif seperti eksekutif 
muda (karena pembelinya biasanya adalah para karyawan kantor 
berusia muda dengan penghasilan cukup tinggi), modern (karena 
dihidangkan dengan kemasan modern), gaul (karena sering dijadikan 
tempat hang-out remaja/anak muda), atau mungkin juga image western 
(produk dari Amerika). Berbagai benefit di atas dinilai tinggi oleh 
konsumen sehingga walaupun faktanya harga kopi Starbucks lebih 
tinggi dibandingkan kopi lain, konsumen akhirnya menganggap harga 
tersebut relatif murah, yaitu murah menurut pandangan pembelinya 
saja, dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang.

Selain image yang positif, produk atau jasa juga memiliki image 
yang negatif. Bukan rahasia lagi misalnya kantor-kantor pelayanan 
publik di masa lalu memiliki image buruk seperti lambat, berbelit-
belit, atau sarat korupsi. Hal serupa juga terjadi dalam bisnis, seperti 
misalnya image tidak aman yang melekat pada maskapai penerbangan 
akibat terjadinya kecelakaan pada pesawatnya. Contoh lain misalnya 
image negatif mahalnya perawatan dan jatuhnya harga jual untuk mobil-
mobil eropa, atau image ketidaknyamanan untuk mobil-mobil dari 
Jepang. Berbeda dengan image positif, image negatif yang melekat pada 
produk atau jasa merupakan cost yang harus ditanggung konsumen 
dan akan memperlemah nilai value dari produk. Namun karena 
fakta menunjukkan bahwa walaupun sebuah maskapai penerbangan 
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yang memiliki image negative seperti sering delay memiliki banyak 
penumpang, maka hal tersebut terjadi karena penumpang tetap merasa 
benefit maskapai penerbangan tersebut melebihi costnya yaitu delay. 
Fakta tersebut kembali menegaskan bahwa alasan inti ketika konsumen 
memilih sebuah produk atau jasa adalah pertimbangan benefit dan cost, 
bukan semata-mata hanya image. 

The Customer Value Funnel Approach 
Dalam kajian mengenai value, sangat diperlukan pengamatan dan 

evaluasi terhadap aktor dan faktor penting dalam lingkungan bisnis 
perusahaan yang dirangkum menjadi sebuah perspektif manajerial.7 
Perspektif ini sangat berguna untuk memahami situasi dan kondisi 
lingkungan bisnis agar perusahaan dapat membuat strategi yang tepat 
dalam menciptakan value bagi konsumen. Salah satu cara untuk melakukan 
evaluasi lingkungan bisnis adalah dengan menggunakan pendekatan The 
Customer Value Funnel Approach (CVF).7 Pada intinya pendekatan CVF ini 
menuntut para manajer atau pengambil kebijakan dalam perusahan untuk 
memahami seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan serta valuenya 
masing-masing. Gambaran mengenai konsep CVF dapat dilihat dalam 
gambar di bawah ini:

Global Business Community (Macroenvironment): society, 
demographics, economic, natural, political, legal, technological

Market (Microenvironment): collaboration, 
competition, suppliers, regulators

Organization: stakeholders, business 
culture, organizational culture, 

strategies, people

Customers

Gambar 2.1. Customer Value Funnel
Sumber: Johnson dan Weinstein (2004)
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Melalui pendekatan piramida terbalik CVF seperti di atas, perusahaan 
dituntut untuk  melakukan evaluasi dan analisis mulai dari area yang paling 
lebar cakupannya ke area yang paling sempit yaitu mulai dari global business 
community, market, organization, dan terakhir adalah customer. Masing-
masing tingkatan dalam piramida terbalik mempunyai harapan akan value 
yang berbeda dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.  
Dengan kata lain, perusahaan tidak cukup hanya memberikan value kepada 
konsumennya saja, melainkan juga harus bisa memberikan value bagi 
tahapan lain di atasnya. Pendekatan CVF akan membantu perusahaan 
untuk bisa meraih keunggulan bersaing dalam industrinya. Namun hal 
tersebut hanya bisa terwujud jika value yang dihasilkan perusahaan melalui 
produk atau jasa dimaksimalkan dengan melakukan harmonisasi seluruh 
value di setiap tingkatan. Kondisi ini terwujud ketika perusahaan telah 
mampu memberikan value di setiap tingkatan dengan optimal. 

Value yang diharapkan terwujud di setiap tahapan CVF bersifat 
seperti anak tangga. Artinya value di tingkat organisasi baru bisa terwujud 
jika perusahaan telah mampu memberikan value di tingkat customer dan 
seterusnya.  Perlu dipahami juga bahwa dalam CVF, semakin atas tahapannya 
akan semakin sulit perusahaan untuk mewujudkan value yang diharapkan 
terjadi di tingkat tersebut. Ditahapan pertama misalnya, penilaian value 
dari customer adalah perbandingan antara rasa dari makanan dibandingkan 
dengan harganya. Namun di tahapan global business community, value 
yang dinilai dari perusahaan adalah seberapa besar program corporate 
social responsibility/CSR yang diberikan untuk masyarakat sekitarnya. 
Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa kemampuan perusahaan untuk 
mewujudkan value di satu tahapan sangat bergantung pada kemampuannya 
untuk mewujudkan value di tahap sebelumnya. Jika perusahaan belum 
mampu memberikan superior value bagi konsumennya maka tidak mungkin 
perusahaan bisa mewujudkan value di tingkat yang lebih atas. 

Perusahaan yang telah mampu mewujudkan value sampai ke tingkat 
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tertinggi dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing 
dan secara otomatis memiliki kinerja bisnis yang tinggi. Kinerja bisnis yang 
tinggi tersebut tercermin dalam beberapa aspek seperti jumlah sales, profit, 
market share, image yang kuat, dan customer loyalty yang tinggi.7 Pemikiran 
kritis terkait dengan CVF adalah sudah sejauh mana perusahaan mampu 
mewujudkan value. Jika perusahaan belum mampu mencapai tahap tertinggi 
dalam CVF maka perubahan strategi dan taktik yang bersifat strategis perlu 
segera dilakukan. Perubahan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu 
berpikir ulang tentang arah tujuan perusahaan, mengadakan pelatihan dan 
pengembangan sumber daya manusia, atau memperbaiki strategi bisnis 
yang ada.7

Superior Value
Dalam praktik dan aktivitas bisnis, value biasa yang dirasakan oleh 

konsumen ketika mengkonsumsi sebuah produk atau jasa dapat ditingkatkan 
lagi menjadi superior value di mana value yang superior ini adalah salah satu 
elemen penting yang bisa menjamin kesuksesan perusahaan.3 Superior 
value sangat berkaitan dengan pengalaman konsumen ketika menggunakan 
produk atau jasa. Pengalaman konsumen yang dimaksud di atas bukanlah 
pengalaman biasa, melainkan sebuah pengalaman terbaik setelah konsumen 
membeli dan mengkonsumsi banyak produk atau jasa.9 Setelah melakukan 
perjalanan dengan lima maskapai penerbangan yang berbeda misalnya, 
konsumen akan mendapatkan lima pengalaman yang berbeda, namun akan 
ada satu pengalaman terbaik yang akan diingatnya. Pertanyaannya adalah 
mengapa ada satu maskapai yang bisa memberikan pengalaman terbaik 
bagi konsumen? Jawabannya adalah karena konsumen tersebut merasakan 
superior value. Dengan demikian kondisi sebaliknya juga bisa terjadi, yaitu 
konsumen akan mendapatkan pengalaman terburuk ketika produk atau 
jasa yang dikonsumsinya memberikan inferior value atau value yang paling 
rendah. 
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Dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa tugas jajaran manajemen 
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah terus berupaya dengan 
sungguh-sungguh memberikan pengalaman terbaik bagi konsumennya. 
Makna dari kalimat berupaya dengan sungguh-sungguh adalah bekerja 
keras tanpa kenal lelah memberikan superior value bagi konsumennya. 
Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut 
sangat terkait dengan tiga strategi penting, yaitu merancang dan melakukan 
diferensiasi produk (product differentiation), menjalankan sisi operasional 
perusahaan dengan efisien (operational competence), atau memberikan 
pelayanan prima bagi konsumen (customer responsive).9 Dalam ungkapan 
yang lebih sederhana, diferensiasi produk merupakan upaya perusahaan 
untuk menciptakan keunikan dalam sebuah produk atau jasa. Menawarkan 
harga yang lebih rendah dibandingkan harga dari kompetitor akan sangat 
berkaitan dengan optimalisasi sumber daya dan kompetensi operasional 
perusahaan. Unsur pelayanan yang prima bagi konsumen sangat terkait 
dengan respon yang cepat dan tepat bagi konsumen. Dalam keilmuan 
Manajemen Strategik ketiga strategi di atas dikenal dengan konsep The 
Value Disciplines.10,11,12 Kajian mengenai value yang superior dan upaya 
perusahaan menjadi market leader dengan jelas dikupas dalam tulisan 
Treacy dan Wiersema (1995). Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa 
untuk menjadi market leader, sebuah perusahaan setidaknya harus mampu 
mengaplikasikan salah satu dari tiga strategi dalam The Value Disciplines.12 
Ilustrasi sederhana mengenai The Value Disciplines dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini:13
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“Best Product”

“Best Total Cost” “Best Total Solution”

Product 
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Operational Competence Customer Responsive

The 
Value 

Disciplines

Gambar 2.2 The Value Disciplines

Sumber: Wheelen dan Hunger (2013)

Terdapat beberapa catatan penting terkait dengan pemahaman akan 
The Value Diciplines yaitu pertama, perusahaan yang memiliki reputasi 
hebat dan unggul dibandingkan pesaingnya adalah perusahaan yang fokus 
pada satu strategi saja. Dengan kata lain perusahaan akan sulit menerapkan 
ketiga strategi di atas sekaligus. Catatan penting kedua adalah walaupun 
perusahaan memutuskan untuk fokus pada satu strategi dan menjadi yang 
terbaik dalam strategi tersebut, perusahaan tetap harus bisa menjaga kinerja 
dua strategi lain pada level yang dapat diterima konsumen. 

Perusahaan yang fokus pada product differentiation akan konsisten 
menawarkan produk terbaik atau aplikasi terbaru kepada konsumen. Caranya 
adalah dengan berupaya keras menemukan ide, lalu mengembangkan ide 
tersebut menjadi produk atau jasa, dan mencari cara untuk meningkatkan 
dan menyempurnakan kualitasnya. Berbeda dengan itu, perusahaan yang 
fokus pada operational competence akan melakukan segala upaya untuk 
menciptakan produk atau jasa yang memiliki kombinasi kualitas baik, harga 
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yang relatif murah, dan kemudahan pembelian di mana para pesaingnya 
tidak mampu melakukan hal yang sama. Karakteristik perusahaan yang 
fokus pada customer responsive akan berupaya keras untuk menciptakan 
ikatan yang kuat dengan konsumennya untuk menciptakan loyalitas yang 
tinggi.13 Beberapa contoh perusahaan kelas dunia yang telah menerapkan 
The Value Disciplines dan hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel di 
bawah ini:

Tabel 2.1. Perusahaan dan Strategi Bisnisnya

No Perusahaan Negara Strategy Prestasi

1 Android Amerika 
Serikat

Operational 
Competence

Market leader 
sistem operasi 
smartphone (2012-
2013)

2 Toyota Jepang Operational 
Competence

Perusahaan 
otomotif terbesar 
di dunia dari sisi 
produksi (2012) 

3 Rolex Swiss Product 
Differentiation

Peringkat 57 
dalam world’s most 
powerful global 
brands (2012) dari 
Forbes, dengan 
revenue 7,4 Milyar 
USD (2012)

4 Nike Amerika 
Serikat

Product 
Differentiation

Most valuable 
brand dalam 
industri olahraga, 
senilai 19 Milyar 
USD (2014)

5 Nestle Swiss Customer  
Response

Perusahaan food 
and beverages 
terbesar di dunia 
dari sisi revenue 
(2012-2013)

Sumber: Wikipedia (2014)
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Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa perusahaan yang sukses dalam 
industrinya masing-masing secara konsisten menerapkan salah satu dari 
tiga strategi dalam The Value Disciplines. Strategi yang dikembangkan 
oleh perusahaan di atas merupakan strategi yang menghasilkan sebuah 
pengalaman terbaik bagi konsumennya. Pengguna perangkat Android 
tentu sangat paham bahwa pengalaman terbaik setelah menggunakan 
smartphone atau tabletnya adalah misalnya kemudahan dalam 
memperoleh aplikasi gratis yang jumlahnya sangat banyak. Pengguna 
Android tidak perlu risau untuk memilih merk karena perangkat Android 
memiliki rentang harga yang sangat lebar.

Fakta kedua yang menarik adalah Nestle. Perusahaan pengolahan 
makanan terbesar di dunia ini begitu fokus pada strategy customer 
response, sampai memiliki sekitar 8000 merk yang berbeda untuk 10 
produk utamanya. Nestle melakukan hal tersebut untuk mengakomodir 
kebutuhan konsumen yang dinamis. Sampai tahun 2012, Nestle memiliki 
447 pabrik utama diseluruh dunia dan beroperasi di 194 negara dengan 
total karyawan mencapai 300.000 orang.14 semua merk yang dimiliki 
oleh Nestle berorientasi pada konsumennya, di mana merk tersebut 
merupakan cerminan komitmen Nestle untuk selalu tanggap dan cepat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Masing-masing merk 
ditujukan untuk konsumen dengan preferensi, selera, gaya hidup, dan 
kondisi demografi yang berbeda pula. Strategi ini menunjukkan bahwa 
jika perusahaan mampu merespon dengan cepat dan tepat kebutuhan 
konsumen maka perusahaan dikatakan mampu memberikan solusi yang 
pada akhirnya menghasilkan pengalaman terbaik dibandingkan produk 
atau jasa dari kompetitornya. 

Pembahasan yang lebih mendalam menganai ketiga strategi dalam 
upaya penciptaan value dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada 
konsumen akan dibahas pada bagian berikutnya dalam buku ini. 
Pemisahan ini dilakukan agar pembahasannya menjadi lebih fokus 
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disertai dengan contoh perusahaan yang relevan. Dengan demikian 
kajian mengenai bisnis berbasis value yang menjadi topik utama akan 
lebih mudah dipahami. 
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BAGIAN 3
BERPIKIR STRATEGIK 1: 
SUKSES DENGAN OPERATIONAL 
COMPETENCE

Cara pertama yang dapat dilakukan perusahaan untuk meraih 
kesuksesan dalam industrinya adalah dengan memiliki 
operational competence.1,2,3,4 Operational competence adalah 

sebuah kondisi di mana perusahaan memiliki keahlian dalam operasional 
produksi barang atau pun jasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 
dalam menciptakan sebuah produk, akan terdapat banyak aktivitas 
operasional seperti pengadaan bahan mentah, pengolahan bahan, atau 
perakitan komponen elektronik dalam manufaktur. Keahlian perusahaan 
dalam hal operasional tersebut tentu sangat luas cakupannya yaitu melekat 
pada banyak subpekerjaan. Jika kita perhatikan lebih detil, ternyata tidak 
semua perusahaan yang menciptakan produk atau jasa tertentu memiliki 
keahlian yang tinggi dalam menjalankan tahapan operasionalnya. Jika kita 
tengok ke dalam industri pengolahan kerupuk tradisional berbahan dasar 
ikan di beberapa kabupaten di pulau Jawa, maka akan ditemukan sistem 
pengolahan atau operasional pabrik yang kurang baik seperti kurangnya 
higienitas, pergerakan karyawan yang tidak efisien, atau tidak adanya 
standar kerja dan kualitas. Dengan kata lain, banyak sekali perusahaan tidak 
mampu menciptakan sebuah superior value  bagi konsumennya karena tidak 
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memiliki keahlian yang tinggi dalam memproduksi barang atau jasa. Perlu 
diingat di sini bahwa keahlian individual saja tidaklah cukup. Keahlian yang 
lebih dibutuhkan perusahaan adalah terletak dalam sistem. Sistem inilah 
yang akan menjamin bahwa aktivitas operasional dalam produksi berjalan 
efisien. 

Faktanya, kebanyakan perusahaan memprodukasi barang atau jasa 
dengan metode atau aktivitas operasional yang justru mengurangi benefit 
seperti menggunakan bahan mentah berkualitas rendah, pembagian 
kerja yang tidak jelas, atau menggunakan mesin yang sering rusak. 
Banyak perusahaan tidak memahami bahwa efisiensi dapat menjadi kunci 
keberhasilan perusahaan. Ketika Ford membuat mobil model pertama, 
diperlukan waktu yang cukup lama untuk membuat satu unit mobilnya. 
Namun berkat kejelian dari Henry Ford, proses pembuatan mobil akhirnya 
diubah dengan cara pembagian divisi yang langsung memperbaiki efisiensi 
waktu dan meningkatkan jumlah unit mobil yang bisa diproduksi dalam 
satu hari. 

Contoh penggunaan bahan baku berkualitas rendah atau penggunaan 
mesin tua seperti di atas jelas tidak memenuhi kondisi operational competence. 
Perusahaan yang memiliki operational competence akan menjadi perusahaan 
yang hebat dalam aktivitas operasionalnya. Dengan istilah yang lebih 
sederhana, perusahaan yang memiliki operational competence akan hebat 
dalam input, proses, dan output. Lebih jauh lagi, perusahaan yang hebat 
dalam kegiatan operasionalnya berarti akan efisien dalam menggunakan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Hasil 
dari efisiensi yang tinggi tersebut akan menghasilkan: 1) harga jual produk 
yang lebih rendah dari kompetitor, 2) jasa yang bebas dari keluhan dan 
masalah, dan 3) kombinasi dari keduanya.3 Konsep yang biasanya digunakan 
untuk menggambarkan kondisi tercapainya efisiensi dalam produksi yang 
didorong oleh keahlian operasional perusahaan adalah tercapainya skala 
keekonomian (economic of scale). Skala keekonomian secara sederhana 
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dimaknai sebagai kondisi ketika perusahaan telah sangat efisien dalam 
penggunaan sumber daya ketika memproduksi barang sehingga biaya 
produksi per unitnya menjadi rendah. 

Operational Competence dan Harga 
Telah disampaikan sebelumnya bahwa operational competence 

akan membantu perusahaan mencapai skala keekonomiannya dalam 
menciptakan produk. Jika perusahaan telah mencapai skala keekonomian, 
maka harga produk bisa ditekan karena biaya produksinya rendah. Namun 
pengertian dari biaya produksi yang rendah tidak selalu sama dengan harga 
yang murah. Dengan kata lain walaupun sebuah perusahaan sudah mencapai 
skala keekonomiannya, belum bisa dipastikan bahwa harga produknya 
pasti murah. Yang bisa dipastikan adalah biaya produksinya akan rendah. 
Pernyataan pasti murah tidak bisa digeneralisir untuk semua produk karena 
memang fakta menunjukkan bahwa konsumen ternyata menggunakan 
persepsinya ketika menilai sebuah produk itu murah atau mahal. Sebuah 
mobil sport seharga 6 miliar rupiah akan dirasakan murah oleh para 
bangsawan di Timur Tengah misalnya. Dengan demikian persepsi harga 
mahal dan murah adalah relative tergantung segmentasinya. Oleh karena itu 
upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai skala keekonomian dari 
operational competence bukan sekedar untuk memastikan harga produknya 
murah, namun lebih bertujuan memastikan biaya produksinya serendah 
mungkin. Jika sebuah perusahaan mampu menekan biaya produksi menjadi 
yang terendah dibandingkan biaya produksi dari kompetitor dengan 
kualitas yang relatif sama, barulah produk dari perusahaan menjadi yang 
termurah di antara produk sejenis. 

Perusahaan yang bisa mewakili kondisi di atas adalah maskapai 
penerbangan Air Asia. Perusahaan yang bemarkas di Kuala Lumpur Malaysia 
ini menegaskan dirinya sebagai low-cost airline atau maskapai penerbangan 
yang murah. Pada akhir tahun 2012, Air Asia meraup keuntungan hingga 
114,08 juta Dollar dan meraih penghargaan sebagai The World’s Best Low-
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Cost Airlines dari Skytrax dengan armada sebanyak 170 pesawat. Prestasi 
yang luar biasa ini diperoleh karena Air Asia sanggup menekan biaya per 
unit kursi (available seat per kilometres/ASK) sebesar 0,023 Dollar, mampu 
membeli bahan bakar pesawat untuk kebutuhan tiga tahun kedepan, serta 
mampu mengurangi waktu perputaran pesawat landing dan take-off (aircraft 
turnaround) hanya 25 menit, dan bisa mengoperasikan pesawat selama 
13 jam dalam satu hari.5 Kemampuan Air Asia seperti di atas merupakan 
contoh operational competence yang sangat baik dan menjadi faktor utama 
mengapa harga tiket Air Asia bisa menjadi yang termurah dibandingkan 
maskapai lainnya untuk beberapa tujuan yang sama. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa maskapai penerbangan yang lain tidak seefisien Air Asia 
dalam pengelolaan aktivitas operasionalnya. 

Beberapa ahli manajemen strategik secara mendalam telah membahas 
keterkaitan antara operational competence dan upaya untuk menekan cost 
serendah mungkin3,4,6,7 Secara umum terdapat beberapa tujuan utama 
yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan yaitu: 1) 
mempertahankan kualitas produk dan jasa, 2) menekan biaya, 3) tetap 
kompetitif dalam industri. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan 
memerlukan komitmen dan determinasi yang tinggi dalam aspek 
operasional yang dikenal sebagai operational excellence cycle.8 Siklus tersebut 
terdiri dari tiga tahapan yang berkaitan satu sama lain. Tahap pertama 
adalah establish requirements, tahap kedua adalah communicate requirements, 
dan tahap terakhir adalah assess requirements. Dalam tahap establish 
requirements, perusahaan perlu mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, 
dan menetapkan beberapa hal aturan dasar serta sistem yang akan menjadi 
acuan dari sisi internal perusahaan seperti prosedur, aturan, spesifikasi, 
metode, dan kebijakan. Pada tahap communicate requirements, perusahaan 
harus melakukan sosialisasi yang efektif untuk menjamin bahwa semua 
bagian perusahaan mengerti dan mamahami requirements yang disepakati 
pada tahap pertama. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pemberian 
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orientasi, training, atau diskusi antar rekan kerja. Pada tahap terakhir yaitu 
assess requirements, perusahaan melakukan evaluasi dari seluruh hal yang 
terkait dengan kinerja dengan audit. Seluruh tahapan siklus tersebut dapat 
dilihat dalam gambar di bawah ini. 

1. Establish 
Requirements

3. Assess 
Requirements

2.Communicate 
Requirements

Gambar 3.1 Operational Excellence Cycle

Sumber: Bigelow, M. (2002).

Berdasarkan siklus di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 
kondisi unggul dalam hal operasional, perusahaan terlebih dahulu harus 
melakukan analisis lingkungan bisnis yang mendalam agar requirements yang 
dibuat pada tahap pertama menjadi tepat. Kedalaman analisis lingkungan 
bisnis merupakan langkah awal dalam proses manajemen strategik yang 
wajib dilakukan perusahaan dalam rangka penyusunan strategi yang 
menghasilkan keunggulan bersaing/competitive advantage.8 

Dalam kajian lain, operational competence diartikan sama dengan 
operational excellence dan didefinisikan sebagai sebuah pendekatan 
menyeluruh yang menggabungkan semua metode manajemen operasional 
dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya manusia, aset, dan proses. 
Kata “excellence” menurut Jack Welch, mantan CEO dari General Electric 
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(GE), adalah lebih baik dari yang terbaik. Pendapat tersebut menunjukkan 
bahwa menjadi peruahaan yang memiliki operational excellence memerlukan 
upaya yang sangat besar karena akan berkaitan dengan peningkatan 
kualitas, peningkatan keuntungan, proses yang lebih cepat, dan sisa bahan 
yang minimum. Dalam penerapannya, operational excellence diibaratkan 
sebagai sebuah roda dengan banyak jari-jari yang berguna untuk membantu 
roda tersebut berputar dengan lancar. Jari-jari dari roda tersebut adalah: 1) 
research and development, 2) production, 3) maintenance, 4) sales and service, 
5) quality, 6) warehousing and distribution, 7) regulatory, dan 8) raw material.9 
Ilustrasi di atas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

 

Gambar 3.2 Operational Excellence Wagon Wheel

Sumber: Adkins, M. (2007)

Dalam implementasinya, seluruh bagian dari roda operational excellence 
harus berjalan dengan harmonis. Banyak contoh korporasi atau bisnis 
perorangan yang gagal atau tutup karena misalnya menggunakan raw 
material atau bahan mentah yang tidak berkualitas atau tidak halal dari 
sudut pandang agama. Dalam bisnis makanan, keberhasilan dalam aspek 
operational sudah bisa diprediksi dari pemilihan supplier yang memiliki 
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kredibilitas untuk memastikan bahan mentah yang berkualitas. Dengan 
demikian perusahaan perlu memiliki sebuah standar/requirements yang 
jelas terkait dengan bahan baku dan standar tersebut diimplementasikan 
dengan disiplin dan komitmen yang tinggi. Jika perusahaan memakai bahan 
mentah yang di bawah standar tersebut, maka kualitas tidak akan terjamin 
lagi sehingga menimbulkan cost seperti perbaikan, garansi, atau ganti rugi. 
Jika biaya tidak bisa ditekan maka tujuan perusahaan untuk dapat unggul 
dari segi harga akan sulit terwujud.

Untuk mencapai operational excellence, perusahaan harus bertanya 
secara kritis tentang “Di mana perusahaan harus memulai untuk mencapai 
operational excellence?” Pertanyaan ini penting diajukan karena operational 
excellence sangat terkait dengan banyak aktivitas bisnis yang masing-masing 
membutuhkan metode, peralatan, keterampilan, dan pengelolaan yang 
berda-beda.9 Dalam bisnis makanan misalnya, metode apakah yang harus 
dipakai oleh perusahaan agar bisa menghasilkan makanan yang bukan hanya 
lezat namun memenuhi standar kesehatan dan optimum dalam penggunaan 
bahan bakunya. Pada kenyataannya, penggunaan metode, peralatan, dan 
keterampilan yang tepat dan optimal untuk menghasilkan sebuah produk 
makanan sering diabaikan. Banyak sekali kita temukan para pengusaha 
makanan Indonesia dengan merk tertentu sulit berkembang ke tingkat 
internasional. Kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena perusahaan 
atau merk makanan tersebut tidak excellent dalam operationalnya. 
Penggunaan bahan mentah yang berkualitas rendah, pemilihan supplier 
yang memiliki cost tinggi, tidak adanya metode kerja dan sistem manajemen 
mutu, serta lemahnya aspek pengolahan makanan yang baik sesuai dengan 
standar World Health Organization (WHO), adalah beberapa contoh 
penyebab rendahnya value  industri makanan Indonesia dalam persaingan 
global. 

Keberhasilan dari banyak perusahaan besar di dunia dalam menjalankan 
operational excellence memiliki satu kesamaan yaitu mereka berhasil 
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membangun sistem kerja yang sangat baik. Sistem ini menjadi landasan 
bagi perusahaan untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya. Sistem ini 
melekat di semua bagian dalam fungsi-fungsi utama manajemen seperti 
marketing, produksi, keuangan, dan SDM. Dengan demikian para manajer 
dan pengambil kebijakan dalam perusahaan yang hendak menerapkan 
strategi operational competence untuk menciptakan superior value  harus 
memilikirkan bagaimana cara membangun sistem kerja terbaik bagi seluruh 
aktivitas bisnisnya. 

Best Total Cost
Penerapan strategi operational competence akan menghasilkan value 

best total cost.4 Value  ini secara sederhana dimaknai sebagai produk atau 
jasa dengan cost paling rendah dibandingkan cost dari kompetitor dari 
persepsi konsumen. Cost paling rendah tersebut dalam praktiknya sering 
disamakan dengan harga yang paling murah, karena konsumen pada 
umumnya tidak melakukan analisa yang mendalam terhadap pengorbanan 
yang dikeluarkannya ketika membeli sebuah produk. Dengan demikian 
yang biasanya terasa dan dinilai oleh konsumen adalah harga, bukan 
pengorbanannya. Tantangan dalam menciptakan produk atau jasa 
dengan cost yang rendah adalah kualitas, karena kebanyakan perusahaan 
mengabaikan kualitas untuk produk yang harganya murah. Mengurangi 
kualitas secara ekstrim untuk produk yang dijual dengan harga murah 
adalah keliru. Kebijakan yang lebih tepat adalah menyeimbangkan kualitas 
dengan harganya seperti dijelaskan Johnson dan Weinstein di bawah ini:10 
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Gambar 3.3 Price/Quality Strategies
Sumber: Johnson, W. C., Weinstein, A. (2004).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ketika perusahaan memiliki 
produk atau jasa dengan harga yang rendah/low, maka kualitas yang melekat 
pada produk tersebut disesuaikan menjadi low pula agar menghasilkan 
kondisi value “economy”. Tetapi sebenarnya jika perusahaan mampu 
menerapkan harga yang low tetapi kualitasnya medium, maka produk 
tersebut akan memiliki “good value ”. Kondisi ini jelas lebih baik dibanding 
value “economy”, namun strategi terbaik adalah ketika harga produk 
low tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Kondisi ini akan menghasilkan 
“super value ” bagi konsumen. Pendekatan strategi operational competence 
yang telah dibahas sebelumnya sangat terkait dengaan price/quality 
strategies, yaitu bagaimana perusahaan mampu menekan harga low sambil 
mempertahankan kualitas di level medium dan bahkan naik di level high. 
Pada kondisi “good value ” dan “super value ” itulah produk atau jasa dari 
perusahaan akan menciptakan keunggulan bersaing/competitive advantage 
yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kinerja bisnis perusahaan yang 
tinggi.

Dengan strategi operational competence, perusahaan sangat berpeluang 
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untuk menghasilkan dua value  yang sangat diinginkan konsumen yaitu 
good value  dan super value . Kedua value  tersebut jika bisa diwujudkan 
akan menjadi kekuatan yang besar bagi perusahaan untuk memenangkan 
persaingan dalam industrinya. Namun beberapa kasus menunjukkan bahwa 
banyak perusahaan atau merk cenderung mengabaikan kualitas ketika 
harga produknya murah. Contoh nyata yang terjadi di sekitar kita adalah 
para pedagang yang menggunakan bahan baku daging yang tidak halal 
untuk membuat bakso murah. Fakta ini mengingatkan kita bahwa dalam 
upaya menciptakan harga produk yang murah, pengusaha dan pelaku bisnis 
lainnya harus menggunakan pendekatan sistem, bukan dengan kebijakan 
parsial atau sporadis. Dengan kata lain harga produk yang bisa ditekan murah 
merupakan hasil dari serangkaian sistem yang direncanakan dengan matang 
dan berjalan dengan harmonis, persis seperti apa yang telah dilakukan oleh 
maskapai penerbangan Air Asia. 

Faktor lainnya yang juga sangat penting terkait sistem yang dibangun 
perusahaan dalam operational competence adalah konsistensinya. Pengelolaan 
dan penerapan sistem memerlukan determinasi dan komitmen yang tinggi 
dari perusahaan. Komitmen tersebut termasuk pula dalam aspek perbaikan 
yang berkelanjutan/continuous improvements atas sistem yang dijalankan 
perusahaan. Sistem lama tidak akan memberikan manfaat optimal 
ketika situasi bisnis telah berubah. Bahkan dalam satu situasi bisnis akan 
memerlukan beberapa sistem yang berjalan beriringan. Dengan demikian 
fleksibilitas sistem adalah kunci bagi terwujudnya operational competence. 

Pemahaman mengenai pentingnya sistem dalam mencapai operational 
competence cenderung masih rendah. Kondisi ini bisa disebabkan oleh 
anggapan bahwa membangun sistem akan sangat mahal dan rumit. 
Penyebab lain adalah anggapan bahwa sistem hanya cocok diterapkan di 
perusahaan berskala besar. Kedua anggapan tersebut tidak sepenuhnya 
benar, karena sebenarnya sistem bisa dirancang dengan simpel, misalnya 
sistem pengolahan makanan pada bisnis makanan kaki lima. Bisnis yang 
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beroperasi di atas sistem memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah 
adanya standar tertentu yang terkait dengan aktifitas tertentu pula. Dengan 
adanya standar maka evaluasi akan lebih mudah dilakukan untuk menjamin 
tersampaikannya value  yang tinggi bagi konsumen. Jika pendekatan sistem 
tidak diterapkan, maka perusahaan atau pelaku bisnis akan sulit mengukur 
sejauh mana bisnisnya dapat memberikan value  yang diinginkan konsumen, 
atau dengan kata lain perusahaan akan kesulitan mengevaluasi posisinya 
dibandingkan kompetitor. Banyak perusahaan telah menunjukkan bahwa 
ketidakmampuan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja value nya akan 
menyebabkan dampak buruk seperti halnya maskapai Adam Air dan Batavia 
Air.

Tantangan dalam strategi operational competence adalah menciptakan 
produk atau jasa yang murah secara relatif namun tetap memiliki kualitas 
baik dan atau sangat baik. Perusahaan tidak boleh meniru strategi produk 
murah namun ketika dipakai cepat rusak. Tidak ada keunggulan bersaing 
dari kondisi seperti itu, bahkan akan memunculkan image yang negatif bagi 
perusahaan karena yang tersampaikan adalah poor value  atau value  yang 
sangat rendah. Walaupun harga produknya murah tidak berarti perusahaan 
boleh bersikap dingin dan tidak peduli terhadap pembelinya. Untuk ilustrasi 
tersebut mari kita belajar pada Wal-Mart, perusahaan retail asal Amerika 
Serikat yang berdiri sejak tahun 1962 dengan pendapatan bersih 16,022 
milyar Dollar di tahun 2013 dan berdiri di 11.088 lokasi di seluruh dunia.11 
Wal-Mart adalah supermarket yang sangat terkenal di Amerika Serikat 
karena harga produknya murah. Bahkan slogan yang digunakan Wal-Mart 
adalah “always low prices”. Salah satu cara Wal-Mart memberikan harga 
produk termurah dibandingkan kompetitor adalah membuat privat label 
brands, yaitu produk yang menggunakan brand Wal-Mart itu sendiri dengan 
kualitas yang sama dengan produk bermerk lain. Dengan menggunakan 
privat label, harga produk Wal-mart bisa lebih murah dibanding kompetitor 
dengan tanpa mengorbankan kualitas produknya. Selain itu kekuatan Wal-
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Mart adalah pada pelayanan yang sangat baik kepada semua pembelinya 
walaupun harga produknya adalah yang termurah diantara pesaing lainnya. 

Penting sekali untuk diingat bahwa dalam strategi operational competence, 
aspek kualitas sering kali menjadi “korban” ketika harga produk murah. 
Perusahaan yang berbasis value  tidak akan pernah melakukan hal semacam 
itu. Jika perusahaan hanya mampu memberikan kualitas yang rendah dalam 
produknya yang murah, maka hal tersebut tidak sama dengan kualitas yang 
jelek. Kualitas rendah tidak sama dengan kualitas jelek. Kualitas rendah 
akan bisa dianggap wajar ketika harganya memang murah. Strategi seperti 
itu tidak akan memberikan keunggulan bagi perusahaan, karena semua 
perusahaan bisa melakukan hal tersebut. Tetapi kualitas buruk untuk harga 
yang murah akan menghasilkan inferior value . Inferior value  akan menjadi 
sumber kejatuhan perusahaan.  
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BAGIAN 4
SUKSES DENGAN CUSTOMER 
RESPONSIVE

Perusahaan dapat menjadi pemenang dalam persaingan 
bisnis melalui strategi customer responsive.1,2,3,4,5 Customer 
responsive merupakan kajian dalam manajemen strategik 

yang menghasilkan sebuah customer intimacy .1,2,5 Istilah customer 
responsive merujuk kepada komitmen perusahaan untuk terus menerus 
melakukan penyesuaian atas produk atau jasa yang ditawarkan agar bisa 
memenuhi kualifikasi dan keinginan konsumen yang makin kompleks.1 
Dengan demikian penerapan strategi customer responsive bertujuan untuk 
menciptakan sebuah hubungan yang erat dan intens dengan konsumen. Jika 
perusahaan berhasil menciptakan kondisi ini maka perusahaan dikatakan 
memiliki intimacy /kedekatan dengan customernya. 

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, keinginan dan 
selera manusia akan produk atau jasa juga makin kompleks. Sepuluh tahun 
yang lalu konsumen mobil mungkin tidak terlalu mempertimbangkan 
efisiensi bahan bakar ketika membeli mobil. Sekarang kondisi tersebut 
sangat berbeda, di mana konsumen lebih kritis dan peduli terhadap 
penggunaan bahan bakar sehingga muncul program mobil Low Cost and 
Green Car yang lebih hemat bahan bakar. Kondisi yang sama juga terjadi 
di sektor lain seperti industri telepon seluler, transportasi, perhotelan, 
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perbankan, dan makanan. Didorong oleh makin membaiknya tingkat 
pendidikan, kondisi ekonomi dan modernisasi, konsumen saat ini sangat 
demanding, banyak menuntut, kritis terhadap harga, dan keinginannya 
makin kompleks. Memenuhi selera dan keinginan konsumen yang 
kompleks akan menjadi sebuah tantangan strategik bagi perusahaan karena 
membawa dampak jangka panjang. Strategi perusahaan terkait dengan 
konsumen yang demanding misalnya terlihat dalam program Low Cost 
and Green Car (LCGC) atau lebih dikenal dengan program mobil murah. 
Program LGCG adalah program pemerintah untuk mengakomodir isu 
lingkungan dan tuntutan masyarakat global mengenai Low Carbon Emission 
atau pengurangan sisa karbon dari bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk 
mengurangi emisi karbon, kapasitas mesin yang digunakan oleh kendaraan 
dibatasi maksimal hanya sebesar 1200cc dan harus bisa menempuh minimal 
20 kilometer untuk 1 liter bahan bakar. Sadar akan besarnya peluang bisnis 
di segmen ini, Honda, Toyota, dan Daihatsu, tiga perusahaan otomotif asal 
Jepang kemudian merespon program LCGC dengan memproduksi mobil 
Honda Brio Satya, Toyota Agya, dan Daihatsu Ayla. Ketiga mobil tersebut 
diperkenalkan kepada konsumen sekitar tahun 2013, dan Toyota Agya telah 
terjual 41.520 unit di seluruh Indonesia dan menempati urutan pertama 
penjualan mobil LCGC di Indonesia.6

Dari gambaran di atas dapat kita ambil pelajaran penting terkait 
dengan customer responsive. Pertama, customer responsive akan berkaitan erat 
dengan timing atau waktu. Aspek ini juga mengandung arti kecepatan dalam 
menangkap peluang bisnis. Ketika konsumen memiliki keinginan dan selera 
tertentu, maka sebenarnya hal tersebut adalah peluang. Namun, peluang 
yang terdapat di sekeliling perusahaan tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan 
menjadi keuntungan. Peluang baru bisa dijadikan keuntungan jika pertama, 
perusahaan memiliki strength, yaitu memiliki kelebihan dari sisi internal 
dibandingkan dengan kompetitor. Kedua, peluang baru dapat dijadikan 
keuntungan jika perusahaan memiliki unsur timing yang tepat, yaitu terkait 
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dengan kecepatan respon. Keberhasilan Toyota melalui produk Agya 
bukanlah kebetulan, melainkan kombinasi yang tepat antara kemampuan 
internal dan kecepatan respon. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan 
lain tidak melakukan hal yang sama seperti Toyota dengan Agya nya? 
Bisa diduga karena perusahaan lain tidak menganggap program LCGC 
adalah peluang, atau perusahaan lain melihat adanya peluang tetapi tidak 
memiliki kekuatan internal. Pelajaran ketiga adalah bisa jadi merupakan 
hal yang paling penting dalam customer responsive, yaitu solution/solusi. 
Sebesar apapun peluang yang dimiliki perusahaan tidak akan berarti jika 
perusahaan tidak mampu memberikan solusi yang diharapkan dari adanya 
peluang tersebut.

Konsumen yang membeli mobil LCGC, pada dasarnya menginginkan 
solusi tertentu, misalnya menginginkan mobil yang hemat bahan bakar 
karena harga minyak dunia terus naik. Dari sudut pandang konsumen, 
mobil LCGC diyakini bisa menjadi solusi transportasi sekaligus keuangan 
rumah tangga. Dalam kasus di atas, dapat dikatakan bahwa Toyota Agya, 
Honda Brio Satya, dan Daihatsu Ayla bisa memberikan solusi yang 
diinginkan konsumen tersebut yaitu hemat bahan bakar, desainnya baik, 
dan fungsi transportasi juga terpenuhi. Dari contoh di atas, langkah yang 
dilakukan oleh ketiga perusahaan disebut dengan strategi yang berorientasi 
pada keinginan konsumen, atau dalam kajian lain disebut customer-centric 
company.7 Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya sebuah perusahaan bisa 
menjadi customer-centric company? Untuk membahas mengenai hal tersebut 
kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan listen-learn-
innovate-improve loop.7 Membentuk sebuah intimacy atau kedekatan dengan 
konsumen harus dimulai dengan listen yaitu mendengarkan konsumen. 
Makna dari mendengar konsumen sangat luas yaitu mendengarkan 
keinginan, keluhan, ketidak sukaan, kebahagiaan, dan bahkan kemarahan 
dari konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Beruntunglah perusahaan 
saat ini hidup dalam ekosistem digital, sehingga memudahkan perusahaan 
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untuk mendengar lebih dalam dari sisi konsumen melalui teknologi 
internet dan media sosial misalnya. Perusahaan dapat mengumpulkan 
berbagai informasi berharga dari konsumen melalui jejaring sosial yang 
dirancang oleh perusahaan. Informasi yang didapat dari konsumen tersebut 
sangat berguna untuk proses learn dan pada akhirnya dijadikan basis untuk 
membuat strategi bisnis inovatif yang berorientasi pada konsumen.

Strategi customer responsive yang bertujuan menghasilkan customer 
intimacy  memerlukan beberapa pemahaman yang mendalam tentang one-
to-one customer interactions, dan menciptakan pengalaman perseorangan 
yang unik.4 Kedekatan dengan konsumen bisa terwujud jika perusahaan 
mampu berinteraksi secara one-to-one dengan konsumennya. Makna dari 
one-to-one secara sederhana adalah interaksi individual, yaitu bisa berbentuk 
pelayanan atau produk yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara 
individual. Pelayanan dari seorang dokter, penata rambut, program nasabah 
prioritas, atau designer pakaian adalah beberapa ilustrasi dari interaksi one-
to-one. Namun dalam bisnis berskala besar dengan konsumen mencapai 
ribuan atau bahkan jutaan orang, interaksi individual seperti itu jauh lebih 
sulit. Ketika perusahaan hendak membangun intimacy dengan konsumen 
melalui konsep one-to-one interaction, maka perusahaan memerlukan 
bantuan sistem dan aktivitas tertentu. Contoh interaksi one-to-one 
perusahaan dengan konsumennya adalah program dari produk susu Anlene 
dari PT Fonterra Brands Indonesia yaitu “Indonesia Melangkah Bersama 
Anlene” yang terdiri dari kegiatan jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan 
tulang secara gratis di 17 kota.8 Produk susu Anlene adalah susu yang 
berkalsium tinggi dan fokus berkampanye untuk mencegah osteoporosis/
tulang keropos, sehingga untuk membangun interaksi personal diperlukan 
sebuah event yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kondisi 
kesehatan konsumen, dalam hal ini adalah mencegah osteoporosis. Strategi 
yang dilakukan Anlene di atas akan menciptakan interaksi personal yang 
akan diingat oleh konsumen. Interaksi ketika pemeriksaan kesehatan 
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tulang akan menimbulkan kedekatan antara konsumen dengan perusahaan. 
Konsumen akan merasa diperhatikan dan diposisikan bukan hanya sekadar 
peminum susu, melainkan sebagai rekan atau sahabat. Kondisi seperti 
inilah yang akan menjadi modal berharga bagi perusahaan untuk unggul 
dibandingkan dengan kompetitornya. 

Pendekatan yang serupa juga dilakukan oleh Bank Mandiri dengan 
Layanan Mandiri Priorotas untuk nasabah dengan kategori total dana 
kelolaan minimal satu miliar rupiah (gold, platinum, private). Beberapa 
benefit yang diberikan dalam layanan ini adalah misalnya free annual fee 
untuk kartu kredit Mandiri Platinum, safe deposit box, memberikan dua 
pilihan majalah lifestyle setiaap bulan, souvenir, hadiah ulang tahun, executive 
lounge di beberapa bandara, bantuan airport handling, baggage wrapping, 
fasilitas golf clinic, SMS market update, fasilitas ruang rapat di outlet Mandiri 
prioritas, diskon, dan menyediakan banking officer khusus. Dengan berbagai 
fasilitas tersebut maka nasabah akan merasakan intimacy  yang tinggi, karena 
perusahaan mampu memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan 
konsumen. 

Dalam praktiknya, perusahaan yang akan menciptakan customer 
intimacy  perlu mengetahui aspek apa saja yang perlu dinilai atau dievaluasi 
terhadap penerapan strategi tersebut. Beberapa aspek evaluasi dari customer 
intimacy  dari sisi perusahan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:4 

Tabel 4.1 Customer Intimacy  Performance Measure

Customer Intimacy  
Attributes

Suggested Performance Measures

Customer knowledge • Training hours on client products 
• Sharing of knowledge

Solution offered Total number of solution offered per client

Penetration Share of targeted customer spending

Customer data Percentage of employees with access to customer 
information
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Culture of driving 
client success

Number of customer awards received

Relationship for the 
long term

Number of staff at client locations

Service Hours spent with customers

relationship Number of referrals received from existing clients
Sumber: Cuganesan, S. (2005).

Beberapa aspek penilaian yang menarik dalam tabel di atas adalah 
adanya penilaian dan evaluasi terhadap solution offered atau solusi yang 
ditawarkan untuk konsumen. Dari aspek ini dapat kita pahami bahwa 
strategi customer responsive sangat memperhatikan sejauh mana perusahaan 
mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh konsumennya. 
Bahkan solusi yang ditawarkan kepada konsumen sebaiknya lebih dari satu. 
Ditinjau dari aspek ini, Toyota Agya menjadi produk yang sukses karena 
setidaknya telah mampu memberikan beberapa solusi yaitu menghemat 
biaya bahan bakar, serta solusi untuk kebutuhan transportasi keluarga. 
Begitu pula halnya dengan apa yang dilakukan oleh produk susu Anlene. 
Kegiatan “Indonesia Melangkah Bersama Anlene” merupakan bentuk 
komitmen yang tinggi dalam hal seberapa besar keinginan perusahaan 
untuk meluangkan waktu bersama dengan konsumennya (hours spent with 
customers) untuk menciptakan kedekatan emosional. Melalui kegiatan 
berskala nasional seperti yang telah dilakukannya, produk Anlene 
mendapatkan simpati dan ikatan yang kuat dengan konsumennya.

Customer intimacy  yang didapat dari customer responsive tidak akan 
terjadi tanpa melalui empat proses utama yaitu communication, customer 
participation, compromise, dan social interaction.4 Empat proses yang harus 
dibangun oleh perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 
internet dan media. Penggunaan media dan internet terbukti efektif 
untuk menjalin kedekatan dengan konsumen, di mana unsur kedekatan 
dengan konsumen inilah yang akan memberikan informasi berharga bagi 
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perusahaan mengenai apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. 
Perlu diingat bahwa customer intimacy  itu sendiri adalah sebuah hasil dari 
kemampuan perusahaan untuk bisa memberikan apa yang sebenarnya 
diinginkan oleh konsumen.2,5 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian kedua buku 
ini, upaya perusahaan menerapkan customer responsive adalah untuk 
menciptakan loyalitas konsumen. Syarat penting yang harus dipahami 
perusahaan untuk menciptakan konsumen yang loyal adalah mengerti 
betul siapa konsumennya. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk benar-
benar memahami konsumennya disebut dengan customer analysis yang 
terdiri dari analisis segmentasi, analisis motivasi pelanggan, dan analisis 
kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi.11 Dalam analisis segmentasi, 
perusahaan perlu merumuskan beberapa pertanyaan strategik terkait 
dengan konsumennya seperti siapakah konsumen terbesar dari perusahaan? 
Siapakah yang paling menguntungkan? atau konsumen mana yang paling 
potensial untuk produk baru perusahaan? Pertanyaan mengenai konsumen 
seperti ini akan sangat banyak dan bervariasi, namun justru itulah 
tantangan bagi perusahaan agar bisa memiliki keunggulan bersaing dari 
kompetitornya. Contoh misalnya dalam program mobil murah (LCGC), 
perusahaan Daihatsu, Toyota, dan Honda harus melakukan analisis siapakah 
pembeli potensial dari produk mobil mereka. Pada segmen konsumen yang 
mana mobil ini akan ditawarkan? Untuk keluarga muda ataukah orang tua? 
apakah konsumen di kota yang padat seperti Jakarta, atau di kota yang lebih 
sepi dan tenang seperti di luar pulau Jawa? Analisis ini sangat berguna bagi 
perusahaan untuk memastikan kinerja produk yang tinggi dan membawa 
keuntungan yang diinginkan perusahaan. Gambaran mengenai beberapa 
aspek penting terkait analisis segmentasi dari konsumen dapat dilihat di 
bawah ini:
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Tabel 4.2 Segmentasi Konsumen

Customer Characteristics
Geographic Kota besar, Desa, Pegunungan, Daerah Pantai: memiliki 

karakter konsumen yang berbeda-beda
Type of 
organization

Retail/Rumah Sakit/Pabrik Tekstil/Universitas: 
kebutuhannya sangat berbeda

Size of firm Hotel Bintang Lima/Hotel Bintang tiga/Losmen 
Lifestyle Konsumen senang berpetualang berbeda dengan bertipe 

klasik dan tipe sporty
Sex Ayah/Ibu/Kakek/Nenek
Age Sarapan sereal untuk anak, nasi untuk dewasa
Occupation Kertas untuk kantor pemerintahan, email untuk 

perusahaan desain grafis
Product-Related Approach

User type Pengguna akhir/ penyalur
Usage Temporer, rutin, insidental
Price sensitivity Pembeli mobil Jepang atau pembeli mobil Eropa
Kompetitor Produk pesaing yang digunakan pelanggan
Application Untuk para professional atau pengguna biasa
Brand loyalty Fanatik pada merk tertentu atau bisa juga membeli 

produk pesaing

Sumber: Aaker, D. A., McLoughlin, D. (2010)

Aspek kedua adalah menganalisis motivasi pelanggan dengan cara 
misalnya memperhatikan elemen atau bagian apa dari produk atau jasa 
yang paling diinginkan oleh pelangggan. Cara lain dalam analisis motivasi 
pelanggan adalah dengan mencermati tujuan pembelian konsumen, dan 
memastikan apa sebenarnya yang dibeli oleh konsumen. Aspek yang tidak 
kalah pentingnya adalah juga mencermati perubahan motivasi pembelian 
dan bagaimana prioritas pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 
Ketika seseorang membeli mobil mewah dengan harga di atas satu miliar 
rupiah misalnya, apa sebenarnya yang diinginkan dari mobil tersebut? 
Jika yang diinginkan pembeli adalah fungsi transportasi, mengapa tidak 
menggunakan bus umum atau membeli motor saja? Ketika pembeli rela 
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mengantri panjang di restoran Kentucky Fried Chicken, apa sebenarnya 
motivasi dalam dirinya? Jika kita lihat daftar belanja bulanan dari para ibu 
rumah tangga, mengapa pasta gigi, sabun mandi, dan shampoo selalu ada 
dalam daftar tersebut? mengapa smartphone tidak ada dalam daftar itu? 
begitu banyak pertanyaan kritis yang muncul ketika perusahaan meluangkan 
waktu untuk memperhatikan konsumen di sekelilingnya. Kejelian dan 
pemahaman yang mendalam akan motivasi pelangggan akan mengarahkan 
strategi perusahaan lebih dekat dengan konsumennya. 

Bentuk pemahaman yang mendalam akan motivasi pelanggan 
ditunjukkan oleh bagaimana cara Jaguar, perusahaan mobil mewah asal 
Inggris, memanjakan pembelinya. Dalam situsnya, Jaguar memberikan 
keleluasaan bagi pembelinya untuk melakukan customize terhadap mobil 
Jaguar pilihannya.12 Jaguar sangat mengerti bahwa motivasi pembelinya yang 
merupakan konsumen kelas atas adalah menginginkan mobil yang berbeda 
dari yang lain, mencerminkan pencapaian individual, dan mampu mewakili 
personality dari pembeli. Pilihan customize tersebut meliputi pilihan warna 
mobil, desain velg dan ukurannya, pilihan warna serta jenis jok kulit, karpet 
mobil, logo mobil, serta warna interior mobil. Dengan cara ini, konsumen 
merasakan intimacy  yang kuat dengan Jaguar karena merasa dilayani dengan 
one-to-one dan mobilnya menjadi sangat spesial. Contoh mengenai motivasi 
konsumen khususnya dalam bisnis maskapai penerbangan dapat dilihat di 
bawah ini:11

Tabel 4.3 Motivasi Konsumen Jasa Penerbangan

Segment Motivation
Business Pelayanan yang memuaskan, jadwal 

keberangkatan yang tepat, bandara yang 
tidak merepotkan, program frequent-flyer, 
kenyamanan

Vacationers/economy Harga murah, jadwal yang memungkinkan

Sumber: Aaker, D. A., McLoughlin, D. (2010)
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Dalam kajian mengenai motivasi konsumen, dikenal istilah Hot 
Buttons atau beberapa aspek yang memicu atau menstimulasi munculnya 
keinginan membeli dari konsumen. Hot buttons juga bisa menjadi penyebab 
berubahnya keputusan pembelian dari konsumen. Aspek tersebut dipicu 
oleh motivasi yang ada dalam diri konsumen, sehingga perusahaan perlu 
mengetahui kondisi apa dalam lingkungan yang bisa menjadi hot buttons 
dalam bisnisnya. Beberapa contoh hot buttons dalam bisnis makanan 
misalnya:11

Tabel 4.4 Hot Buttons dari Konsumen

Freshness And 
Naturalness

Isu kesegaran dan bahan alami dalam makanan harus 
dicermati oleh perusahaan, misalnya dengan menjual 
sayuran organik, atau pengolahan makanan tanpa 
MSG/penguat rasa kimia

Healthy Eating Trend makanan sehat seperti makanan yang rendah 
lemak dan rendah kalori menjadi topik hangat dan 
harus diantisipai perusahaan

Ethnic Eating Trend makanan dari wilayah tertentu seperti 
makanan Asia atau Timur Tengah yang menawarkan 
pengalaman eksotis 

Gourmet Eating Makanan yang khas seperti buatan rumahan juga 
masih menjadi topik yang perlu diantisipasi peruahaan 
makanan

Meal Solutions Makanan instant tetap memiliki daya tarik bagi 
konsumen tertentu 

Low-Carb Foods Isu kesehatan mendorong berkembanganya makanan 
rendah karbohidrat 

Sumber: Aaker, D. A., McLoughlin, D. (2010)

Unsur ketiga yang harus dianalisis oleh perusahaan adalah kebutuhan 
dan keinginan konsumen yang tidak terpenuhi oleh produk atau jasa yang 
ada saat ini. Perusahaan perlu mengetahui kebutuhan yang tidak terpenuhi 
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secara utuh dari penjelasan konsumen itu sendiri. Selanjutnya perusahaan 
juga perlu tahu mengapa konsumen merasa kecewa atau tidak puas akan 
produk yang ditawarkan perusahaan. Jika konsumen memutuskan untuk 
berhenti membeli produk dari perusahaan dan memilih produk dari 
kompetitior maka hal tersebut harus segera dikaji secara mendalam. Perlu 
diingat bahwa konsumen adalah sumber informasi tentang keinginan yang 
tidak terpenuhi. Oleh karena itu perusahaan harus menggalai informasi 
sebanyak-banyaknya dari konsumen melalui kajian ilmiah, seminar, 
workshop, diskusi grup, pameran, call center, sosialisasi, dan masih banyak 
lagi. Melalui upaya tersebut perusahaan diharapkan mampu mengumpulkan 
informasi berharga tentang kebutuhan apa yang paling tidak terpenuhi? 
Aspek apa yang paling membuat konsumen kecewa? Bagaimana kinerja 
produk dibandingkan produk pesaing? Perbaikan apa yang diinginkan 
konsumen? Informasi dari pertanyaan di ataslah yang akhirnya mendorong 
Unilever menciptakan produk es krim Magnum, sebuah produk es krim 
yang ditujukan untuk konsumen dewasa yang merindukan es krim dalam 
bentuk dan rasa yang juga lebih “dewasa”.11

Bentuk komitmen perusahaan untuk selalu mendengarkan 
konsumennya mendorong dilakukannya penelitian ethnographic/
ethnographic research oleh banyak perusahaan top dunia.11 Penelitian 
Ethnographic merupakan penelitian dengan cara mengamati secara 
langsung aktivitas konsumen untuk mendapatkan informasi berharga 
yang nantinya akan digunakan untuk penciptaan dan pengembangan 
produk atau jasa. Setelah mengetahui bahwa orang biasanya kesulitan saat 
membersihkan toilet duduk, maka P&G menciptakan sikat pembersih 
yang memiliki tangkai panjang dan melengkung.11 Hasil observasi yang 
mendalam tentang kemacetan yang parah di kota besar seperti Jakarta 
juga mendorong Yamaha dan Honda menciptakan motor automatic yang 
mengurangi pegal tangan dan kaki pemakainya. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ethnographic terbukti efektif.
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Melalui penelitian ethnographic seperti di atas, dapat kita duga bahwa 
sebenarnya banyak sekali kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. 
Dengan kata lain, besar sekali peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 
perusahaan untuk meraih keuntungan. Namun perlu diingat pula bahwa 
sebuah peluang baru bisa dimanfaatkan jika perusahaan memiliki kekuatan 
pada sisi internalnya. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan 
dan keahlian operasional serta produksi. Kondisi yang serupa juga terjadi 
untuk bisnis berkala lebih kecil, di mana para pelaku bisnis dituntut untuk 
jeli dan cermat dalam mengamati kebutuhan konsumen yang belum 
terpenuhi. 
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BAGIAN 5
SUKSES DENGAN PRODUCT 
DIFFERENTIATION

Pembahasan berikutnya terkait dengan upaya perusahaan dan 
pelaku bisnis untuk mencapai keberhasilan adalah secara 
konsisten dan sistematis melakukan product differentiation.1,2,3,4,5 

Product differentiation adalah strategi tentang inovasi dan bagaimana 
menciptakan produk terbaik.6 Namun upaya perusahaan untuk menciptakan 
produk/new product development (NPD) melalui inovasi sering terkendala 
dari sisi process uncertainty, market uncertainty, dan technical uncertainty.7 
Ketidakpastian dari sisi proses muncul ketika perusahaan belum secara total 
menerapkan sebuah proses kerja yang pas karena proses tersebut masih baru 
dan belum stabil. Dalam kondisi ini perusahaan sering mengalami situasi 
yang tidak konsisten dalam proses kerjanya. Ketidakpastian dari sisi market 
terjadi jika perusahaan tidak memahami dengan mendalam konsumen 
yang dilayaninya. Faktor lain yang bisa menimbulkan ketidakpastian pasar 
adalah segmentasi yang tidak jelas serta adanya penggunaan jalur distribusi 
yang baru. Ketidakpastian dari aspek teknis terjadi jika perusahaan baru 
saja mengaplikasikan metode kerja baru yang belum teruji kemampuannya 
dan kehandalannya.    

Dalam berbagai kajian manajemen strategik dan bisnis, disepakati 
bahwa strategi product differentiation akan menghasilkan Value best 
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product.1,2,8,9 Perusahaan yang memilih strategi product differentiation akan 
memfokuskan Valuenya pada kualitas dengan memasukkan unsur keunikan 
dalam produk atau jasa yang dihasilkan.10 Terdapat satu kesamaan pendapat 
dari para ahli manajemen strategik bahwa dalam upayanya menghasilkan 
sebuah produk atau jasa terbaik, perusahaan harus mampu menciptakan 
inovasi sebagai inti aktivitasnya.10 Dengan demikian, perusahaan yang 
berfokus pada penciptaan inovasi memiliki visi yang panjang untuk bisa 
menghasilkan world-class product.10 Perusahaan yang unggul dari sisi product 
differentiation akan terus melakukan inovasi secara konstan dan tanpa henti.3 
Aspek keunikan dari sebuah produk berbeda dengan aspek produk yang 
hanya sekadar “bagus”. Dengan kata lain, unik tidak sama dengan bagus. 
Jika produk dari sebuah perusahaan bisa ditiru oleh pesaingnya, maka 
produk tersebut dikatakan tidak unik lagi.11 Dengan ilustrasi tersebut dapat 
kita katakan bahwa produk yang unik adalah produk yang sulit (atau juga 
tidak bisa) ditiru oleh pesaingnya.11 Jika kita cermati kondisi pasar yang 
ada saat ini, banyak sekali produk bagus dari banyak perusahaan bisa ditiru 
oleh pesaingnya. Ketika produk yang bagus terebut sudah bisa ditiru dan 
memiliki banyak imitasi, maka keunggulan bersaing dari produk tersebut 
berangsur menurun.12 

Keunikan yang dimiliki oleh sebuah produk bisa berasal dari banyak 
hal seperti dari sisi kualitas bahan bakunya, desainnya, warnanya, 
aromanya, teksturnya, rasanya, suaranya, kecepatannya, kekuatannya, 
kemewahannya, atau juga pelayanannya. Penelitian yang dilakukan oleh 
lembaga riset dunia Frost & Sullivan mengungkapkan bahwa untuk menilai 
sebuah produk, harus dilakukan evaluasi dari berbagai aspek yaitu: product 
features/functionality, innovative element of the product, product acceptance in 
the marketplace, provides customer Value enhancements, dan product quality.13 
Penilaian tersebut dimaksudkan untuk menjamin sebuah produk memiliki 
keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Upaya melakukan 
inovasi yang disinggung diawal adalah merupakan upaya perusahaan untuk 
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menghasilkan produk yang sulit ditiru oleh pesaingnya tanpa meninggalkan 
unsur fungsionalitas atau kegunaannya. Best product yang merupakan hasil 
dari diferensiasi mengandung makna produk terbaik berbasis keunikan, 
bukan berbasis harga atau image saja. Contoh yang bisa mewakili produk yang 
unik adalah mobil sport Bugatti Veyron Super Sport asal Perancis. Mobil 
ini merupakan mobil sport tercepat didunia dengan kekuatan mesin 1200 
tenaga kuda dan kecepatan maksimum 431 km/jam (267 mph).14 Dengan 
kemampuan yang dimilikinya, Bugatti Veyron menjadi sangat unik dan 
sulit untuk dikejar oleh pesaingnya. Keunikan mobilnya sangat ditunjang 
oleh performa mesin yang luar biasa, sekaligus tetap mempertahankan 
fungsionalitasnya sebagi mobil yang bisa dipakai di jalan raya biasa. Namun 
keunikan juga bisa melekat pada produk yang lebih “sederhana”, misalnya 
adalah ukiran patung dari Bali dan batik tulis dari Yogyakarta. 

Dalam kaitannya dengan strategi product differentiation, perusahaan 
tidak cukup hanya menciptakan produk yang baik. Produk yang baik 
tidak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan optimal jika 
perusahaan lain bisa membuat produk yang serupa dan sama baiknya. 
Kata kunci yang selalu disebut oleh para ahli manajemen strategik dalam 
kaitannya dengan penciptaan produk adalah terus melakukan inovasi, 
melakukan perbaikan dan penyempurnaan tanpa kenal lelah. Prinsip inilah 
yang diterapkan oleh perusahaan otomotif ternama dari Jerman, BMW. 
Alih-alih bersikap puas dengan diperolehnya penghargaan ‘The Best 
Engine” atau penghargaan untuk mesin mobil terbaik di Eropa, BMW malah 
terus melakukan perbaikan terhadap mesin yang sudah diberi gelar terbaik 
tersebut dengan mengeluarkan mesin terbaru 6 cylinder yang lebih baik dari 
versi sebelumnya.15 Kebijakan untuk terus melakukan inovasi tanpa kenal 
lelah terhadap produk yang sebenarnya telah unggul merupakan modal 
yang sangat kuat dan berharga dalam persaingan bisnis. Inovasi tiada henti 
akan membuat jarak yang semakin lebar antara satu perusahaan dengan 
para pesaingnya. Jarak yang lebar antar perusahaan tersebut konkretnya 
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adalah disokong oleh keunikan. Semakin unik sebuah produk atau jasa yang 
dimiliki perusahaan, semakin lebar jarak yang terbentuk sehingga semakin 
sulit pesaing mengejarnya.

Kajian mengenai product differentiation juga berkaitan dengan orientasi 
perusahaan dan tekanan dari sisi konsumen. Orientasi perusahaan tersebut 
dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 16

Process Orientation: 
Adopt efficient production 

and distribution technology

Market Orientation: 
produce what current 

market wants

Product Orientation: 
Innovate with products 
quality focus

Firm 
Orientation

Gambar 5.1 Orientasi Perusahaan dalam Tekanan Persaingan

Sumber: Gehlhar, M.J., Regmi, A., Stefanou, S.E., Zoumas, B.L. (2009)

Perusahaan yang berorientasi pada market biasanya akan memiliki 
cara atau metode untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari 
pasar atau trend tertentu sedang terjadi. Dengan informasi yang dimilikinya, 
perusahaan berorientasi pasar berfokus pada bagaimana caranya untuk 
memenuhi keinginan konsumen. Orientasi seperti ini bisa berbahaya bagi 
perusahaan karena keinginan konsumen bersifat dinamis atau berubah. 
Bagi perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang kuat, menciptakan 
produk untuk memenuhi keinginan pasar yang sangat dinamis mungkin 
bisa dilakukan. Tetapi bagi perusahaan yang sumber dayanya lemah, 
maka orientasi seperti ini sangat menguras energi perusahaan. Pada titik 
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tertentu di saat perusahaan tidak mampu mengikuti dinamika pasar, maka 
saat itulah perusahaan akan menemui kesulitan besar. Berorientasi hanya 
pada pemenuhan permintaan konsumen akan membuat perusahaan 
menghabiskan energi untuk menciptakan produk atau jasa saja, dan 
membuat perusahaan tidak sempat lagi untuk mengembangkan produk 
atau jasa melalui inovasi tinggi. Kondisi inilah yang membuat perusahaan 
sulit untuk berkembang ke tingkat global.

Perusahaan yang memilih untuk berorientasi pada proses memiliki 
karakteristik khas yaitu fokus pada upaya efisiensi sehingga biaya produksi, 
biaya distribusi dan biaya transaksi menjadi rendah. Upaya untuk 
menciptakan efisiensi bisa sangat kompleks dan membutuhkan sebuah 
sistem kerja yang terintegrasi. Pada awalnya investasi sistem tersebut bisa 
sangat mahal namun dalam jangka panjang akan sangat menguntungkan 
perusahaan. Banyak sistem yang digunakan perusahaan untuk menciptakan 
efisiensi tinggi, misalnya menerapkan The International Organisation for 
Standardisation (ISO) 9000 untuk manajemen mutu, ISO 14000 untuk 
manajemen lingkungan, atau seri ISO 10001, 10002, dan 10003 untuk 
sistem penanganan keluhan pelanggan.17

Orientasi perusahaan berikutnya adalah orientasi pada produk. 
Orientasi semacam ini dapat dilihat dari konsistensi perusahaan untuk selalu 
meningkatkan kualitas produknya dengan cara yang kreatif serta inovatif. 
Upaya ini dilakukan perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk atau 
jasa yang superior. Namun beberapa peneliti dalam manajemen strategik 
berpendapat bahwa inovasi yang dilakukan perusahaan untuk membuat 
produk baru tidak semuanya berhasil secara komersial.18 Berdasarkan 
temuan tersebut dapat dikatakan bahwa inovasi saja tidaklah cukup, 
namun juga memerlukan kombinasi yang tepat antara identifikasi strategi 
inovasi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian manajemen untuk 
mengeksekusi strategi tersebut.18

Analisis yang lebih mendalam mengenai posisi perusahaan dikaitkan 
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dengan kualitas produk dan harga dapat ditemukan dalam tulisan D’Aveni 
mengenai generic strategies yang diadopsi dari Michael Porter.19 Dalam 
tulisannya D’Aveni menjelaskan bahwa perusahaan memiliki beberapa 
alternative posisi dalam pasar yang terbentuk dari aspek harga dan kualitas 
produk atau jasa. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam 
gambar di bawah ini:19 

Gambar 5.2 Generic Strategies

Sumber: D’Aveni, R. A, Gunther, R. (1994)

Dalam gambar di atas posisi L, C, dan D berada pada sumbu “ideal” 
yaitu berada pada posisi keseimbangan antara harga dengan kualitas. Untuk 
posisi L misalnya, harga produk yang rendah/low akan memiliki kualitas 
yang rendah pula, dan sebaliknya. Garis diagonal dari kiri bawah ke kanan 
atas dalam gambar 5.2 disebut dengan garis atau posisi “in the middle”. 
Berbeda dengan perusahaan yang cukup puas dengan berada pada posisi in 
the middle, perusahaan yang fokus pada strategi deferensiasi akan berupaya 
menambah kualitas dengan tetap mempertahankan harga seperti terlihat 
pada gambar di bawah ini:19 
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Gambar 5.3 Diferensiasi untuk Meningkatkan Value

Sumber: D’Aveni, R. A, Gunther, R. (1994)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perusahaan yang menerapkan strategi product differentiation memiliki 
ciri yang khas yaitu akan menawarkan produk atau jasa dengan harga 
premium atau tinggi. Kedua, strategi ini juga akan mendorong perusahaan 
menawarkan produk atau jasa dengan kualitas tinggi. Kombinasi kualitas 
dan harga tinggi bukan menjadi penghalang bagi perusahaan untuk meraih 
kinerja bisnis yang optimal karena secara alami akan ada segmen dari 
konsumen yang cocok untuk strategi ini. Untuk menggambarkan kondisi 
tersebut mari kita lihat kinerja bisnis dari salah satu merk mobil termahal 
di dunia, Rolls Royce (RR). Perusahaan dengan nama lengkap Rolls-Royce 
Motor Cars Limited ini didirikan tahun 1904 dan kini berpusat di Inggris.20 
Rolls-Royce berhasil menutup tahun 2014 dengan penjualan kendaraan 
sebanyak 4.063 unit, atau mengalami kenaikan 12 persen dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.21 Keberhasilan RR dalam penjualan mobilnya 
menjadi menarik untuk dicermati karena harganya yang premium. Dalam 
kondisi bekas saja, mobil RR di Indonesia bisa mencapai harga 6 miliar 
lebih. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa walaupun sebuah produk 
dijual dengan harga yang sangat mahal, penjualannya bisa tetap tinggi. Fakta 
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ini juga menunjukkan bahwa tujuan dari product differentiation bukan hanya 
sekadar menciptakan produk yang bagus, namun menciptakan produk 
yang unik seperti Rolls-Royce. Keunikan setiap mobil RR yang paling 
jelas terlihat adalah kemewahannya. Bahkan beberapa pengamat otomotif 
mengatakan bahwa RR bukanlah mobil, melainkan karya seni yang indah.22

Belajar dari banyak perusahaan yang sukses dengan strategi product 
differentiation, terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. 
Pertama, untuk menciptakan sebuah keunikan sangat diperlukan sumber 
daya manusia yang ahli atau pakar di bidangnya. Dengan demikian untuk 
menciptakan sebuah produk dengan keunikan tinggi bisa jadi akan 
memerlukan lebih dari satu pakar dibidangnya. Dalam kaitannya dengan 
produksi mobil berarti memerlukan pakar mesin, pakar desain eksterior, 
pakar interior mobil, pakar teknologi informasi dan masih banyak lagi. 
Kedua, diperlukan sebuah sistem yang memfasilitasi seluruh aktivitas 
yang dilakukan oleh para pakar tersebut. Ketiga, pihak manajemen harus 
menumbuhkan sikap mental karyawan yang berkomitmen dalam perbaikan 
dan penyempurnaan produk tanpa kenal lelah. Keunikan tidak akan 
terwujud jika sikap mental perusahaan adalah cepat puas dan tidak kreatif. 
Menjadi kreatif adalah kunci keberhasilan Toyota ketika menciptakan 
Lexus 450L, mobil sedan mewah yang bisa mengalahkan Mercedes Benz 
dan BMW di tahun 1989.23    

Perlu diingat bahwa Value yang dihasilkan dari product differentiation 
adalah best product. Namun pada akhirnya produk yang dikatakan “the best” 
pada suatu saat akan menjadi jelek dan dapat dikalahkan oleh produk lain. 
Fakta ini menunjukkan bahwa status “best product” yang berhasil diraih oleh 
sebuah produk atau jasa sifatnya tidak tetap atau hanya sementara. Dengan 
mengetahui fakta tersebut maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya 
agar perusahaan tetap bertahan dalam bisnis jika kebaikan produknya 
akan terus menurun seiring dengan waktu? Jawabannya dapat dilihat dari 
apa yang telah dilakukan Toyota selama hampir satu abad. Toyota menjadi 
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raksasa otomotif dunia bukan karena kebetulan. Dari sekian banyak 
pembahasan mengenai kunci keberhasilan Toyota, salah satu yang paling 
utama adalah semangat seluruh karyawan untuk menjadi kreatif setiap 
hari.23 Menjadi kreatif bagi Toyota adalah dengan menyumbangkan ide dan 
gagasan baru untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas produk, 
sistem kerja, sistem distribusi, operasional pabrik, dan seterusnya. Dengan 
metode ini, seluruh divisi dan unit dalam Toyota menjadi sangat dinamis 
dan mampu menyempurnakan sendiri bagian-bagian yang dirasakan masih 
belum optimal sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Kepakaran individu dalam Toyota tidak perlu diragukan lagi, 
namun menjadi kreatif setiap hari adalah sumber keunggulan Toyota di 
dunia.23

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan 
keunikan dibutuhkan kepakaran dan kreativitas dari individu yang terlibat 
dalam produksi. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa menjadi kreatif 
berarti mencurahkan segenap upaya yang maksimal untuk berinovasi; 
memperbaiki dan menyempurnakan metode atau produk yang bahkan 
sudah dianggap “sempurna”. Sikap seperti inilah yang kurang diperhatikan 
oleh kebanyakan pelaku bisnis karena sudah terbuai dengan adanya produk 
atau jasa yang terbukti menghasilkan keuntungan. Padahal keuntungan yang 
didapat perusahaan akan menurun seiring dengan turunnya keunggulan 
produknya. Tantangan bagi perusahaan misalnya bagaimana caranya agar 
perusahaan yang menjual air minum dalam kemasan memiliki keunikan? 
Apa yang harus dilakukan perusahaan travel agar menjadi unik? Bagaimana 
caranya sebuah rumah sakit memiliki jasa layanan kesehatan yang unik? Apa 
yang harus dilakukan agar usaha laundry pakaian menjadi unik? Jawabannya 
dapat diperoleh dengan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan inovasi. 
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam strategi product 
differentiation adalah aspek keunikan yang bisa dimunculkan dalam sebuah 
produk atau jasa. Perusahaan dan pelaku bisnis perlu merumuskan dengan 
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seksama aspek keunikan apa yang akan ditampilkan dalam produk atau 
jasa yang akan ditawarkan ke konsumen. Jika produknya adalah makanan 
misalnya seperti fast food ala Kentucky Fried Chicken, maka perlu dianalisis 
dengan mendalam bahwa KFC bisa jadi adalah leader dalam industrinya. 
Sehingga perlu disusun strategi keunikan apa yang akan ditampilkan 
dalam produksi makanan fast food tersebut. keunikan yang mungkin bisa 
dilakukan adalah dalam rasa makanan itu sendiri. Namun satu kendala 
lain bisa muncul yaitu keunikan yang coba dibuat oleh produsen sering 
menimbulkan konsekuansi pada price, yaitu produk yang unik cenderung 
berharga premium. kondisi sulit dihindari karena menciptakan keunikan 
berarti membuat produk atau jasa kita “berbeda lebih baik” dibanding 
dengan produk kompetitor dalam industri. Dengan kata lain menciptakan 
keunikan membutuhkan cost yang tinggi pula. Jika problem cost yang tinggi 
ini bisa di atasi maka produk dengan keunikan bisa diwujudkan. 

Beberapa kalangan mempermasalahkan harga premium untuk satu 
produk bisa menghambat penjualan dan bahkan menurunkan kinerja 
bisnis perusahaan. Anggapan ini bisa jadi keliru dan menyesatkan karena 
dalam konsep product differentiation aspek konsumen di anggap akan 
menyesuaikan dengan tingkat keunikan dari produk atau jasa. Pemikiran 
ini sejalan dengan kajian dasar dari strategi marketing yaitu segmentation. 
Pada strategi marketing yang terkait dengan segmentasi, para ahli memiliki 
pendapat yang serupa bahwa segmentasi untuk setiap jenis produk atau 
jasa akan selalu ada. Di dalam pasar akan selalu ada segmen konsumen bagi 
setiap lapisan harga. Lapisan segmen ini secara alami akan tersedia sehingga 
tidak ada alasan bagi perusahaan untuk takut memahalkan produk atau 
jasa yang dijualnya. Syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika perusahaan 
memasang harga yang mahal atau premium untuk produk atau jasa yang 
dijualnya adalah Value yang tinggi. Jika customer Value yang dirasakan oleh 
konsumen adalah superior maka akan selalu ada segmen konsumen yang 
bersedia membeli produk atau jasa tersebut. Customer Value yang dihasilkan 
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dari product differentiation adalah best product sehingga syarat yang harus 
dipenuhi oleh produsen dengan strategi ini adalah harus bisa memberikan 
produk yang sangat berkualitas bagi pembelinya dan itulah Value yang 
diinginkan oleh mereka. Value yang diharapkan oleh pembeli Mercedes 
Benz adalah sebuah kendaraan yang nyaman, aman, mobil dengan material 
terbaik, mewah, memberikan kesan eksklusif serta memperkuat status 
sosial. 

Seluruh aspek best product di atas harus ditebus dengan harga premium. 
Pada kenyataannya produk mobil Mercedes Benz tidak pernah sepi dari 
pembeli bahkan konsumen rela menunggu secara indent untuk mendapatkan 
seri terbaru dari merk tersebut. Product differentiation yang sering memiliki 
konsekuensi harga premium terkadang dihindari karena pertimbangan 
daya beli masyarakat. Dalam kondisi seperti ini banyak pelaku bisnis dan 
perusahaan yang akhirnya menyerah dan tidak lagi menciptakan best product. 
Keputusan seperti ini bisa jadi keliru karena pada kenyataannya selalu ada 
segmen yang cocok bagi setiap tingkatan harga mulai dari yang murah 
sampai yang mahal. Jangan lupa bahwa masih banyak produk yang berharga 
premium dalam industrinya namun tetap terjangkau oleh konsumen. 
Salah satu contoh produk berharga premium yang unik namun memiliki 
cakupan segmen yang luas adalah coklat. Brand coklat ternama dari Swiss 
seperti Lindt memiliki varian coklat yang berukuran kecil yang terjangkau 
oleh banyak segmen. Dengan demikian masalahnya adalah bukan pada 
harga, melainkan lebih mengarah pada kemampuan perusahaan untuk 
menciptakan perbedaan melalui keunikan produk atau jasa. Perhatikan 
bahwa semua produk unik yang berharga premium atau mahal memiliki 
segmentasi masing-masing. Ferrari, sedan supercar dengan harga lebih 
dari 5 miliar pada kenyataannya tidak pernah sepi pembeli. Penjelasannya 
sederhana, keunikan yang melekat pada Ferrari begitu luar biasa sehingga 
harga mobilnya menjadi relatif, bukan pasti mahal lagi. Begitu pula yang 
terjadi dengan Rolls Royce, jam Rolex, hotel The Ritz-Carlton, Bulgari, tas 
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Hermes, dan bahkan konsumen bersedia membayar untuk jalan-jalan ke 
luar angkasa.

Dengan ilustrasi di atas maka pekerjaan berat dan menantang yang 
harus dilakukan perusahaan adalah mengupayakan dengan sungguh-
sungguh penciptaan keunikan yang akan membuatnya berbeda dalam arti 
positif terhadap kompetitor. Pemikiran ini juga akan dapat diterapkan pada 
arena bisnis yang lebih kecil dan lebih simpel. Jika kita hendak berjualan 
mie bakso misalnya, keunikan yang seperti apa yang akan kita ciptakan 
pada produk yang kita jual kepada masyarakat? Dapatkah anda memikirkan 
upaya apa yang akan anda lakukan? Apa pun rencana yang kita akan lakukan 
untuk menciptakan mie bakso yang tergolong best product, jangan terganggu 
dengan bayangan mengenai harganya yang akan menjadi mahal dan akan 
di tinggalkan oleh pembeli. Bayangan buruk dan negative seperti itu akan 
langsung merusak upaya kita untuk menciptakan keunikan. Jika beberapa 
perusahaan yang telah melakukan upaya menciptakan keunikan namun 
akhirnya gagal, itu lebih banyak disebabkan karena kekeliruan dalam 
marketing strategi nya, bukan pada upaya menciptakan keunikan itu sendiri.

Logika berpikir yang mudah dipahami adalah misalnya jika Rolex 
dengan kualitas jam yang sangat tinggi itu dijual dengan strategi marketing 
yang keliru, maka akan sedikit orang yang membelinya dan kinerja bisnis 
perusahaan pun akan rendah. Namun Rolex di satu sisi justru sebaliknya. 
Walaupun harga nya mahal, Rolex tetap berkinerja bisnis tinggi akibat dari 
strategi marketing yang juga sangat baik. Value best product dapat ditinjau 
dari beberapa sisi. Sisi kualitas produk yang tinggi dapat dirasakan oleh 
konsumen dari material bahan yang digunakan untuk membuat produk 
tertentu. Salah satu contoh terbaik dari aspek ini adalah material bahan baku 
kulit asli untuk tas mewah Etienne Aigner. Kualitas material bahan kulit 
yang digunakan sangat prima dan menunjang tampilannya sebagai salah 
satu tas wanita dengan kualitas terbaik di dunia. Masih dari aspek material 
bahan juga di tampilkan oleh pisau lipat Victorinox dari Swiss. Pisau 
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lipat Victorinox hanya menggunakan bahan baku stainless steel berkualitas 
terbaik sehingga pisau lipat Victorinox akan selalu tajam tanpa perlu diasah 
bahkan setelah pemakaian ribuan kali dalam pemakaian yang wajar. Pisau 
lipat Victorinox juga tidak akan pernah berkarat, walaupun terkena air dan 
digunakan untuk mengupas buah-buahan yang mengandung asam. Jika 
bahan material bahan baku yang di gunakan hanya berkualitas “nomor 
dua” maka keunggulan seperti Victorinox tidak mungkin bisa didapatkan. 
Contoh berikutnya terkait bahan material dari produk yang berkualitas 
tinggi ditemukan dalam sepatu olahraga dari Nike. Bahan material yang 
digunakan dalam setiap sepatu Nike berkualitas tinggi dan dirancang untuk 
membantu para atlet mencapai prestasi tinggi. Hasilnya sangat jelas terlihat, 
sepatu olah raga Nike sangat durable atau tahan lama, nyaman digunakan 
atlet, dan bisa diandalkan untuk kompetisi di tingkat dunia. Aspek lain yang 
terkait dengan best product yang dirasakan oleh konsumen adalah desain 
produk. Beberapa contoh terbaik di dunia dari sisi desain adalah supercar 
Lamborghini. Setiap mobil Lamborghini dirancang dengan sumber daya 
manusia terbaik di muka bumi ini. Hasilnya bisa kjta lihat bahwa setiap 
mobil Lamborghini memiliki desain yang bisa dikatakan sangat indah, 
inspiratif, futuritik, dan terlebih lagi adalah sangat memenuhi kaidah 
“differentiate” atau jelas berbeda dengan mobil-mobil lainnya. 

Kesuksesan Lamborghini menciptakan desain mobil yang begitu unik 
membuat para penggemar dan pembelinya selalu menunggu versi terbaru 
dari Lamborghini. Best product yang juga dapat dengan cepat dirasakan 
oleh konsumen terhadap produk atau jasa yang digunakannya adalah 
pelayanan/service. Pelayanan yang sangat memanjakan tamu hotel seperti 
yang dilakukan oleh the Ritz-Carlton selalu menjadi contoh dalam banyak 
buku-buku bisnis dan manajemen. Pada suatu senja di mana matahari akan 
terbenam, staff di the Ritz-Carlton yang menghadap laut akan menyiapkan 
tempat di pantai bagi para tamu yang ingin menikmati momen sunset 
ditemani dengan alunan musik dan minuman secara gratis. Pelayanan 
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seperti ini adalah best product yang sangat mempesona bagi konsumen dari 
aspek pelayanan. Berapa banyak hotel di dunia ini yang melakukan hal 
seperti itu? dan yang lebih mendalam lagi adalah berapa banyak hotel yang 
sudah pernah memikirkan hal tersebut? Ilustrasi lain terkait best product 
dapat ditemukan dalam mekanisme atau daya tahan produk. Perhatikan 
bahwa prosesor Intel yang terdapat dalam komputer menjamin kinerja yang 
tinggi. Prosesor Intel dikenal sebagai prosesor terbaik di dunia karena dapat 
diandalkan untuk membantu pekerjaan yang berat. Keandalan prosesor 
Intel dapat dilihat dari ketahanannya ketika digunakan dalam jangka waktu 
yang lama, tanpa kendala dan trouble yang bisa mengganggu pekerjaan 
jutaan karyawan di seluruh dunia. Saat ini prosesor Intel merupakan market 
leader dalam industri prosesor komputer dan penggunanya berjumlah 
ratusan juta orang di seluruh dunia. aspek best product yang lain juga dapat 
dirasakan konsumen melalui rasa, aroma, atau wangi. 

Parfum Chanel No.5 dari Coco Chanel bisa jadi adalah parfum paling 
terkenal dalam industri fashion dan kecantikan. Parfum ini di luncurkan ke 
pasaran pada bulan Mei 1921. Parfum ini begitu terkenal karena wanginya 
yang sangat unik dan berbeda dengan parfum lain. Menurut Coco, Chanel 
No.5 adalah parfum yang “berbeda dari yang lain…sebuah parfum wanita 
yang beraroma seperti seorang wanita”. Best produk melalui rasa juga 
dapat ditemukan dalam makanan seperti fast food Burger King. Burger 
King adalah restoran fast food yang didirikan pada tahun 1954 di Miami, 
Florida AS. Burger yang dibuat oleh Burger King berbeda dengan burger 
dari kompetitor dari sisi rasa dan ukurannya yang jauh lebih besar. Dari 
aspek rasanya, burger king memiliki aroma bakar dan panggang yang kuat 
dibandingkan dengan burger biasa. Dari sisi ukurannya hampir semua varian 
dari burger di burger king berukuran besar dan cukup untuk dinikmati oleh 
dua orang. Berdasarkan beberapa best practice yang telah dibahas di atas, 
maka pelajaran yang dapat kita petik adalah kunci kesuksesan dari strategi 
product differentiation adalah mindset untuk selalu menyempurnakan produk 
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atau jasa sehingga muncul keunikan. Keunikan tersebut diartikan oleh 
konsumen sebagai Value best product. Best product yang dirasakan konsumen 
adalah rasa yang sangat lezat, produk yang memiliki desain mempesona, 
produk yang tahan banting, atau juga pelayanan yang mengagumkan dari 
perusahaan. 
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BAGIAN 6
ESTAFET KEUNGGULAN: KRITIK 
ATAS KONSEP COMPETITIVE 
ADVANTAGE

Dalam kajian manajemen stratejik, kinerja bisnis sebuah 
perusahaan akan dipengaruhi oleh keunggulan bersaing 
yang dimilikinya. Sebuah perusahaan disebut memiliki 

competitive advantage/keunggulan bersaing jika perusahaan tersebut dapat 
menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari para pesaingnya.1,2 
Nilai ekonomi yang dimaksud adalah perbandingan antara manfaat yang 
dirasakan konsumen dari sebuah produk atau jasa dengan pengorbanan yang 
dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut.2 Keunggulan bersaing 
sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu external competitive advantage di 
mana keunggulan ini dapat dirasakan dan dilihat langsung oleh konsumen 
seperti produk yang berkualitas tinggi atau pelayanan yang ramah. 
Keunggulan bersaing yang kedua dinamakan internal competitive advantage 
yaitu keunggulan yang tidak terlihat langsung oleh konsumen seperti sistem 
distribusi produk dari perusahaan.3 Banyak ahli manajemen strategik 
sepakat bahwa perusahaan perlu memiliki satu atau lebih keunggulan 
kompetitif untuk masuk ke dalam persaingan bisnis karena keunggulan 
tersebut akan menghasilkan kinerja bisnis yang tinggi bagi perusahaan.4,5 
Dalam kajian lain, menciptakan keunggulan bersaing merupakan sesuatu 
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yang harus dilakukan perusahaan untuk bisa menjadi pemimpin pasar.5,6

Sumber dari keunggulan bersaing adalah value.5,6,7 Value tersebut 
muncul dari tiga strategi yang telah dibahas sebelumnya dalam buku ini. 
Strategi operational competence menghasilkan value best total cost, strategi 
customer responsive menghasilkan value best total solution, dan strategi product 
differentiation menghasilkan value best product.4,5,6 Pembahasan mengenai 
keunggulan kompetitif dapat ditemukan dalam banyak buku, jurnal, dan 
artikel. Namun tulisan mengenai keunggulan kompetitif yang paling banyak 
dibahas dan akhirnya menjadi topik perdebatan yang hangat dikalangan para 
ahli manajemen strategik adalah karya Michael E. Porter.8 Dalam tulisannya 
tersebut Porter berhasil memperkenalkan konsep competitive advantage 
setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap banyak perusahaan 
top dunia dari beragam industri. Pernyataan yang paling sering dikutip 
dari buku Porter adalah “there are two basic types of competitive advantage: 
cost leadership, and differentiation”.8 Perkembangan dari konsep keunggulan 
kompetitif yang diperkenalkan Porter menjadi sangat dinamis dan selalu 
dijadikan fondasi bagi banyak penelitian terutama di bidang manajemen 
strategik dan bisnis. Perkembangan konsep competitive advantage selama 
lebih dari 30 tahun akhirnya memunculkan beberapa pandangan yang 
berbeda dari konsep awalnya. 

Pandangan yang berbeda dan perdebatan mengenai competitive 
advantage terutama dipicu oleh pendapat sebagian ahli manajemen strategik 
yang menekankan pentingnya sebuah perusahaan untuk meraih sustainable  
competitive advantage.1,2,7,8,9 Sustainable  competitive advantage adalah sebuah 
keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan secara terus menerus atau 
keunggulan perusahaan atas pesaingnya yang berlangsung dalam jangka 
waktu yang lama.2 Pendapat mengenai sustainable  competitive advantage 
terutama berdasarkan fakta bahwa banyak perusahaan besar di dunia yang 
bisa menjadi pemimpin pasar dalam jangka waktu yang lama. Coca-Cola, 
Nestle, dan Unilever dapat dijadikan contoh perusahaan yang memimpin 
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pasar dalam jangka waktu yang lama. Keberhasilan mereka dalam memimpin 
pasar dalam jangka waktu yang lama diyakini berasal dari kemampuan 
perusahaan untuk menciptakan atau mempertahankan keunggulan 
kompetitif yang sustainable /berkelanjutan. Dalam konsep ini, perusahaan 
yang ingin menjadi pemenang dalam persaingan perlu merumuskan strategi 
yang tepat untuk selalu unggul dalam biaya, melakukan diferensiasi atas 
produknya, dan fokus sesuai dengan anjuran dari Porter. Konsep mengenai 
sustainable  competitive advantage kemudian menjadi pelajaran yang “wajib” 
dipahami oleh semua akademisi manajemen strategik dan pelaku bisnis di 
seluruh dunia. Bahkan konsep ini kemudian seakan menjadi “tujuan utama” 
perusahaan dalam konteks menghadapi persaingan bisnis.

Fakta bahwa banyak perusahaan di dunia mampu mempertahankan 
posisinya sebagai pemimpin pasar dalam jangka waktu yang lama di 
berbagai industri memang tidak bisa dipungkiri. Namun fakta lain yang 
menunjukkan bahwa banyak juga perusahaan yang tadinya unggul atau 
menjadi pemenang dalam industrinya kemudian mengalami kemunduran 
kinerja dan bahkan akhirnya bangkrut atau tutup juga benar-benar terjadi. 
Kondisi kedua itulah yang menjadi titik fokus kritik atas konsep sustainable  
competitive advantage. Kritik atas konsep sustainable  competitive advantage 
pada intinya menyebutkan bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang 
abadi atau berlangsung selamanya. Kritik lainnya adalah untuk mencapai 
sustainable  competitive advantage bisa dipastikan sangat sulit bahkan 
cenderung tidak mungkin diraih karena lingkungan bisnis saat ini dan 
dimasa yang akan datang akan sangat volatile/dinamis.10,11,12,13 

Kondisi tentang lingkungan bisnis saat ini dan masa depan yang 
sangat dinamis dan penuh ketidakpastian telah diprediksi sejak lama. Jika 
kita lihat kondisi lingkungan bisnis di Indonesia misalnya maka faktor 
politik, panjangnya rantai birokrasi, dan penegakan hukum yang lemah 
masih menjadi faktor penghambat investasi. Jika ditinjau secara global 
maka fluktuasi harga minyak dunia, isu terorisme global, perkembangan 
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teknologi dan informasi yang super cepat, dan perbedaan nilai tukar 
uang bisa menjadi penghalang perusahaan untuk mencapai sustainable 
competitive advantage. Terlalu banyak faktor lingkungan bisnis yang 
dapat membahayakan kelangsungan binis perusahaan sehingga kondisi 
ideal seperti tercapainya sustainable competitive advantage menjadi hanya  
sekadar  harapan saja. Jika kita lihat fakta di dalam dunia usaha sekarang, 
berapa banyak perusahaan atau bisnis perorangan yang dikatakan sukses? 
Untuk memiliki sebuah keunggulan kompetitif saja bisa dipastikan sulit, 
apalagi menciptakan keunggulan yang lestari. Perusahaan raksasa seperti 
Nokia saja pada akhirnya jatuh padahal pada awalnya Nokia memiliki 
keunggulan kompetitif dalam produknya. Fakta ini menunjukkan bahwa 
setiap keunggulan kompetitif memiliki sifat eroded.10,11,13

Sifat eroded dari semua keunggulan kompetitif memiliki makna yang 
dalam. Salah satu pengamatan yang sangat jeli mengenai sifat keunggulan 
kompetitif yang eroded dapat ditemukan dalam tulisan D’Aveni.13 Dalam 
tulisannya, D’Aveni menyebutkan bahwa semua keunggulan kompetitif 
memiliki siklus hidup. Siklus hidup yang dimaksud adalah tidak lain seperti 
umur manusia, di mana pada suatu titik keunggulan kompetitif tersebut 
akan menurun dan akhirnya hilang. Siklus hidup dari sebuah keunggulan 
kompetitif dapat digambarkan sebagai berikut:10

 

Gambar 6.1 Siklus Keunggulan Kompetitif

Sumber: McGrath (2013).
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Dari gambar di atas kita dapat memahami secara jelas bahwa keunggulan 
kompetitif yang dimiliki perusahaan akan menurun dan hilang dalam jangka 
waktu tertentu. Umur dari sebuah keunggulan kompetitif bisa panjang dan 
juga sangat pendek. Nokia siklusnya panjang, dan pemutar lagu dalam 
format compact disk (CD) siklusnya relative pendek.  Pertanyaannya adalah, 
mengapa keunggulan kompetitif bisa menurun dan hilang? Dengan kata 
lain kita akan bertanya mengapa keunggulan kompetitif Nokia dan Kodak 
bisa lenyap? Menurunnya keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan 
secara umum disebabkan karena konsumen menilai value yang melekat 
pada produk atau jasa perusahaan adalah rendah. Untuk memahami hal ini 
ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur ya atau tidak oleh 
perusahaan atau pelaku bisnis terhadap dirinya sendiri:11

• Saya tidak mau membeli produk atau jasa perusahaan saya sendiri

• Saya sudah berinvenstasi sama besarnya dengan kompetitor tapi 
keuntungan yang didapat tidak sebesar mereka

• Akhir-akhir ini muncul pesaing baru yang tidak diduga sebelumnya

• Konsumen terlihat tidak terlalu tertarik lagi dengan produk atau 
jasa yang saya tawarkan

• Beberapa karyawan terbaik yang saya miliki mundur dari 
perusahaan

• Produk atau jasa saya dinilai rendah oleh konsumen

Jika jawabannya adalah ya untuk beberapa pertanyaan di atas, maka 
kondisi perusahaan dapat dikatakan buruk. Kondisi ini terjadi karena 
produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak memiliki 
kelebihan dibanding kompetitor. 

Sebuah keunggulan menurut D’Aveni hanya dapat dinikmati sebelum 
keunggulan tersebut ditiru dan dikalahkan oleh kompetitor. Jika kompetitor 
berhasil meniru keunggulan tersebut maka pada saat itu pula keunggulan 
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tersebut hilang. Disisi lain D’Aveni juga mengamati bahwa mempertahankan 
keunggulan menjadi suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Begitu banyak 
faktor yang akan bisa menggerogoti sebuah keunggulan sampai akhirnya 
habis. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah 
melakukan inisiatif baru dan fokus untuk menciptakan keunggulan baru.13 
Ilustrasi yang jelas tentang bagaimana pentingnya menciptakan keunggulan 
baru tanpa harus menunggu habisnya keunggulan yang ada sekarang dapat 
dilihat pada Gillette, perusahaan safety razor/alat cukur nomor satu di 
dunia dari Amerika Serikat. Gillette berdiri pada tahun 1901 dengan alat 
cukur pertama berupa silet tajam bermata dua yang masih bisa dijumpai 
sampai sekarang. Produk paling sukses dari Gillette adalah Gillette Sensor 
yang diluncurkan pada tahun 1990, yaitu alat cukur revolusioner dengan 
semacam per yang menjamin keamanan dan kenyamanan ketika pria 
bercukur. Sukses dengan Sensor tidak membuat Gillette berhenti dan justru 
fokus mengembangkan Sensor lebih jauh lagi. Hasilnya Gillette berhasil 
menciptakan Sensor for Woman, alat cukur khusus untuk wanita, Sensor 
Excell, dan Sensor 3. Tidak berhenti sampai disitu Gillette kemudian 
berhasil menciptakan Mach 3 disposable, Mach 3 Turbo, serta Mach 3 
Turbo Champion. Keberhasilan Gillette menciptakan keunggulan baru 
dibuktikan dengan pemberian “Best New Product Award” untuk produk M3 
Power dan Mach 3 Sensitive pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2014, 
Gillette terus menciptakan keunggulan baru melalui serangkain produk 
inovatifnya seperti Mach3 Power Nitro, Venus (Mach 3 untuk wanita) 
Venus Divine, Venus Vibrance (M3 Power untuk wanita), Venus Embrace, 
Venus Breeze, Venus Spa Breeze, (alat cukur yang beraroma untuk wanita), 
Venus ProSkin Moisture Rich, Gillette Fusion, Gillette Fusion Power, 
Fusion Power Phantom, Fusion Power Phenom, Fusion ProGlide, Fusion 
ProGlide Power, Fusion Power Gamer, dan akhirnya Fusion ProGlide 
FlexBall pada tahun 2014.14 

Kisah sukses Gillette membuktikan bahwa perusahaan harus konsisten 
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dan tanpa kenal lelah menciptakan keunggulan baru bahkan pada saat 
keunggulan yang ada saat ini masih ada. Pada saat Sensor masih memimpin 
pasar, Gillette sudah sibuk mengembangkan Sensor Excell dan Mach. 
Langkah yang dilakukan oleh Gillette merupakan kunci sukses dalam 
persaingannya dengan kompetitor. Perusahaan harus mengembangkan 
keunggulan baru sebelum pesaing melancarkan “counter attack”, istilah 
yang dipakai D’Aveni terkait dengan siklus hidup keunggulan kompetitif 
seperti terlihat di bawah ini:13 

Gambar 6.2 Penurunan Keunggulan Kompetitif

Sumber: D’Aveni (1994)

Seperti terlihat pada gambar 6.2, keunggulan akan menurun ketika 
pesaing berhasil melancarkan serangan terhadap keunggulan tersebut. 
Serangan dari kompetitor yang cerdas terjadi karena lama kelamaan 
mereka mengerti tentang rahasia keunggulan produk atau jasa tertentu. 
Dengan demikian pesaing bisa membuat dan menyusun serangan 
mematikan terhadap kelemahan yang dimiliki oleh keunggulan tersebut. 
Kondisi ini harus dihindari sesegera mungkin dengan cara menciptakan 
keunggulan baru yang akan membuat pesaing kesulitan untuk melancarkan 
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serangan berikutnya. Menciptakan keunggulan baru secara tidak langsung 
menempatkan perusahaan pada posisi offense/menyerang. Dalam kondisi 
lingkungan persaingan yang sudah sangat ketat seperti saat ini, strategi 
menyerang bisa jadi merupakan strategi bertahan yang baik.13 

Upaya untuk menciptakan keunggulan baru tidak harus selalu 
menghasilkan siklus yang besar dan lebar, bahkan D’Aveni menyarankan 
untuk menciptakan siklus keunggulan yang kecil dan singkat (short-lived) 
tetapi memiliki frekuensi kemunculan yang konsisten. Gambaran mengenai 
hal tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:13

Gambar 6.3 Siklus Keunggulan Short-Lived

Sumber: D’Aveni (1994)

Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa profit dapat terus 
didapatkan oleh perusahaan melalui serangkaian upaya yang keras untuk 
menciptakan estafet keunggulan. Estafet keunggulan adalah kondisi seperti 
tim pelari estafet yang sambung menyambung mempertahankan tongkat 
agar tidak terjatuh sampai garis finish. Sebelum sebuah keunggulan (tongkat 
estafet) menurun, keunggulan baru (yaitu seperti pelari berikutnya yang 
ada di depan) harus segera menyelamatkan tongkat tersebut dengan berlari 
kencang lagi. Dengan demikian keunggulan dapat terus berlangsung, baik 
bagi perusahaan maupun bagi tim pelari dalam lomba estafet terebut. Dalam 
gambar di atas juga dapat terlihat bahwa keunggulan yang diestafetkan bisa 
saja berumur pendek. Keunggulan yang umurnya pendek tersebut bisa 
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terjadi karena pesaing sudah bisa meniru keunggulan tersebut. Namun 
pendeknya umur dari sebuah keunggulan bukanlah masalah utama bagi 
perusahaan. Masalah besar muncul jika keunggulan yang sudah bisa ditiru 
oleh pesaing tidak mempunyai penerusnya. Dengan demikian bisa kita 
simpulkan bahwa satu keunggulan dapat berumur sangat panjang selama 
tidak ada satupun pesaing yang bisa meniru keunggulan tersebut. Namun 
kondisi seperti itu hampir mustahil terjadi dalam lingkungan binis saat ini 
dan di masa depan, sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan satu 
keunggulan saja karena akan membuat perusahaan terlena dan melupakan 
proses manajemen strategiknya. 

Telah banyak perusahaan di dunia berhasil menciptakan estafet 
keunggulan seperti ilustrasi di atas. Perusahaan Intel adalah contoh yang 
sukses dalam menciptakan estafet keunggulan melalui serangkaian produk 
prosesor komputer yang sulit dikejar oleh kompetitor. Estafet keunggulan 
juga dapat ditemukan dalam berbagai lini produk mobil dari BMW. Salah 
satu model mobil dari BMW yang keunggulannya tidak terputus adalah 
BMW seri 3 yang pertama kali diciptakan tahun 1975 di Jerman. Sejak 
pertama kali diluncurkan sampai dengan saat ini, BMW seri 3 telah memiliki 
6 generasi yang selalu sukses di pasar dunia termasuk Indonesia. Prinsip 
yang harus dipegang ketika membicarakan mengenai estafet keunggulan 
bersaing yang tinggi adalah prinsip bahwa memperpanjang usia competitive 
advantage yang dimiliki oleh perusahaan adalah dengan juga menciptakan 
proses kerja, mekanisme kerja, evaluasi kerja yang baru. Ketika perusahaan 
otomotif berusaha untuk menyempurnakan mesin mobilnya maka langkah 
yang pasti dilakukan oleh perusahaan adalah membuat mekanisme baru, 
membuat proses perancangan yang baru, bahkan mungkin membuat pabrik 
yang benar-benar baru. Ilustrasi tersebut memberikan gambaran bahwa 
untuk mencapai sustainable  competitive advantage memerlukan energi dan 
sumber daya yang sangat besar dari perusahaan. Pada aspek inilah kendala 
besar muncul dalam upaya perusahaan untuk menciptakan sustainable 
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competitive advantage. Sumber daya besar yang di butuhkan perusahaan 
untuk meraih sustainable competitive advantage idealnya telah di himpun 
oleh peruahaan dan pelaku bisnis pada saat tahap eksploitasi keunggulan 
kompetitif berlangsung. Pada tahap eksploitasi perusahaan idealnya 
memiliki cukup dana dan sumber daya lainnya yang akan digunakan untuk 
merancang keunggulan yang baru. Namun pada kenyataannya banyak 
perusahaan terlena untuk terus mengeksploitasi keunggulan produk 
atau jasa yang dimilikinya dan melupakan kenyataan bahwa kompetitor 
akan selalu berupaya untuk menciptakan value yang lebih tinggi untuk 
mengalahkan leader. Pada saat eksploitasi dari keunggulan kompetitif 
sedang terjadi maka perusahaan yang menjadi leader harus mencari cara 
untuk menciptakan keunggulan baru secara simultan dan bersamaan, 
bukan pada saat setelah keunggulan bersaing produk mulai menurun. 
Jika hal tersebut dilakukan maka sudah terlambat bagi perusahaan leader, 
karena kompetitor akan segera menciptakan keunggulan baru. Pada posisi 
puncak eksploitasi keunggulan kompetitif sedang berlangsung kondisi 
penjualan, marketshare, serta kinerja keuangan perusahaan mencapai 
titik yang menggembirakan dan positif sehingga akan memiungkinkan 
bagi perusahaan untuk mengalokasikaan sumber daya untuk bersiap-siap 
berpindah ke competitive advantage yang baru. Perlu juga dipahami bahwa 
terdapat beberapa industri yang competitive advantagenya cenderung short-
lived seperti penjelasan dari D’Aveni (1994). Pengertian dari competitive 
advantage yang short-lived adalah ketika keunggulan kompetitif perusahaan 
tidak terlalu unik sehingga mudah ditiru atau diimitasi oleh kompetitor. 
Beberapa ilustrasi mengenai competitive advantage yang short-lived adalah 
misalnya dalam industri makanan. 

Jika kita gunakan Kentucy Fried Chicken sebagai contoh untuk 
ayam bertepung, maka competitive advantage ayam tepung KFC sudah 
jauh berkurang dan menurun. Hal ini disebabkan karena sangat banyak 
kompetitor baik dalam skala bisnis yang sama atau pun skala rumahan 
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yang bisa meniru ayam tepung tersebut. Contoh lain adalah dari industri 
kendaraan bermotor seperti produk motor bebek Honda. competitive 
advantage motor bebek Honda yang mengandalkan mesin yang irit sudah 
berkurang dan jauh menurun karena kompetitor lain seperti Yamaha juga 
mampu menciptakan motor bebek yang irit bahan bakar. Dalam bisnis-
bisnis perhotelan juga ditemukan kondisi serupa. Hotel di Bali yang 
memiliki competitive advantage dari aspek keindahan alam telah menurun 
keunggulannya karena begitu banyak hotel lain yang juga menawarkan 
keindahan alam yang hampir sama. Dalam bisnis mie instan, hampir semua 
merk mie instan menawarkan fitur yang sama, rasa yang sama dan kemasan 
yang sama. Sehingga keunggulan bersaing masing-masing merk cenderung 
lemah. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa competitive advantage 
yang dimiliki oleh prusahaan melalui produk atau jasa yang ditawarkan 
kepada konsumen memang cenderung short-lived dan sulit untuk dihindari. 
Berkaca dari kondisi short-lived tersebut maka perusahaan dituntut untuk 
segera pula menciptakan keunggulan baru agar terhindar dari kejaran 
kompetitor. Kemampuan perusahaan dalam perumusan strategi menjadi 
kuncinya. Kisah sukses beberapa perusahaan seperti di atas selayaknya 
menjadi inspirasi bagi para pelaku bisnis untuk bisa meraih kinerja bisnis 
yang tinggi melalui penciptaan estafet keunggulan.
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BAGIAN 7
INTEGRASI DENGAN MANAJEMEN 
STRATEGIS

Mari kita mulai berpikir dari akhir tujuan bisnis yaitu 
dengan bertanya bagaimana caranya perusahaan 
mencapai kinerja bisnis yang tinggi? Untuk mencapai 

kinerja bisnis yang diharapkan oleh manajemen, maka perusahaan harus 
mempunyai satu atau lebih keunggulan dalam persaingannya dengan 
kompetitor.1,2,3 Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar 
perusahaan bisa mempunyai satu atau lebih keunggulan untuk mampu 
bersaing dengan kompetitornya? Untuk mendapatkan keunggulan seperti 
itu maka perusahaan bisa menciptakan dan memberikan nilai ekonomi 
yang tinggi untuk konsumennya.4,5 Dalam kaitannya dengan nilai ekonomi 
tersebut, apa yang harus dilakukan perusahaan? Untuk menciptakan nilai 
ekonomi yang tinggi, perusahaan memiliki tiga alternatif strategi yang bisa 
diterapkan dan digunakan yaitu product differentiation, customer responsive, 
dan operational competence.6,7 Urutan cara berpikir di atas secara sederhana 
dapat diilustrasikan dengan gambar di bawah ini:
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Gambar 7.1 Alur Penciptaan Kinerja Bisnis

Alur penciptaan kinerja bisnis seperti di atas terlihat mudah untuk 
dilakukan. Namun jika memang mudah, mengapa lebih banyak perusahaan 
atau pelaku bisnis perorangan yang bisnisnya gagal atau tidak berkembang 
padahal telah beroperasi belasan atau puluhan tahun? Mengapa bisnis 
baru yang muncul lebih banyak berperan sebagai peniru dari bisnis yang 
sudah ada? Mengapa bisnis baru yang muncul dari para pengusaha muda 
menciptakan produk atau jasa yang jelas-jelas sudah ada leadernya? Dalam 
pandangan keilmuan manajemen strategik, hal seperti itu bukanlah kondisi 
yang diharapkan. Dapat kita bayangkan betapa sangat sulitnya menjalankan 
bisnis di mana terdapat leader besar dalam bidang yang kita masuki. Jika 
kita memiliki modal usaha lalu digunakan untuk membuat bisnis ayam 
goreng tepung krispy misalnya, bukankah disitu sudah ada raksasa bernama 
Kentucy Fried Chicken? Bagaimana cara anda untuk mengalahkan raksasa 
tersebut jika untuk mendekatinya saja sudah sangat sulit? Banyak sekali 
pemandangan yang membuat hati kita miris ketika melihat bisnis lokal 
dijalankan tanpa memahami dengan mendalam proses penciptaan kinerja 
bisnis yang prima. Dalam industri fashion dan busana factory outlet (FO) di 
Bandung misalnya, begitu banyak FO yang bermunculan dengan mudahnya 
di setiap sudut kota dengan barang yang hampir sama, harga dan kualitas 
produk yang sangat mirip, atau berada di lokasi yang kadang berdekatan 
atau malah berada di wilayah yang tidak tidak strategis. Dari sekian banyak 
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FO tersebut akhirnya berguguran dan tutup kurang dari 3 tahun saja. 
Ketika banyak sekali orang membeli jenis kue tertentu, maka para pembuat 
kue berlomba-lomba membuat kue tersebut. Bahkan orang yang tidak bisa 
membuat kue pun akhirnya memaksakan diri untuk belajar membuat kue 
tersebut untuk dijual. Ketika trend busana muslim wanita meningkat tajam, 
bermunculan retail yang menjual busana muslim sampai ke gang-gang kecil 
serta jalanan sempit dan padat yang sulit digunakan untuk parkir kendaraan. 
Ketika masyarakat sebetulnya sangat paham bahwa penjual makanan seperti 
pecel lele, pecel ayam, martabak manis, bakso, bubur ayam, nasi padang, 
atau nasi uduk sudah luar biasa banyak jumlahnya, mengapa masih saja kita 
melihat munculnya pedagang atau toko baru yang menjual barang yang 
sama? Jawabannya bisa jadi karena pelaku binis melihat adanya potensi 
keuntungan instan yang memiliki potensi bahaya di baliknya. 

Kondisi seperti di atas sebenarnya adalah masalah. Membuka bisnis 
baru yang sama dengan ratusan orang lain adalah menciptakan masalah 
baik saat ini maupun dimasa depan. Mengapa demikian? Hal tersebut bisa 
dijelaskan dengan logika berpikir yang sangat sederhana: satu kue yang 
diberikan kepada satu anak akan porsinya jauh lebih besar dibandingkan 
jika dibagikan kepada 10 anak. Semakin banyak anaknya, semakin mengecil 
porsinya. Jika jumlah anaknya sudah sangat banyak, yang terjadi adalah 
persaingan dan perlombaan untuk “menyingkirkan” bahkan “membunuh” 
yang lain. Dengan demikian bukan keuntungan yang didapat dari bisnis, 
melainkan menciptakan perlombaan yang menjerumuskan ke dasar laut 
dalam.8 Dengan demikian kita sebaiknya menghindari melakukan duplikasi 
bisnis lama untuk bisnis baru yang kita bangun. Bagaimana caranya untuk 
menghindari duplikasi bisnis yang terlihat sangat menggiurkan tersebut? 
Lihat saja sekeliling kita: bisnis baju muslim wanita terlihat hebat; bisnis 
nasi uduk terlihat ramai; membuka mini market akan sangat laku; bisnis 
produk atau jasa via online terlihat sangat cerah; atau mendirikan kafe saja 
karena trendnya tinggi. Sayangnya cara pandang seperti itu sangat pragmatis 
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dan prematur. Membuka bisnis dengan sikap seperti itu sangat berisiko. 
Cara yang lebih meminimalkan resiko adalah dengan kembali pada konsep 
dasar proses manajemen strategik. Kuncinya adalah disitu. Kuncinya adalah 
pada kemampuan untuk menganalisi secara mendalam mengenai situasi, 
kondisi, dan lingkungan bisnis yang akan kita jalani. Setelah tahap pertama 
dilakukan dengan cermat, maka langkah selanjutnya adlah formulasi strategi 
bisnis. Pada tahap inilah prinsip-prinsip penting penciptaan value yang telah 
dijelaskan sebelumnya dalam buku ini diterapkan dengan perencanaan 
yang mantap. Berkaitan dengan analisis lingkungan dan kondisi bisnis, 
sebenarnya banyak sekali peluang bisnis yang akan menghindarkan kita 
dari pertempuran yang melelahkan dengan para leader. Mari kita buat 
beberapa ilustrasi bisnis yang minim kompetitor atau bahkan benar-benar 
tanpa pesaing sama sekali. Beberapa contoh di bawah ini mungkin terlihat 
mustahil dan hanya mimpi, namun ingat bahwa 20 tahun yang lalu tidak ada 
satupun perusahaan atau bisnis perorangan yang terpikir untuk membuka 
toko retail hijab wanita yang berdesain modern, modis, dan trendy seperti 
sekarang ini. Berikut ini adalah contoh bisnisnya:

• Gadai mobil mewah: coba perhatikan kondisi penduduk di kota besar 
seperti Jakarta yang banyak memiliki mobil-mobil mewah. Bagaimana 
jika ada bisnis gadai yang bisa menerima mobil mewah untuk digadai? 
Peluang terbuka karena manusia selalu punya kebutuhan uang cash 
mendadak dan perlu dipenuhi dengan cepat dan mudah. Bisnis ini 
tanpa leader, dan tanpa pesaing sama sekali

• Tidak ada satupun stasiun televisi swasta di Indonesia yang 
memfokuskan diri pada eksplorasi potensi Indonesia yang khas seperti 
kuliner asli Indonesia, flora fauna Indonesia, atau lokasi pariwisata 
di wilayah Indonesia selama 24 jam siarannya. Materi liputan sangat 
banyak dan tidak akan habis, serta bisa dikombinasikan dengan 
menarik. Stasuin televisi yang seperti ini juga tidak memiliki leader.

• Indonesia tidak memiliki satu pun taman bermain/amusement park 
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tematik yang menampilkan tokoh-tokoh superhero Indonesia atau 
kebudayaan asli Indonesia yang menjadi hiburan utamanya. Jika tema 
ini dikemas menarik seperti Disneyland maka akan sangat menjanjikan.

• Dibandingkan membuka jasa pendidikan anak playgroup dengan 
kurikulum yang sama dengan pesaing, cobalah mendirikan sekolah 
playgroup tematik flora dan fauna dengan koleksi yang lengkap. 
Bayangkan anak-anak dapat belajar sekaligus berinteraksi dengan aman 
dengan kangguru atau rusa di bawah teduhnya pohon rindang.

• Salon kecantikan dan suasana alam segar yang digabung? Sangat menarik 
dan tanpa pesaing sama sekali. Bagaimana caranya menghadirkan 
suasana alam yang segar dan air terjun kedalam salon? Biarkan para 
arsitek yang mengaturnya untuk anda.

Beberapa pemikiran mengenai bisnis seperti di atas bisa jadi hanya 
angan-angan, namun sebenarnya bisa juga diwujudkan. Semua bisnis yang 
ada saat ini bisa jadi 100 tahun yang lalu tidak terpikirkan sebelumnya. 
Dengan demikian kita sedang membicarakan sebuah bisnis yang baru dan 
original, bebas dari serangan kompetitor, persis seperti konsep berbisnis di 
lautan biru dari Kim dan Mauborgne.9  Seperti yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya dalam buku ini, sebuah keunggulan yang melekat dalam 
sebuah bisnis memiliki siklus. Bisnis yang baru mungkin saja mengalami 
siklus yang panjang sehingga tahap eksploitasinya agak lama. Namun 
bisnis yang benar-benar baru sangat layak untuk diperjuangkan karena 
mendatangkan keuntungan penuh 100%, tidak dibagi untuk pesaing lain. 
Berkaca pada siklus keunggulan, suatu saat keunggulan dari bisnis baru 
akan ditiru oleh pesaing. Sebelum itu terjadi, ciptakan keunggulan baru ala 
Gillette. 

Cara lain untuk memaknai penjelasan yang telah disajikan sebelumnya 
dalam buku ini adalah dengan melakukan kombinasi strategi penciptaan 
value, persis seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan sukses di 
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dunia. Kombinasi antara pelayanan konsumen yang sangat baik dengan 
jasa penerbangan yang relatif on-time mengantarkan Garuda Indonesia 
meraih peringkat bintang lima dalam industri penerbangan. Mercedez 
Benz memiliki program komunitas dan event eksklusif untuk pembelinya 
sekaligus terus mempertahankan kualitas tinggi dan reliabilitas dari produk 
mobilnya. Jika kita cermati, kesuksesan banyak perusahaan dalam bisnisnya 
adalah karena mereka mampu menerapkan kombinasi strategi penciptaan 
value yang tinggi. Kombinasinya antara lain menjual makanan yang sangat 
lezat dengan suasana makan eksklusif; makanan tersaji dengan cepat dan 
harga yang terjangkau; harga tiket ekonomis dengan kualitas pesawat yang 
terjaga baik; kualitas produk sangat tinggi dan pelayanan pelanggan yang 
sangat memuaskan; atau menawarkan beragam solusi bagi konsumen 
dengan harga terjangkau. 

Kombinasi strategi penciptaan value tinggi bagi konsumen 
menghasilkan focus yang berbeda. Penjelasan mengenai strategik fokus 
tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:4,10 
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Gambar 7.2 The Strategic Focus

Sumber: Wheelen dan Hunger (2013), Sucherly (2012)

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa ketika perusahaan berupaya 
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untuk menciptakan produk terbaik sekaligus hebat dalam operasional, maka 
fokusnya adalah pada content melalui capability/kemampuan internal yang 
tinggi. Dalam focus ini, sebuah restoran harus bisa menciptakan masakan 
yang enak sekaligus sangat efisien di dapur seperti McDonalds. Semuanya 
itu berasal dari internal capability yang tinggi. Jika kita amati bisnis restoran, 
banyak sekali contoh disekitar kita yang tidak melakukan content focus, baik 
pada bisnis kecil, menengah hingga bisnis skala besar. Pedagang makanan 
di pinggir jalan atau street vended food bisa jadi memiliki produk makanan 
enak, tetapi lemah dalam operational competence, sehingga sisi operational 
nya tidak excellence. Para pedagang bekerja tidak menggunakan sebuah 
sistem yang bisa menjamin konsistensi rendahnya cost. Kondisi sebaliknya 
juga sangat sering kita jumpai. Para pedagang mampu efisien sehingga harga 
produknya murah, namun kualitas produk tidak terjaga. Akibatnya produk 
yang ditawarkan pada konsumen hanya produk yang “biasa” saja. Produk 
yang “biasa” ini dapat berbentuk rasa makanan yang hampir sama dengan 
yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa content focus akan 
menuntut pengelolaan yang hebat akan alokasi dan aplikasi sumberdaya 
penting yang dimiliki perusahaan. Hasil dari pengelolaan tersebut hanya 
bisa dilakukan jika perusahaan memiliki capability yang tinggi sehingga bisa 
menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai. 

 Kombinasi kedua adalah ketika perusahaan berupaya menciptakan 
produk terbaik sekaligus juga membangun kedekatan dengan pelanggannya. 
Ketika hal ini dilakukan maka perusahaan akan menjalankan context focus 
dengan cara memahami betul kondisi lingkungan bisnis secara mendalam. 
Menyesuaikan konteks lingkungan dengan bisnis yang dijalankan saat ini 
merupakan kekuatan yang besar bagi pelaku bisnis. Komponen utama 
dalam context focus adalah sisi customer, yaitu bagaimana caranya untuk bisa 
memberikan solusi bagi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah 
cepat seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam buku ini. Kombinasi 
kedua ini memiliki konsekuensi yang cukup rumit, yaitu perusahaan 
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atau pelaku bisnis harus berkomitmen untuk menghadirkan solusi bagi 
konsumen dengan produk terbaik. Dalam prakteknya, hal seperti di atas sulit 
dilakukan. Salah satu perusahaan yang berhasil menggabungkan kedua hal 
tersebut adalah Nike, di mana produk-produknya berkualitas sangat tinggi 
sekaligus bisa menjawab kebutuhan konsumen dalam berbagai cabang 
olahraga seperti bola basket, sepakbola, futsal, atletik, dan golf. Produk 
sepatu Nike untuk cabang olahraga sepakbola misalnya, terdiri dari model 
dan tipe yang berbeda karena disesuaikan dengan karakter pemakainya. 
Sepatu sepakbola Nike mampu mengakomodir pemain bertipe pelari cepat, 
pemain yang sering mendribble bola, atau pemain yang terbiasa menendang 
bola dengan keras. Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa 
context focus akan banyak menuntut analisis yang tajam mengenai peluang 
dan ancaman dari sisi eksternal atau lingkungan bisnis, terutama dari sisi 
konsumen sebagai pengguna akhir.

Kombinasi ketiga adalah menggabungkan upaya untuk menciptakan 
solusi bagi kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan efisiensi tinggi. 
Dengan kata lain perusahaan menerapkan control focus melalui perumusan 
dan penerapan strategi bisnis yang efektif. Pengambilan keputusan dan 
kebijakan yang tepat akan strategi bisnis yang akan dilakukan adalah 
kuncinya. Kombinasi ketiga ini secara ideal harusnya menciptakan solusi 
bagi konsumen dengan produk yang harganya terjangkau oleh konsumen. 
Dengan demikian menciptakan produk atau jasa dengan kualitas terbaik 
bukan prioritas utama, namun menjaga produk atau jasa yang memenuhi 
standar kualitas adalah wajib. Berdasarkan gambaran tersebut maka 
perusahaan dan pelaku bisnis akan beroperasi minimalnya pada garis 
diagonal dalam matriks price/quality strategies dalam bab 3 buku ini yaitu 
dengan menghasilkan economy value atau medium value.11 

Banyak pelaku bisnis yang melakukan kesalahan fundamental dalam 
merancang serta menerapkan strategi bisnisnya. Kesalahan fundamental 
tersebut di awali dengan kesalahan dalam melakukan strategic situation 
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analysis atau dalam banyak buku manajemen stratejik disebut dengan 
environmental scanning. Environmental scanning dalam merupakan 
tahap pertama dalam prosen manajemen strategis yang terdiri dari empat 
tahapan utama yaitu environmental scanning, strategi formulation, 
strategu implementation serta terakhir evaluation and control. Pada tahap 
environmental scanning perusahaan melalui para manajer perlu membuat 
identifikasi yang jelas dan tepat mengenai dua lingkuna bisnis yang di 
hadapi oleh perusahaan yanti lingkungan bisnis internal dan lingkungan 
bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal adalah lingkunag internal 
dalam organisasi atau perusahaan di mana aspek yang terkait dalam lingkup 
ini adalah terdiri dari lingkungan divisional seperti marketing, sumber daya 
manusia, finansial, operation, research and development dan sebagainya. 
Lingkungan bisnis internal memiliki beberapa karakteristik yaitu dapat 
di prediksi, dapat di kendalikan dan cenderung mengandung kepastian. 
Karakteristik internal cenderung dapat di kendalikan dan di prediksi oleh 
manajemen karena segala aktifitas dan perubahan yang terjadi merupakan 
dampak dari kebijakan internal perusahaan. Dengan demikian efek dari 
kebijakan sebenarnya bisa di prediksi sebelumnya. Dengan kata lain pihak 
manajemen memegang kendali penuh atas apa yang terjadi dalam divisi 
serta berbagai aktifitas yang ada di dalamnya. Lingkungan bisnis kedua 
dari sebuah perusahaan adalah lingkungan eksternal yang berada di luar 
perusahaan. Semakin besar arena bisnis yang di jalani oleh perusahaan maka 
akan semakin luas pula jangkauan lingkungan eksternalnya. Lingkungan 
bisnis yang luas dan jauh membuat lingkungan eksternal menjadi sulit di 
kendalikan oleh perusahaan. Dengan kata lain lingkungan bisnis eksternal 
perusahaan memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama, uncontrollable. 
Sifat lingkungan bisnis eksternal yang uncontrollable bermakna bahwa 
lingkungan eksternal sulit dikendalikan oleh pihak manajemen perusahaan 
karena pihak manajemen tidak atau kurang memiliki akses pengendalian 
terhadap lingkungan tersebut. Sifat uncontrollable dalam lingkungan 
bisnis eksternal misalnya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk 



108 Agung Wahyu Handaru~

mengendalikan situasi keamanan global yang selalu mendapatkna terror dari 
serangan teroris dan ekstrimis yang ingin mengacaukan tatanan kehidupan 
dan merubahnya sesuai dengan keinginan mereka. 

Kondisi keamanan global sungguh tidak mungkin di kendalikan 
oleh perusahaan, padahal keamanan merupakan modal yang sangat besar 
agar bisnis yang di jalankan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 
Begitu pula dengan kurs mata uang rupiah terhadap dollar yang terus 
bergerak sangat volatile. Dalam kondisi ini perusahaan sepertinya tidak 
memiliki kekuatan untuk bisa menahan pergerakan pelemahan Rupiah 
terhadap Dollar AS. Kondisi perekonomian global termasuk kebijakan 
yang diterapkan oleh negara lain juga bisa berdampak pada jalannya bisnis 
suatu perusahaan di mana kebijakan yang di ambil oleh pemerintah di 
tempat lain jelas tidak mampu di kendalikan oleh perusahaan. Karakteristik 
berikutnya dari lingkungan bisnis eksternal adalah unpredictable atau tidak 
bisa di prediksi. Jika pun bisa di prediksi sering menemui masalah dalam 
ketepatannya. Sangat sulit misalnya bagi perusahan dan pihak manajemen 
untuk memprediksi kapankah mata uang Rupiah kembali menguat terhadap 
dollar AS. Pihak manajemen perusahaan juga tidak akan bisa memprediksi 
secara akurat trend apa yang akan muncul dalam dunia fashion di masa yang 
akan datang. Dalam lingkungan bisnis, sering terjadi peristiwa yang tidak 
kita duga sebelumnya. Kejatuhan Nokia adalah hal yang tidak di prediksi 
sebelumnya. Munculnya Android menjadi raksasa baru dalam industri 
smartphone juga tidak di duga sebelumnya. Harga minyak bumi yang turun 
dengan cepat atau juga harga emas yang naik signifikan merupakan hal yang 
tidak di prediksi sebelumnya oleh banyak orang. 

Aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan bisnis eksternal adalah 
uncertainty atau penuh dengan ketidak pastian. Kebijakan pemerintah 
misalnya terkadang penuh dengan ketidak pastian. Masalah hokum dan 
penegakannya juga penuh ketidak pastian. Kesediaan investor terkadang 
juga tidak pasti. Pencairan dana dan penyerapan anggaran juga penuh 
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ketidak pastian. Melalui gambaran lingkungan bisnis eksternal di atas 
dapat kita katakan bahwa lingkungan eksternal dari perusahaan merupakan 
wilayah yang sulit untuk dikelola dibandingkan dengan lingkungan internal 
perusahaan. Oleh karena itu pemahaman serta identifikasi aspek eksternal 
juga menjadi lebih sulit dilakukan. Semakin besar dan luas arena bisnis yang 
dimiliki oleh perusahaan maka semakin luas pula pengelolaan yang harus 
dilakukan. Lingkungan bisnis eksternal terjauh yang paling sulit untuk di 
kendalikan oleh perusahaan disebut dengan remote business environment. 

Identifikasi yang dilakukan pada lingkungan bisnis internal di rangkum 
dalam dua aspek yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan 
yang ada dalam perusahaan. Kekuatan perusahaan dalam aspek internal 
dapat berbentukkekuatan dari sisi finansial dan non-finansial. Berbagai 
bentuk kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan adalah seperti Brand atau 
merk. Brand atau merk dapat menjadi kekuatan yang sangat besar bagi 
perusahaan. Beberapa brand atau merk dari perusahaan kini telah berharga 
sangat mahal jika di beli dengan uang. Perusahaan dengan nilai termahal 
diantaranya adalah (dalam Miliar Dollar): Apple (170), Google (120), 
Coca Cola (78), Microsoft (67), IBM (65), Toyota (49), Samsung (45), 
GE (42), McDonalds (39), Amazon (37). Dengan penjelasan tersebut kita 
dapat menyimpulkan bahwa brand perusahaan merupakan asset yang sanga 
berharga dan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mendukung kinerja 
bisnis yang tinggi. Selain itu kekuatan perusahaan juga dapat berupa aspek 
finansial yang kuat (deep pocket company) yang tergambar dalam modal 
yang kuat. Strength yang dimiliki perusahaan tentu saja akan beragam sesuai 
dengan industrinya. Namun yang menjadi catatan adalah perusahaan yang 
memiliki strength yang tinggi akan menghasilkan kinerja bisnis yang baik. 
Kekuatan perusahaan dalam industri makanan cepat saji bisa saja terdapat 
pada kepraktisan dan kecepatan pelayanan. Dalam industri makanan atau 
minuman secara umum kekuatan perusahaan idealnya adalah dalam aspek 
rasa yang lezat atau unik menyegarkan seperti yang dimiliki oleh Coca Cola. 
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Kekuatan yang dimiliki oleh McDonalds bisa jadi adalah kebijakan yang 
ramah terhadap konsumen anak-anak dengan paket happy meals nya yang 
sangat terkenal. Kekuatan dari brand fashion Guess adalah pada rancangan 
desainnya yang unik dan berjiwa muda. Kakuatan yang melekat pada mie 
instant indomie adalah pada rasanya yang berbeda dengan kompetitor. 
Begitu banyak contoh kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Aspek internal yang kedua adalah weakness atau kelemahan yang ada 
dalam brand atau produk perusahaan. Beberapa konsumen mengeluhkan 
menu yang terbatas di KFC dan restoran cepat saji lainnya. Lokasi yang 
terbatas, akses yang sulit di jangkau, kurangnya fasilitas adalah beberapa 
kelemahan yang sering di jumpai oleh konsumen. Kelemahan dari sisi 
internal perusahaan akan selalu ada walaupun perusahaan tersebut disebut 
sebagai perusahaan dengan produk atau jasa terbaik di dunia. Hal ini 
dapat terjadi karena penilaian kelemahan internal perusahaan cenderung 
bersifat subjektif yang dapat berbeda antar satu dengan orang lain. Masalah 
lain yang muncul adalah sifat alami dari konsumen yang sulit untuk di 
puaskan sehingga menimbulkan potensi kelamahan dari produk atau jasa 
tertentu. Kelemahan produk atau jasa dari perusahaan dapat pula terjadi 
pada aspek desain, kualitas, fitur, pelayanan dan masih banyak lagi. Catatan 
penting terkait dengan strength serta weakness perusahaan adalah fakta 
bahwa perusahaan yang berhasil mencapi kinerja bisnis yang tinggi akan 
memiliki strength yang lebih banyak di bandingkan weaknessnya. Mengapa 
hal tersebut terjadi? Kondisi ini terjadi karena strength yang banyak adalah 
modal bagi perusahaan untuk memanfaatkan lingkungan eksternal yaitu 
opportunity dan menutup weakness yang di miliknya dari sisi internal. 
Jika kita bertanya satu hal tentang mobil supercar Ferrari misalnya, apa 
kelemahan dari mobil tersebut? pertanyaan ini jika di renungkan akan 
sulit di jawab karena orang cenderung melihat Ferrari sebagi mobil yang 
mendekati sempurna, tidak memiliki kelemahan apapun dari sisi desain, 
kualitas dan lain-lain. Namun tentu saja mobil sekaliber Ferrari pun tetap 
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memiliki kelemahan. Salah satunya adalah boros bahan bakar. Jika kita amati 
lagi kelemahan yang dimiliki Ferrari tersebut lebih sedikit di bandingkan 
dengan banyak kekuatannya. 

Aspek lingkungan bisnis eksternal juga terdiri dari dua sisi yaitu 
mengandung opportunity atau peluang serta juga terdapat threat atau 
ancaman. Peluang dari sisi eksternal mengandung arti bahwa peluang 
tersebut adalah faktor yang dapat menghasilkan keuntungan dan 
meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Sebaliknya threats atau ancaman 
adalah segala sesuatu yang bisa menurunkan keuntungan dan mengganggu 
kinerja bisnis perusahan. Peluang yang dimiliki oleh perusahaan banyak 
terdapat dalam lingkungan yang bersinggungan dengan aktiifitas perusahaan. 
Jumlah penduduk Indonesia yang banyak merupakan peluang bisnis yang 
sangat baik bagi perusahaan untuk menjual produk atau jasanya. Jumlah 
penduduk di ibaratkan kue yang menarik bagi setiap produsen. Peluang dan 
potensi lainnya adalah gaya hidup dan preferensi masyarakat. Bagi restoran 
cepat saji seperti Pizza Hut dan McDonalds, masyarakat yang semakin 
menggemari gaya hidup serba cepat dan instant tentu merupakan peluang 
yang sangat besar untuk meraih keuntungan yang tinggi. Bagi produsen 
mobil mewah, semakin tingginya tingkat pendapatan rata-rata penduduk 
Indonesia juga merupakan peluang untuk memasarkan produknya lebih 
banyak lagi. Begitu banyak peluang yang ada di dalam lingkungan eksternal 
perusahaan yang belum secara optimal digarap. 

Aspek kedua dari lingkungan eksternal adalah ancaman atau threats. 
Ancaman untuk perusahaan dapat berbentuk kebijakan pemerintah, 
lemahnya awareness masyarakat, kondisi perekonomian regional dan 
global serta masih banyak lagi. Ketika pemerintah berencana untuk 
menaikkan pajak hiburan dan restoran, bisa jadi itu merupakan ancaman 
bagi perusahaan karena berdampak pada harga jual produk atau jasa. Begitu 
pula ketika penegakan hukum masih lemah bisa menjadi ancaman bagi 
pelaku bisnis hiburan karena hak cipta mereka tidak terlindungi dari para 
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pembajak. Rangkuman dari aspek lingkungan internal dan eksternal di 
kenal dengan SWOT analysis.

Setelah SWOT analysis dilakukan dengan cermat dan mendalam, 
akan ditemukan informasi yang cukup lengkap mengenai gambaran detai 
perusahaan yang akan di gunakan untuk tahap selanjutnya dari proses 
manajemen strategis yaitu strategy formulation atau perumusan strategi. 
Dalam proses perumusan strategi terdapat tiga level atau tingkatan strategi 
yang bisa dirumuskan yaitu strategi pada level perusahaan/corporate, 
strategi pada level business unit, dan strategi pada level functional. Strategi 
pada level corporate adalah strategi puncak yang menjadi landasan 
bagi dua strategi di bawahnya. Strategi level corporate dibuat oleh para 
pimpinan perusahaan, direksi, atai CEO. Pada prinsipnya terdapat tiga 
pilihan strategi pada level corporate yaitu strategi growth, stability, dan 
retrenchment. Strategi growth adalah strategi yang bersifat menambah atau 
ekspansi. Jika direksi perusahaan atau CEO merumuskan dan menentukan 
bahwa perusahaan harus bisa menaikkan market share sebanyak 5% maka 
strategi ini adalah termasuk strategi growth. Demikian pula jika perusahaan 
memutuskan untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain maka 
ini dapat di katakan growth. Beberapa perusahaan otomotif memutuskan 
untuk memproduksi varian terbaru dari mobilnya maka ini juga disebut 
dengan growth. Jika kita ambil contoh strategi corporate untuk menaikkan 
marketshare nya maka strategi ini akan menjadi landasan bagi strategi di 
tingkat unit bisnis. Business unit strategy atau strategi pada level unit bisnis 
telah banyak dikaji oleh banyak pakar dalam manajemen strategis. Salah 
satu pemikirang yang fundamental dan banyak diadopsi adalah pendapat 
dari Michael Porter yang disebut dengan the competitive strategy. Strattgi 
pada level business unit merupakan strategi kompetitif yang dalam buku 
Porter terdiri atas two basic types of competitive advantage, yaitu strategi cost 
leadership dan differentiation. Strategi pertama yaitu cost leadership adalah 
strategi perusahaan untuk meminimalkan biaya dalam seluruh aktifitasnya 
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sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan bisa menjadi minimal pula. 
Meminimalkan biaya yang dimaksud adalah melakukan penghematan atas 
segala biaya yang di perlukan. Dengan kata lain cost leadership adalah strategi 
melakukan efisiensi yang optimal. Efisiensi yang optimal harus diterapkan 
dalam semua aktivitas yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi 
termasuk di dalamnya dalam aktifitas supply chain, value added, sampai proses 
customer value chains. Cost leadership idealnya akan bisa menekan biaya yang 
dikeluarkan untuk satuan produk atau jasa sehingga akan berdampak pada 
harga jual yang minimal pula. 

Makna dari harga jual yang minimum masih agak samar dan belum 
aplikatif. Beberapa ahli manajemen strategis lain kemudian merumuskan 
bahwa biaya produksi yang minimum atas produk dan jasa harus 
diterjemahkan sebagai harga yang lebih murah atau lower price dibandingkan 
denganharga dari produk atau jasa kompetitor. Dengan kata lain para ahli 
cenderung menyepakati bahwa low cost tidak sama dengan low price, akan 
tetapi low cost akan memberi peluang yang lebih besar bagi perusahaan 
untuk menentukan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga dari 
produk ckmpetitor. Catatan penting yang harus dipahami dalam strategi 
cost leadership adalah unsur kualitas. Banyak perusahaan dan pelaku bisnis 
berpendapat bahwa jika harga produk yang ditawarkan ke pasaran adalah 
murah maka aspek kualitas dapat diabaikan. Pemikiran seperti ini adalah 
keliru, karena jika harga produk atau jasa yang murah harus mengabaikan 
kualitas maka customer value akan rendah. Padahal tujuan dari cost leadership 
adalah sama seperti strategi yang lain adalah untuk menciptakan cutomer 
value yang tinggi. Efisiensi yang dilakukan perusahaan sudah dimulai 
sejak proses awal produksi yaitu ketika berkaitan dengan supplier atau 
biasa disebut dengan manajemen supply chains. Efisiensi sejak rantai awal 
produksi merupakan modal berharga bagi produsen untuk menekan 
biaya menjadi minimum. Jika efisiensi telah tercapai maka aspek kualitas 
tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk atau jasa yang 



114 Agung Wahyu Handaru~

ditawarkan kepada konsumen. Bisa kita bayangkan jika saja perusahaan 
mampu membuat produk atau jasa yang harganya lebih murah dari produk 
kompetitor dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik lagi? Tentu 
saja kondisi ini aakan sangat ideal dan akan menjadi keunggulan kompetitif 
yang tinggi bagi perusahaan.

Strategi kedua adalah differentiation, yaitu strategi untuk menciptakan 
perbedaan dengan produk atau jasa dari kompetitor melalui keunikan 
produk atau jasa. Prinsip utama dari strategi ini adalah bahwa diferensiasi 
menuntut keunikan dari produk atau jasa. Di sisi lain penciptaan keunikan 
atas suatu produk atau jasa memerlukan upaya yang berbiaya tinggi seperti 
riset yang lama, metode yang canggih, mekanisme yang handal, atau kualitas 
SDM yang terbaik. Berbagai pendukung terciptanya keunikan biasanya akan 
menimbulkan biaya tinggi dan oleh karena itulah differentiation melahirkan 
konsekuensi harga premium atau mahal. Dengan kalimat yang lebih 
sederhana, produk yang unik cenderung mahal harganya. Pemikiran ini ada 
benarnya jika ditinjau dari fakta dalam bisnis di mana banyak sekali produk 
atau jasa yang unik juga mahal harganya. Beberapa contoh bisa disebutkan 
misalnya adalah tas Hermes, jam tangan Tag Heuer, mobil Jaguar, hotel 
Hilton dan Hyatt, atau smartphone iPhone. Beberapa merk ternama 
tersebut memberikan keunikan yang sulit ditiru oleh kompetitornya.

Strategi ketiga yang juga banyak dikaji dalam business unit adalah 
fokus, yaitu strategi yang berfokus pada ceruk pasar yang jumlahnya 
relatif sedikit. Strategi focus tidak selalu ditujukan pada segmen kelas atas 
melainkan juga diterapkan pada hampir semua segmen. Perlu dipahami 
juga bahwa ceruk pasar/niche memiliki karakteristik yang biasanya khas 
dan berbeda dengan kebanyakan segmen konsumen sehingga memerlukan 
pengelolaan yang khusus pula dari pihak manajemen. Beberapa contoh 
terkait segmen kecil dan khusus tersebut adalah misalnya “orang kaya yang 
senang bermain golf ”, atau “bayi dengan masalah alergi”, atau juga “anak 
muda penyuka surfing” dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kemampuan 
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perusahaan untuk masuk kedalah ceruk pasar yang sempit ini memerlukan 
sumberdaya yang tinggi dan solid karena perusahaan dituntut untuk selalu 
fokus dalam menciptakan produk atau jasa yang cocok dengan segmen 
khusus ini. Berkaitan dengan strategi awal di tingkat coporate untuk 
menaikkan marketshare-nya, maka perusahaan melalui jajaran manajer akan 
melakukan penyesuaian dan konsolidasi serta koordinasi mengenai strategi 
apa yang akan diambil pada level business unit. Strategi yang diambil akan 
sangat dipengaruhi oleh core bisnis perusahaan. Jika misalnya core bisnis 
perusahaan adalah restoran khas daerah, maka strategi business unit yang 
cocok adalah differentiation. Mengapa hal tersebut menjadi pilihan? Karena 
makanan khas daerah justru harus ditampilkan keunikannya dan bukan 
menerapkan strategi harga yang murah. Belajar dari kesuksesan makanan 
khas Makassar yaitu sop Konro yang terkenal, menu ini cenderung tidak 
menggunakan strategi cost leadership. Justru hampir semua restoran yang 
menjual sop Konro akan menampilkan keunikan dari rasa dan tampilannya 
dengan konsekuensi harga premium. dari pengamatan yang telah dilakukan 
di peroleh fakta bahwa dengan harga premium, restoran khas Makassar 
berhasil meraih kinerja bisnis yang tinggi. Penerapan strategi yang seperti 
ini akan kita temui juga pada restoran Ayam Goreng Ny.Suharti, restoran 
khas Lombok dan juga restoran khas Bali. 

Setelah strategi pada level business unit ditentukan maka selanjutnya 
adalah pelaksanaan strategi yang lebih aplikatif di level divisional. Jika 
strategi yang di pilih pada level business unit adalah differentiation, maka 
strategi pada level functional haruslah mendukung strategi tersebut. 
Keunikan dari produk perlu didukung oleh SDM yang berkualitas tinggi, 
sistem kerja yang efektif, promosi dan periklanan yang menarik dan masih 
banyak lagi. Dengan demikian penerapan pada divisi sdm adalah misalnya 
melakukan training, pendidikan dan latihan yang intensif serta berkualitas 
untuk menghasilkan karyawan atau staff yang mampu menciptakan inovasi 
serta keunikan yang dibutuhkan perusahaan atas produk atau jasanya. Jika 
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strategi pada level business unit yang dipilih adalah cost leadership maka 
efisiensi di tingkat fungsional perlu segera dilakukan. Perlunya efisiensi 
yang optimal dalam mensukseskan strategi cost leadership telah berhasil 
dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan Air Asia. Dengan 
efisiensi waktu serta proses kerja termasuk pula efisiensi dalam bahan bakar 
dan pemilihan rute penerbangan, Air Asia mampu menjual tiket pesawat 
lebih murah di bandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya dengan 
rute yang sama dan waktu tempuh yang sama pula. Berdasarkan contoh di 
atas dapat dikatakan bahwa semua strategi pada dasarnya bisa dilakukan 
oleh perusahaan mana pun sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Terdapat beberapa hal penting terkait dengan ketiga level strategi yang 
telah dibahas di atas. Pertama adalah tingkat urgensi strategis, di mana 
semakin ke atas atau kearah corporate maka sifat strategi adalah semakin 
strategic, yaitu sangat berdampak pada kinerja bisnis jangka panjang 
perusahaan dan memerlukan ketepatan dalam penentuan strateginya. 
Sebaliknya semakin turun ke arah functional akan semakin operational 
sifatnya, yaitu semakin harus aplikatif dan dapat diterapkan segera. Dari 
aspek lingkungan bisnisnya, semakin ke atas ke arah corporate maka 
semakin luas lingkungan eksternal yang menjadi pertimbangan perumusan 
strateginya. Sebaliknya semakin turun kearah functional maka lingkungan 
yang menjadi pertimbangan adalah lingkungan internal perusahaan. Dari 
aspek kesulitan perumusan strateginya, semakin ke atas ke level corporate 
maka semakin sulit perumusan strateginya dan sebaliknya semakin turun 
ke arah functional maka semakin sederhana perumusan strateginya. Kunci 
dari keberhasilan perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang tinggi dan 
superior adalah terletak pada proses manajemen strategis yang dilakukan 
oleh perusahaan tersebut. lebih khusu lagi kinerja bisnis yang tinggi akan 
selalu di mulai dengan kemampuan pimpinan perusahaan untu menerapkan 
dasar-dasar manajemen strategis dengan tepat. Kunci selanjutnya untuk 
meraih kinerja bisnis tinggi adalah kemampuan manajemen untuk 
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mengambil keputusan yang tepat akan strategi, yaitu keputusan yang 
strategis, dengan ciri membawa dampak positif pada ukuran kinerja bisnis 
yaitu terlihat dari aspek marketing dan financial yang solid.
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BAGIAN 8
CUSTOMER VALUE DAN 
COMPETITIVE ADVANTAGE

Pembahasan mengenai customer value yang telah ditampilkan 
pada bab sebelumnya memiliki tujuan yang strategis bagi 
setiap perusahaan atau pelaku bisnis perseorangan. Tujuan 

dari penciptaan cutomer value melalui produk maupun jasa yang ditawarkan 
kepada konsumen adalah untuk meraih keunggulan bersaing atau dalam 
istilah lain disebut competitive advantage. Keterkaitan antara penciptaan 
customer value dengan upaya untuk meraih competitive advantage telah 
banyak disinggung dan dikaji oleh ahli manajemen stratejik khususnya 
dalam kajian manajemen pemasaran stratejik.1,2 Keunggulan bersaing atau 
competitive advantage adalah sebuah kondisi di mana sebuah produk atau 
jasa mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan produk dari kompetitor. Sehingga ketika sebuah produk atau 
jasa dipersepsikan memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
produk sejenis dari kompetitor maka konsumen akan merasakan benefit 
yang tinggi. Merasakan benefit yang tinggi juga dapat dimaknai bahwa 
konsumen menilai cost yang dikeluarkan adalah lebih rendah dibanding 
ketika membeli atau menggunakan produk dari kompetitor. 

Pertimbangan benefit dan cost dari sebuah produk atau jasa yang 
dikonsumsi oleh pelanggan memang cukup membingungkan dan 
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pada akhirnya cenderung mengandalkan persepsi dari masing-masing 
penggunanya. Dengan demikian penilaian benefit dan cost sangat 
memerlukan “kecerdasan” dari konsumen itu sendiri karena pertimbangan 
benefit dan cost akan “memaksa” konsumen untuk mengakses pengetahuan 
akan produk yang dimilikinya. Dengan kata lain pertimbangan benefit 
dan cost memerlukan awareness akan produk dan jasa yang luas. Produk 
atau jasa yang berhasil menciptakan customer value yang tinggi untuk 
konsumen pada kondisi riil akan sangat berpotensi menjadi produk yang 
laku di pasaran. Istilah “laku di pasaran” secara mudah dapat diartikan 
sebagai antrian yang panjang di gerai makanan, di warung, di toko, di kios, 
atau ramainya penjualan produk di pinggir jalan. Pertanyaannya adalah, 
mengapa orang rela antri panjang dan berdesakan untuk membeli sesuatu? 
Jika kita lihat di gerai Kentuck Fried Chicken pada saat makan siang sering 
sekali terjadi antrian yang panjang di depan tempat pemesanan dan kasir. 
Begitu pula dengan antrian yang panjang ketika sebuah merk smartphone 
menjual produk perdananya. Peristiwa seperti di atas adalah sangat terkait 
dengan customer value. Ketika orang mengantri untuk sepiring paket makan 
siang, atau mengantri untuk seporsi pizza, atau mengantri untuk membeli 
smartphone, yang menjadi pendorongnya adalah value. namun bukan hanya 
sekedar value, melainkan customer value yang tinggi. Jika kita mengambil 
lagi ilustrasi lewat Kentuck Fried Chicken, dapatkah kita mengidentifikasi 
dengan jelas value yang melekat pada produk makan siangnya? Beberapa 
value yang dapat diidentifikasi misalnya rasa ayam yang enak, harganya 
cukup terjangkau, tempat makan yang bersih, lokasinya dekat dengan 
kantor, bernuansa “amerika”, terdapat fasilitas wi-fi gratis, cocok untuk 
“hang-out”, dan masih banyak lagi. Selain benefit yang baru saja disebutkan, 
terdapat pula cost atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen. 
Misalnya adalah harus mengantri panjang, menu yang terbatas, serta 
pengorbanan bahan bakar mobil/motor, serta kemacetaan untuk menuju 
lokasi toko. Point penting yang harus dikritisi adalah apakah konsumen 
memang mempertimbangkan dan mengidentifikasi semua benefit dan 
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cost tersebut? apakah konsumen mampu mengidentifikasi dengan benar 
benefit dan cost dari produk atau jasa yang dikonsumsinya? Bisa saja tidak. 
Konsumen terkadang membeli sesuatu tanpa alasan. Namun dengan asumsi 
bahwa konsumen telah memiliki kesadaran dan kecerdasan akan produk 
atau jasa, maka konsumen saat ini adalah sangat memperhatikan benefit 
dan cost untuk semua yang dibelinya. Oleh karena itulah dari sisi produsen, 
value merupakan “nyawa” dari produk atau jasa yang dibuat. Sehingga 
sudah selayaknya setiap perusahaan atau pelaku bisnis mencurahkan energi 
dan upaya yang sangat keras untuk menciptakan value yang tinggi bagi 
konsumennya. Setelah konsumen merasakan value yang tinggi dari produk 
atau jasa yang digunakannya dibandingkan dengan produk dari pesaing, 
maka konsumen cenderung untuk bertahan menggunakan produk atau jasa 
tersebut. kesetiaan konsumen untuk terus menggunakan produk atau jasa 
yang dirasakannya mampu memberikan value yang tinggi disebut dengan 
kesetiaan konsumen terhadap produk atau biasa disebut dengan customer 
loyalty. Kesetiaan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang bernilai 
value tinggi bagi dirinya merupakan kondisi alami atau natural yang tidak 
bisa dicegah oleh kompetitor. 

Namun para kompetitor bisa merusak kesetiaan tersebut dengan 
cepat jika pertama, mereka mampu memberikan benefit yang lebih tinggi 
dibbandingkan dengan produk lainnya, dan yang kedua jika mereka mampu 
membuat produk atau jasa dengan harga yang lebih murah dengan kualitas 
yang sama. Dengan kata lain kesetiaan konsumen terhadap produk atau 
jasa tertentu sangat tergantung kepada nilai customer value yang ada pada 
produk atau jasa tersebut. Jika konsumen yang telah setia dengan produk 
atau jasa tertentu terus menerus terpuaskan dengan value yang didapatnya 
dari produk atau jasa tertentu, maka selanjutnya konsumen akan “naik 
kelas” menjadi konsumen yang berperan sebagai “marketing” produk atau 
jasa tersebut. Jika kita ingat kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kita 
sehari-hari, pastilah ada satu moment dalam kehidupan kita di mana kita 
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secara sadar ataupun tidak sadar, kita merekomendasikan satu atau lebih 
produk atau jasa kepada saudara, teman, sahabat, anak, atau orang tua kita. 
Hal ini kita lakukan dengan sukarela tanpa mendapatkan bayaran apapun 
dari pihak perusahaan. Dari sisi perusahaan, kondisi inilah yang sangat di 
idamkan dan di nantikan karena beberapa keuntungan. Pertama, konsumen 
yang “mempromosikan” produk atau jasa yang di hasilkan perusahaan 
tidak perlu di bayar alias iklan gratis. Dengan demikian akan berdampak 
pada rendahnya advertising cost. Bisa di bayangkan ketika satu konsumen 
yang begitu puas akan produk atau jasa yang di gunakannya menyebarkan 
informasi tentang produk tersebut serta kemudian mengajak orang lain 
untuk membeli produk atau jasa yang sama maka setidaknya aka nada 
konsumen yang tertarik. Setelah itu konsumen baru jika bisa terpuaskan 
dengan produk atau jasa tersebut akan juga mengajak orang lain untuk 
berbuat yang sama. Efeknya sangat luar biasa dan dampaknya sangat 
luas. “marketing” dari mulut ke mulut seperti ini memiliki dua mata sisi. 
Jika konten atau isi nya adalah positif yaitu terkait dengan ajakan untuk 
menggunakan produk atau jasa maka sangat bermanfaat bagi perusahaan. 
Namun jika isi nya adalah berita atau informasi negative maka kondisi ini 
akan memukul balik perusahaan karena efeknya akan mencegah orang lain 
untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. 

Keunggulan bersaing yang dimiliki oleh produk atau jasa terbentuk 
karena produk atau jasa tersebut mampu memberikan customer value yang 
tinggi bagi konsumennya. Dengan demikian yang terjadi dalam persaingan 
bisnis antar perusahaan sejatinya adalah persaingan dan perlombaan untuk 
memberikan customer value yang setinggi-tingginya bagi konsumen. Namun 
dalam kenyataannya dalam persaingan bisnis yang terjadi adalah bukan 
persaingan dan perlombaan untuk menciptakan customer value yang tinggi 
bagi konsumen melainkan persaingan yang menjurus kepada persaingan 
yang tidak sehat. Dalam bukunya, Michael Porter menjelaskan bahwa saat 
ini persaingan antar perusahaan lebih banyak terlihat dari aspek harga atau 
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biasa disebut dengan “perang harga”. Perang harga yang dimaksud di sini 
adalah kecenderungan perusahaan-perusahaan untuk menurunkan harga 
produk atau jasa yang dibuatnya agar laku di pasaran. Perang harga seperti 
ini hampir bisa dilihat dalam semua industri yang ada. Perang harga terjadi 
dalam industri telekomunikasi antar provider seluler, kartu perdana seluler, 
otomotif seperti mobil atau motor, barang-barang kebutuhan sehari-hari, 
makanan dan minuman dan masih banyak lagi. Saat ini yang terjadi adalah 
jika satu perusahaan atau produk menurunkan harga jual produknya, maka 
cenderung akan diikuti oleh kompetitornya yang lain. Kondisi ini sangat 
jauh dari harapan ideal bahwa konsumen akan bersedia membeli barang 
atau jasa karena produk atau jasa tersebut menawarkan customer value yang 
tinggi kepada mereka. Saat ini persaingan yang terjadi dengan penurunan 
harga adalah persaingan harga terendah. Kondisi ini menciptakan arena 
persaingan antar perusahaan yang buruk; saling menjatuhkan, saling 
melemahkan, dan saling sikut. Situasi ini dapat makin buruk karena dengan 
strategi menurunkan harga serendah-rendahnya dibandingkan kompetitor, 
banyak perusahaan mengorbankan kualitas produk atau jasanya. Perlu 
dipahami dengan mendalam bahwa salah satu penyebab yang paling 
mendasar mengapa perusahaan akhirnya terperangkap pada strategi perang 
harga yang mengerikan adalah karena produk yang mereka ciptakan dan 
tawarkan kepada konsumen adalah mirip atau bisa jadi sama satu sama lain. 
Sama-sama menciptakan mobil keluarga, sama-sama membuat makanan 
ringan, sama-sama memproduksi detergen, sama-sama membuat rumah 
makan, sama-sama membuat smartphone dan lain-lain. 

Masalahnya adalah bukan terletak di “sama-sama membuat” nya 
namun masalah terbesar terletak pada tidak adanya sesuatu yang “unik” 
pada produk yang “sama-sama” dibuat tersebut. Konsep ‘‘uniqueness” 
inilah yang sering dilupakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis. Jika semua 
perusahaan mampu menciptakan produk yang unik dan berbeda dengan 
produk lain, maka persaingan antar produk menjadi tidak relevan lagi. 
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Mengapa demikian? Coba bayangkan sejenak. Jika saja semua produk yang 
ada adalah unik, maka bisa di pastikan tidak ada produk yang sama persis. 
Jika tidak ada produk yang sama persis maka pastilah produk tersebut 
akan memiliki konsumennya sendiri. Mengapa? Karena produk yang unik 
tersebut pastilan memiliki customer value yang tidak dimiliki oleh produk 
yang lain dari kompetitor. Dengan pemahaman ini marilah kita coba 
pikirkan kembali aktivitas bisnis yang kita jalani atau yang ada di sekitar kita. 
Kebanyakan dari perusahaan dan pelaku bisnis cenderung hanya berbisnis 
tanpa keunikan. Lihat saja di sekeliling kita. Jika berjualan nasi uduk 
misalnya, maka semua sama menjual nasi uduk yang bentuknya identik. 
Minimarket yang dekat dengan rumah kita, juga sama persis dari sisi produk 
dan pelayanan. Penjual buah-buahan juga sama, selalu identik dan tidak ada 
perbedaan. Barbershop pun begitu, sangat mirip. Rumah makan, warung, 
kios, tempat makan warung tenda, apotek,  tempat pencucian mobil atau 
motor, semua mirip dan tidak jelas apa keunikan yang ditawarkan. 

Dengan kondisi serba sama dan mirip seperti sekarang ini maka 
muncul konsekuensi yang tidak bisa di hindari yaitu semua perusahaan atau 
pelaku bisnis saling berebut pembeli. Ilustrasinya adalah seperti sepotong 
kue yang dahulu hanya di bagi untuk dua anak namun sekarang harus di 
bagi untuk seratus anak. Tentu jatah kue makin mengecil dan persaingan 
untuk mendapatkan kue semakin sengit. Kondisi saling rebutan pembeli 
seperti sekarang ini akan mendorong perusahaan untuk berpikir pragmatis 
dan instan untuk secepat mungkin meraih pembeli dan sesegera mungkin 
merebut pembeli dari pesaing-pesaingnya. Cara yang paling cepat untuk 
meraih pembeli sebanyak-banyaknya tidak lain adalah dengan menurunkan 
harga jual produk atau jasa. Cara ini menjadi seolah-olah cara yang “cepat 
dan jitu” untuk meraih keuntungan optimal, padahal cara seperti ini 
bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa merugikan perusahaan. Jika 
satu perusahaan mulai menurunkan harga dengan signifikan dengan tujuan 
untuk menarik konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan 
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perusahaan, maka langkah ini akan segera diketahui oleh banyak pesaingnya. 
Informasi penurunan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan 
memicu kompetitor lain untuk melakukan juga penurunan harga karena 
mereka khawatir akan kehilangan pembeli. Langkah berantai ini akhirnya 
akan memicu seluruh pemain atau perusahaan dalam industri untuk 
melakukan penurunan harga. Dengan demikian sebenarnya keuntungan 
yang diharapkan tidak akan pernah optimal karena semua perusahaan 
dalam industri melakukan hal yang sama. Efek buruk berikutnya yang 
muncul adalah pada level industri itu sendiri. Dengan perang harga yang 
semakin tidak sehat akan membuat industri menjadi tidak kompetitif lagi 
akibat kebijakan penurunan harga. Jika industri yang tidak kompetitif akibat 
perang harga tersebut harus berhadapan dan bertarung dengan industri 
lain yang sejenis di luar negeri maka hasilnya akan sangat buruk. Dampak 
berikutnya akan menjatuhkan daya saing pada tingkat nation/negara. 
Strategi untuk menurunkan harga serendah mungkin agar banyak orang 
yang membeli hanya akan menciptakan kondisi yang merugikan semua 
perusahaan dalam industri. Strategi seperti ini tidak akan memberikan 
kondisi “win-win” bagi semua perusahaan dalam industri, melainkan hanya 
akan menciptakan kondisi “jatuh ke jurang” bersama-sama. Bisa kita 
bayangkan jika dalam perang harga serendah mungkin lalu ada perusahaan 
yang tidak sanggup lagi menurunkan harga jual produknya. Apa yang 
mungkin terjadi? Jelas yang dapat terjadi adalah perusahaan tersebut akan 
mengalami kegagalan dan akhirnya tutup karena kalah bersaing dari sisi 
harga jual. Tinggal sekarang sisa perusahaan yang lain. Selama perusahaan-
perusahaan tersebut terus melakukan perang harga murah, hasilnya akan 
membuat perusahaan menjadi rontok dan berguguran. Artinya semuanya 
bisa saja masuk ke jurang. Kondisi ini tidak banyak dipahami secara 
mendalam oleh banyak perusahaan dan pelaku bisnis. Mereka cenderung 
kebingunan untuk bagaimana caranya bertahan dalam persaingan yang 
sangat keras dan saling sikut menyikut untuk merebut pembeli. Persaingan 
yang sudah dirasakan sangat ketat dan sesak seharusnya dapat terdeteksi 
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jika saja para pelaku bisnis lebih peka dan menyadari bahwa ada jalan keluar 
dari kondisi yang serba tidak menguntungkan tersebut.

Dalam bukunya, Kim dan Mauborgne (2005) menjelaskan bahwa 
jika persaingan bisnis sudah semakin keras dan semakin sulit untuk 
mendapatkan pembeli yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat 
perusahaan maka perusahaan harus memikirkan cara untuk pindah ke 
area bisnis yang tidak ada kompetitornya. Pertanyaannya adalah di mana 
letaknya dari arena bisnis yang tidak ada kompetitornya tersebut? sejatinya 
yang harus dilakukan perusahan adalah bukan mencari wilayah tersebut, 
melainkan menciptakan sendiri wilayah tersebut. Menciptakan arena bisnis 
yang di dalamnya tidak ada kompetitor alias hanya kita sendiri yang ada 
dalam arena tersebut adalah pekerjaan yang sangat menantang dan strategis 
untuk seorang manajer dan pelaku bisnis. Arena bisnis yang di dalamnya 
tidak ada kompetitor akan menghasilkan absolute advantage yang pada 
akhirnya akan  menghasilkan keuntungan 100% dari marketshare yang juga 
100%. Bukankah ini yang di impikan oleh setiap perusahaan untuk meraih 
marketshare tertinggi? Meraih keuntungan 100% tidak mungkin lagi 
didapatkan pada arena bisnis yang penuh sesak dan padat oleh kompetitor 
seperti yang dapat kita jumpai di sekeliling kita sekarang. Keuntungan yang 
tinggi lebih dapat terjamin jika kita mampu menciptakan arena bisnis yang 
tanpa kompetitor atau sedikit kompetitior. Jika kita melihat persaingan 
antar penjual makanan sudah begitu sesak, maka tidak ada alasan bagi kita 
untuk ikut-ikutan masuk ke arena yang sesak tersebut. Jangan lakukan itu. 
Jika kita paham bahwa persaingan dalam industri fast food sudah begitu 
mengerikan, pikirkan seribu kali jika kita hendak membuka bisnis fast food 
seperti itu. Jika persaingan dalam sebuah industri sudah demikian ketat dan 
sesak maka pikirkanlah jalan untuk mencapai arena persaingan yang masih 
kosong dan luas untuk di kelola. Satu hal yang juga perlu di cermati adalah, 
jika satu perusahaan berhasil menciptakan arena bisnis yang kosong serta 
tanpa kompetitor, maka secara natural arena tersebut akan menarik banyak 
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kompetitor baru. Kompetitor datang dengan tujuan untuk mendapatkan 
juga keuntungan dari arena bisnis yang terlihat menjanjikan tersebut. 
dengan kata lain, cepat atau lambat arena bisnis akan selalu terisi oleh banyak 
kompetitor. Perhatikan jalannya bisnis di sekeliling kita. Ketika arena bisnis 
pizza masih kosong, masuklah Pizza Hut. Sekarang, arena bisnis pizza telah 
sesak dengan hadirnya Domino Pizza dan masih banyak lagi termasuk pizza 
buatan rumahan di pinggir jalan. Ketika arena bisnis kafe masih kosong 
20 tahun yang lalu, sangat sedikit tempat minum kopi. Sekarang lihatlah 
betapa banyaknya kafe untuk minum kopi di mal dan pinggir jalan. Pelajaran 
pentingnya adalah: jadi bagaimana caranya untuk tidak berebut pembeli 
dengan kompetitor dan meraing keuntungan optimal?

Untuk membahas hal tersebut ada baiknya kita simak penjelasan yang 
sederhana namun sangat penting dari McGrath (2013) tentang transient 
advantage. Menurut McGrath keunggulan bersaing yang dimiliki sebuah 
perusahaan atau sebuah produk maupun jasa secara alamiah akan menurun. 
Penurunan dari keunggulan bersaing yang dimiliki oleh sebuah produk 
atau jasa di yakini cenderung akan menurun karena mendapatkan banyak 
tekanan dari kompetitor. Maknanya adalah kompetitor secara alami akan 
berupaya dengan keras untuk mengalahkan pemimpin pasar yang memiliki 
keunggulan bersaing tinggi. Dengan demikian jika perusahaan tidak mampu 
mempertahankan customer value dari produk atau jasa yang ditawarkan 
kepada konsumen maka keunggulan bersaingnya cenderung akan eroded 
atau menurun dan terkikis. Dengan demikian McGrath kemudian 
menyimpulkan bahwa setiap keunggulan kompetitif akan memiliki 
siklus hidup masing-masing yang jika tidak dilakukan penyelamatan 
maka keunggulan bersaing dari sebuah produ atau jasa akan mengalami 
“kematian” dan akhirnya produk tersebut akan di tinggalkan pembeli. 
Lebih jauh lagi McGrath menjelaskan bahwa kecenderungan terkikisnya 
keunggulan bersaing dari sebuah produk atau jasa saat ini semakin jelas 
terlihat dan makin mendekati kebenaran. Pendapat ini di dorong oleh fakta 
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tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa seperti Nokia dan Motorola 
dalam industri smartphone. Khusus bagi Nokia, tumbangnya mereka 
dalam industri smartphone sangat mengejutkan dunia. Nokia selama ini 
di kenal sebagai “the giant” dalam industri smartphone namun pada tahun 
2014 memutuskan untuk tutup dan tidak memproduksi lagi smartphone 
dan di akuisisi oleh Microsoft. Berdasarkan fakta Nokia itulah maka perlu 
kita sadari bahwa keunggulan kompetitif yang di sokong oleh customer value 
bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan sangat rapuh dan bisa terkikis oleh 
strategi yang datang dari kompetitor. Terkikisnya keunggulan bersaing 
dapat terjadi oleh beberapa faktor. Pertama adalah dari faktor identifikasi 
strategic situation analysis yang kurang mendalam. Sebagai langkah pertama 
dalam proses manajemen stratejik, analisis situasi internal dan eksternal 
merupakan landasan awal yang sangat penting bagi tercapainya kinerja 
bisnis perusahaan yang tinggi. Dalam kasus Nokia, kejatuhan keunggulan 
bersaing mereka banyak disebabkan karena Nokia tetap menggunakan 
operating system lama yaitu Symbian. Penggunaan Symbian di anggap 
menjadi sumber kejatuhan Nokia karena Symbian jauh tertinggal dari 
operating system lain terutama Android yang lebih modern dan banyak 
kelebihannya. 

Keputusan untuk terus menggunakan Symbian membuat customer value 
produk Nokia menjadi lemah dan keunggulan bersaingnya pun kemudian 
melemah. Bukti konkret melemahnya keunggulan bersaing Nokia pada saat 
menggunakan Symbian adalah rendahnya tingkat penjualan smartphone 
Nokia sepanjang tahun 2011-2013 dan menjadi tingkat penjualan Nokia 
yang terendah sepanjang sejarah perusahaan. Loginya sangat sederhana, 
jika Android memiliki kelebihan yang banyak dan harganya lebih murah 
di banding Nokia, pastilah konsumen akan beralih dari Nokia. Faktor 
berikutnya yang menjatuhkan Nokia adalah dari sisi eksternal yaitu 
kebangkitan sistem operasi Android dan iOS. Kedua sistem operasi ini 
benar-benar unik dan memiliki kelebihan di bandingkan Symbian. Dengan 
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demikian keunggulan bersaing Symbian yang tinggi secara drastis terkikis 
habis. 

Berdasarkan pelajaran penting dari Nokia itulah McGrath menjelaskan 
bahwa keunggulan bersaing yang dimiliki oleh produk atau jasa akan 
sangat sulit untuk dipertahankan karena kompetitor cenderung akan bisa 
meniru dan bahkan melewati keunggulan yang dimiliki perusahaan. Oleh 
karena itu McGrath menyarankan bahwa setiap perusahaan harus mampu 
untuk bermanufer menciptakan keunggulan-keunggulan lain sebelum satu 
keunggulan bersaingnya terkikis dan menurun. Dengan demikian menurut 
pemikiran ini tugas berat yang harus dilakukan perusahaan adalah secara 
terus-menerus dan kontinu berupaya keras untuk selalu menciptakan 
keunggulan bersaing melalui inovasi. Inovasi yang diciptakan idealnya 
sudah dibuat bahkan sebelum keunggulan yang ada mulai menurun. Jika 
hal ini bisa dilakukan perusahaan maka perusahaan seolah-olah memiliki 
“stok” keunggulan bersaing yang sulit untuk dikejar oleh kompetitor. 
Pemikiran ini mirip dan sejalan dengan pemikiran Michael Porter tentang 
“uniqueness” yang sebelumnya telah dipaparkan. Transient advantage dari 
McGrath menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Uniqueness dari 
Porter juga terkait dengan inovasi. Dengan demikian kata kunci untuk 
meraih kinerja bisnis tinggi adalah merancang keunikan produk atau jasa 
yang ditawarkan kepada konsumen kita. Menurut Porter, jika kita berhasil 
menciptakan produk atau jasa yang memiliki keunikan maka secara tidak 
langsung kita berhasil menciptakan arena bisnis bagi diri kita sendiri 
dengan tanpa kompetitor atau sedikit kompetitor. Hasilnya adalah kinerja 
bisnis yang tinggi. Terdapat hal penting dalam pemikiran tentang keunikan 
dari Porter yaitu kelebihan dari uniqueness itu sendiri. Banyak sekali pelaku 
bisnis kurang menyadari bahwa penetapan harga sangat terkait dengan 
keunikan. 

Menurut Porter, harga premium hanya bisa diterapkan jika produk 
atau jawa yang ditawarkan adalah unik. Dengan kata lain pengendali harga 
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premium adalah uniqueness. Jika produk atau jasa yang dibuat perusahaan 
tidak unik, jangan sekali-kali menetapkan harga yang premium. Harga 
premium dapat dimaknai sebagai harga yang mahal. Namun pada 
kenyataannya sering kita jumpai produk dengan harga mahal namun 
tidak unik. Hasilnya? Produk tersebut gagal di pasaran karena tidak laku. 
Makna dari harga premium adalah harga yang tinggi atau mahal dalam 
industrinya sendiri. Untuk industri es krim misalnya, harga premium untuk 
satu cup es krim adalah dari Baskin Robbins. Banyak konsumen sepakat 
bahwa harga mahal dari Baskin Robbins adalah karena keunikan dari 
rasanya. Untuk industri otomotif seperti pada kelas sedan saloon maka 
contoh harga premium ada pada mobil sedan Mercedes Benz. Keunikan 
yang sering mendapatkan pujian dari pengguna Mercedes Benz adalah 
kualitas bahan//material serta desain interior serta eksterior mobil yang 
cantik. Pada industri makanan seperti coklat, harga premium terdapat pada 
coklat produksi negara Swiss, Belgia dan New Zealand seperti Lindt dan 
Whittakers. Coklat dari merk-merk ternama ini sangat unik dari rasa nya 
yang berbeda dengan kebanyakan coklat yang ada di pasaran. Kelembutan 
dari coklat tersebut sulit untuk ditiru oleh kompetitor karena dibuat dengan 
teknologi dan “resep” yang rahasia. Dalam dunia fashion terdapat beberapa 
merk tas wanita yang menjadi rujukan dan pujian di seluruh dunia karena 
memiliki keunikan yang tinggi seperti tas merk Hermes yang harganya 
sangat mahal. Dalam bisnis perhotelan harga kamar per malam The Ritz 
Carlton juga sering disebut memiliki harga premium. 

Dengan melihat beberapa contoh produk yang memiliki harga premium 
di atas, maka pertanyaan yang terkait dengan kondisi tersebut adalah: aspek 
apa saja yang dapat di katakan termasuk dalam keunikan produk atau jasa? 
Keunikan dari produk atau jasa bisa sangat beragam. Keunikan tersebut 
dapat muncul dari desain produk (bentuk, ukuran, kemasan), warna pilihan 
yang tersedia (warna alami atau warna yang telah di modifikasi), pelayanan 
bagi konsumen (pelayanan yang memanjakan konsumen, menghilangkan 
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kerepotan bagi konsumen, memudahkan konsumen, pelayanan yang sangat 
responsive dan cepat, tingkat privacy yang tinggi, kerahasiaan yang sangat 
terjamin, pelayanan terintegrasi), kualitas material/bahan yang digunakan 
(bahan alami dari kulit asli binatang yang langka, material pengganti plastic 
yang nyaman, material terbaik untuk masakan atau makanan yang segar dan 
tanpa pengaruh bahan kimia), kualitas hand-made/buatan tangan (proses 
menjahit dengan tangan, proses pembuatan produk yang teliti dan di 
kerjakan dengan standar kualitas tinggi, perakitan/assembly yang dibuat 
satu persatu), kecangggihan teknologi (seperti ditemukan dalam mesin 
mobil supercar Ferrari atau Lamborghini dengan teknologi mesin yang 
sangat canggih, prosesor computer dan masih banyak lagi), atau keunikan 
dari aspek rasa, wangi, dan aroma (seperti ditemukan dalam makanan, 
minuman, atau parfum). 

Keunikan sebuah produk atau jasa melahirkan keunggulan bersaing 
yang tinggi. Keunggulan bersaing yang dicita-citakan oleh setiap perusahaan 
dalam kenyataannya sangat rapuh dan mudah terkikis. Sehingga keunggulan 
bersaing yang dimiliki oleh banyak perusahaan cenderung bersifat sementara 
atau tidak sustainable. Padahal dalam kajian manajemen stratejik, keunggulan 
kompetitif yang sustainable atau biasa disebut dengan sustainable competitive 
advantage boleh jadi merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh semua 
pelaku bisnis. Sustainable competitive advantage menjadi hal yang sangat 
diinginkan oleh perusahaan dan pelaku bisnis karena dengan keunggulan 
bersaing yang berkelanjutan dipercaya akan menghasilkan kinerja bisnis 
yang tinggi dan stabil. Sustainable competitive advantage yang telah banyak 
dikaji oleh pakar manajemen stratejik menuntut perusahaan untuk selalu 
mencurahkan energinya dalam mempertahankan keunggulan yang 
dimilikinya atas suatu produk atau jasa. McGrath kemudian menemukan 
bahwa upaya untuk menciptakan sustainable competitive advantage semakin 
hari menjadi semakin sulit jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa hampir 
di semua industri terdapat kompetitor yang potensial untuk merebut dan 
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mengalahkan keunggulan bersaing dari leader. Kerangka berpikir tersebut 
dituangkan dalam siklus keunggulan bersaing yeng terdiri dari beberapa 
tahapan. Pertama adalah tahap launching dari keunggulan bersaing, yaitu 
tahap di mana keunggulan bersaing dari sebuah produk atau jasa mulai 
terbentuk dan berkembang dengan grafik menanjak seiring dengan waktu. 

Pada tahap launching ini, keunggulan bersaing yang ada pada produk 
atau jasa sudah memberikan keuntungan bagi perusahaan namun belum 
optimal. Kondisi ini disebabkan keunggulan bersaing perusahaan masih 
belum “dewasa” yang dimaknai sebagai keunggulan yang belum diketahui 
sepenuhnya oleh pasar. Dengan demikian respon masih belum optimal 
sehinggga berdampak pada belum optimalnya keuntungan yang didapat 
perusahaan. Setelah tahap launcing, tahap kedua adalah exploit. Pada tahap 
kedua ini perusahaan yang memiliki competitive advantage dapat melakukan 
exploitation atau harvesting terhadap keunggulan bersaing yang dimiliki oleh 
produk atau jasa. Makna dari exploit/harvest dari keunggulan bersaing 
adalah jangka waktu/masa di mana keunggulan bersaing telah “mature” 
dan mampu menyerap keuntungan yang besar dari pasar. Kondisi ini bisa 
terjadi kareka keunggulan kompetitif yang ada pada produk atau jasa telah 
diketahui dan dirasakan secara luas oleh pasar sehingga keuntungan yang 
didapat menjadi optimal. Pada tahap ini terdapat catatan penting yang perlu 
diperhatikan perusahaan yaitu masa exploitation dari competitive advantage 
adalah temporer atau sementara saja. Masa exploitation akan mempunyai 
batas waktu. Artinya tahap ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh 
perusahaan untuk menghimpun kekuatan untuk menciptakan keunggulan 
baru. Setelah melewati tahap exploitation, maka tahap berikutnya dari siklus 
competitive advantage adalah decline atau eroded. Pada tahap inilah sebuah 
keunggulan kompetitif mengalami penurunan. Pengertian menganai 
keunggulan kompetitif yang menurun adalah ketika kompetitor mampu 
menghasilkan customer value yang lebih tinggi dari produk atau jasa yang 
dibuat oleh perusahaan. Ketika kompetitor mampu melakukan perbaikan 
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dan pengembangan produk sehingga mampu memberikan value yang lebih 
tinggi bagi konsumen maka saat itulah keunggulan bersaing perusahaan 
menurun. Kondisi tersebut banyak disebabkan karena perusahaan yang 
telah unggul cenderung berpuas diri dan tetap menjalankan aktivitas 
serta strategi yang telah terbukti memberikan keuntungan besar. Padahal 
mindset seperti ini telah terbukti bisa memukul balik perusahaan seperti 
yang terjadi pada Nokia. 

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk terhindar dari kondisi 
menurunnya keunggulan bersaing adalah selalu menggunakan mindset 
bahwa keunggulan bersaing yang kita miliki memiliki batas waktu. Dengan 
demikian perusahaan akan selalu mencari cara dan berupaya bagaimana 
caranya agar keunggulan bersaing dari produk atau jasa yang ditawarkan 
kepada konsumen bersifat estafet. Makna dari estafet keunggulan bersaing 
adalah persis seperti lomba lari estafet yang menggunakan tongkat. Jika 
kita ibaratkan keunggulan bersaing adalah tongkat tersebut maka strategi 
bisnis adalah pelarinya. Tugas dari pelari adalah memberikan tongkat 
estafet pada pelari di depannya hingga finish. Demikian pula dengan 
estafet keunggulan kompetitif. Strategi bisnis harus dirancang dengan tepat 
sehingga keunggulan bersaing dapat di teruskan dari satu strategi ke strategi 
berikutnya. Dengan kata lain, keunggulan bersaing bisa saja menjadi 
sustainable asalkan strateginya tepat. Dalam lomba estafet tim pelari dapat 
memenangkan perlombaan jika seluruh pelari yang terlibat berada dalam 
kondisi terbaik dan prima. 

Strategi yang mengantarkan keunggulan kompetitif dari satu waktu ke 
masa depan adalah tantangan yang sangat besar bagi manajer dan pelaku 
bisnis. Upaya ini sudah pasti akan menemui banyak kesulitan tetapi bisa 
dilakukan. Banyak contoh sukses dari berbagai perusahaan yang berhasil 
mewujudkan estafet keunggulan yang dimilikinya baik dari produk 
maupun jasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, estafet keunggulan yang 
dimiliki perusahaan dapat terlihat dari pengembangan dan penyempurnaan 
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produk yang mereka ciptakan dan terus bertahan hingga saat ini. Beberapa 
ilustrasi yang dapat dijadikan rujukan adalah produk mobil buatan BMW 
yang sangat terkenal yaitu BMW sedan seri 3. Sedan BMW seri 3 atau biasa 
disebut dengan BMW 3 series adalah sedan yang dibuat BMW di Jerman 
sejak tahun 1975 dengan kode E21. Keseriusan BMW dalam merancang 
dan mempertahankan keunggulan yang dimiliki oleh sedan seri 3 nya terus 
berlanjut hingga saat ini. BMW seri 3 saat ini telah mencapai generasi ke 
enam dengan kode F30/F31 dengan begitu banyak penghargaan yang 
diberikan oleh lembaga otomotif dunia sebagai sedan kelas menengah 
terbaik di dunia. Pada contoh BMW seri 3 di atas akan dapat kita jumpai 
bahwa BMW secara konsisten melakukan penyempurnaan, perbaikan dan 
pengembangan terhadap produknya. Konsistensi yang seperti inilah yang 
perlu ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. 

Dampak positif dari upaya penyempurnaan, perbaikan dan 
pengembangan yang dilakukan oleh BMW sangat signifikan terhadap 
kinerja bisnis perusahaan. Kondisi positif ini terjadi karena penyempurnaan, 
perbaikan dan pengembangan yang dilakukan perusahaan dengan kata lain 
mengamankan keunggulan bersaing dari kejaran dan pengkikisan oleh 
kompetitor. Dalam website nya BMW menyebutkan bahwa mesin lama 
yang mereka ciptakan adalah mesin yang terbaik namun mereka juga tetap 
menyebutkan bahwa mesin terbaru mereka lebih baik dari sebelumnya. 
Makna lebih baik dari sebelumnya adalah sangat penting. Melalui statement 
lebih baik dari sebelumnya, BMW mencoba untuk menyampaikan 
pesan bahwa perusahaan berupaya sekuat tenaga dengan mencurahkan 
energy, biaya, dan waktu untuk selalu menciptakan value yang tinggi bagi 
konsumennya.  Upaya untuk melakukan penyempurnaan, perbaikan dan 
pengembangan yang telah dilakukan oleh BMW pada sedan seri 3 sangat 
terlihat jelas dari desain eskterior dan interior, peningkatan kualitas material 
mobil, perbaikan kualitas serta keamanan bagi penumpang, peningkatan 
serta penggunaan teknologi yang makin canggih dan memanjakan 
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komsumen, penggunaan teknologi kemanan penumpang yang makin tinggi, 
aspek kenyamanan mengamudi yang semakin baik, serta peningkatan fitur-
fitur berteknologi canggih dalam audio, internet dan hiburan yang semakin 
lengkap. Seluruh upaya yang dilakukan oleh BMW seri 3 pada dasarnya 
adalah upaya untuk tidak bisa dikejar oleh kompetitor. Dengan upaya ini 
kompetitor akan menemui kesulitan untuk bersaing dengan BMW seri 3 
dari aspek customer value. keputusan atas strategi penyempurnaan, perbaikan 
dan pengembangan yang dilakukan oleh BMW pada seri 3 adalah contoh 
yang sangat relevan mengenai estafet keunggulan yang dibahas sebelumnya. 
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BAGIAN 9
INNOVATION

Studi dan kajian mengenai inovasi telah dimulai sejak era tahun 
1930an seperti dapat dilihat dalam tulisan dari Joseph A. 
Schumpeter.1 Studi lanjutan mengenai inovasi tidak pernah 

berhenti dan berlanjut pada era tahun 1960an2 dan terus diperdalam 
hingga era tahun1980an seperti dapat terlihat dalam tulisan Reimann dan 
Christian.3,4 Keterangan yang cukup lengkap dan jelas mengenai inovasi 
disampaikan oleh Robertson (1967) yang mengutip Barnett dan Rogers, 
bahwa inovasi adalah pemikiran, perilaku dan hal-hal yang dianggap baru 
karena secara kualitatif berbeda dengan produk yang telah ada sebelumnya.5 

Masih di tulisan yang sama, inovasi juga dianggap sebagai ide yang dianggap 
baru oleh orang lain. Menurut McGinnis dan Verney terdapat dua faktor 
utama yang terkait dengan inovasi yaitu: 1) Individual Qualities dan 2) 
Organizational Factors.6 Individual qualities berbicara mengenai aspek 
yang ada dalam diri seseorang untuk menghasilkan sebuah inovasi antara 
lain determinasi, keuletan, sikap berorientasi pada prestasi, kreatif, serta 
memiliki interpersonal skill yang tinggi. Sedangkan aspek organizational 
factors merujuk pada kemampuan perusahan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan bisnisnya, penetapan standar kualitas yang tinggi, tim kerja 
professional yang dimiliki perusahaan, luasnya pengalaman bisnis 
perusahaan, serta sikap menghargai inovasi sebagai nilai yang tinggi bagi 
perusahaan. 
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Salah satu aspek menarik yang terdapat dalam individual qualities 
adalah perlunya creative imagination. Lahirnya ojek online di Indonesia 
bisa jadi merupakan hasil dari creative imagination. Beberapa produk yang 
dipersepsikan memiliki inovasi tinggi juga cenderung didorong oleh creative 
imagination seperti ditemukan dalam sepatu olahraga Reebok Pump dan 
mobil Smart for Two. Aspek yang juga diyakini mendorong lahirnya inovasi 
adalah tim kerja yang memiliki kompetensi tinggi seperti terlihat dalam 
perusahaan otomotif dunia antara lain BMW, Audi, dan Honda. Berkat 
tim dengan kompetensi tinggi dan pengalaman yang teruji, perusahaan 
otomotif tersebut berhasil merancang mobil-mobil dengan inovasi tinggi 
yang tercermin dalam aspek kenyamanan, keselamatan, driving experience, 
bahkan inovasi dalam penghematan energy. Creative imagination itu sendiri 
merupakan aspek yang cukup langka dan tidak semua orang memiliki hal 
tersebut. Creative imagination terkait erat dengan faktor individual yang 
kompleks seperti personality, pengalaman, pendidikan, keterampilan, 
budaya, nilai pribadi, serta kecerdasan. McGinnis dan Verney dengan tajam 
menjelaskan bahwa untuk membangun perusahaan yang inovatif diperlukan 
beberapa kebijakan antara lain 1) pimpinan perusahaan perlu membuka 
diri untuk menerima ide dan konsep bisnis yang baru, 2) menyusun standar 
kinerja yang tinggi, 3) berupaya keras membangun suatu tim kerja yang 
professional di bidangnya, 4) meningkatkan fokus terhadap tantangan 
eksternal, dan 5) membuka saluran komunikasi seluas mungkin dengan 
stakeholder.6 Salah satu aspek yang cukup berat untuk diantisipasi oleh 
banyak perusahaan adalah menyiapkan fokus untuk menghadapi kondisi 
eksternal yang tercakup dalam business system. Business system sendiri 
terdiri dari company (C1), customer (C2), kompetitor (C3), complementor 
(C4), channel (C5), center (C6), dan changes (C7). Dengan demikian 
pengelolaan aspek eksternal dari sebuah perusahaan mencakup C2 sampai 
C7 dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Pada aspek customer, salah satu 
inti penyusunan strategi bisnis perusahaan adalah bagaimana creating and 
delivering values. 
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Value untuk customer dapat dirancang menggunakan pendekatan dari 
Treacy dan Wiersema yang mengedepankan strategi product differentiation, 
operational competence, dan customer responsive.7 Delivering values sendiri 
pada akhirnya akan berkaitan dengan channel yang dipilih oleh perusahaan. 
Pada aspek kompetitors, perusahaan perlu memperhatikan formulasi strategi 
baik kompetitif maupun kooperatif.  Cost leadership dapat dilakukan jika 
perusahaan mampu memastikan efisiensi dilakukan konsisten mulai tahapan 
input dengan tetap menjaga kualitas pada level acceptable. Differentiation 
yang menekankan pada terbentuknya best product memerlukan dukungan 
uniqueness antara lain pada material, proses, design, dan ukuran. Sedangkan 
focus memerlukan kepekaan dan antisipasi terhadap special wants yang 
melekat pada specific segment. Pendapat lain terkait inovasi dikemukakan 
oleh Schroeder, Van de Ven, Scudder, dan Polley yang menjelaskan bahwa 
inovasi dalam banyak pengamatan biasanya muncul karena adanya shock/
goncangan hebat baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.8 
Ketika perusahaan sedang berupaya membangun inovasi, beberapa hal 
diluar dugaan seperti kegagalan atau kekeliruan akan muncul dan tidak 
bisa dihindari, namun proses tersebut akan menjadi pembelajaran yang 
berharga bagi perusahaan. Masih dalam tulisan yang sama Schroeder et.al 
menyimpulkan bahwa pada saat berlangsungnya proses inovasi dalam 
perusahaan, akan menimbulkan restrukturisasi dalam berbagai aspek 
antara lain terjadinya joint venture, perubahan pimpinan, atau perubahan 
sistem pengendalian.8 Robertson dalam studinya mengungkapkan bahwa 
pemikiran tentang inovasi yang dilakukan Schumpeter mencakup beberapa 
poin penting antara lain: 1) inovasi dapat dikaitkan dengan pembangunan 
pabrik serta pengadaan peralatan yang baru, 2) munculnya perusahaan baru, 
3) lahirnya kepemimpinan dari pimpinan perusahaan baru.9 Merujuk pada 
pandangan tersebut, Schumpeter cenderung menyimpulkan bahwa inovasi 
adalah peristiwa yang diskontinyu. Pada tulisan yang sama Robertson juga 
menjelaskan pandangan dari pakar lain seperti Usher yang menyimpulkan 
bahwa proses inovasi terdiri dari empat tahapan yaitu: 1) adanya masalah 
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yang dirasakan, 2) persiapan untuk memecahkan masalah, 3) munculnya 
solusi yang ditarik dari beragam pemikiran, dan 4) revisi kritis terkait 
dengan seberapa besar solusi dapat dijalankan.9

Makna dari inovasi adalah peristiwa yang diskontinyu adalah sebuah 
inovasi biasanya menghasilkan produk yang benar-benar baru dan belum 
pernah ada sebelumnya dan berhenti sampai produk tersebut terwujud. 
Produk yang benar-benar baru tersebut selanjutnya akan mengubah banyak 
aspek dalam kehidupan manusia antara lain mengubah gaya hidup, pola 
perilaku, atau kebiasaan. Produk hasil inovasi seperti di atas akan juga 
menjadi sebuah peristiwa penting dalam rangkaian sejarah peradaban 
manusia. Produk hasil inovasi tersebut antara lain mobil, kereta uap, 
telepon dan televisi. Kedua produk hasil inovasi ini telah merubah banyak 
sendi kehidupan manusia di dunia dan berkat kedua inovasi ini kehidupan 
manusia dapat dikatakan menjadi lebih berkualitas. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa inovasi produk sangat berbeda dengan product 
improvement. Perbedaan dari product innovation dan product improvement 
adalah terletak pada proses lanjutannya. Televisi dengan teknologi layar 
LED yang tipis dan jernih merupakan product improvement dari televisi. 
Mobil bertenaga listrik dan hybrid merupakan product improvement yang 
luar biasa dari sejak mobil pertama ditemukan. Penjelasan yang cukup 
detail mengenai jenis-jenis inovasi dapat dilihat dalam studi dari Robertson 
yaitu: 1) continuous, 2) dynamically continuous, dan 3) discontinuous.9 
Continuous innovation merupakan inovasi yang memberikan efek gangguan 
paling kecil terhadap produk yang sudah mapan dalam sebuah industri. 
Kondisi ini dapat dilihat dalam industri smartphone saat ini di mana semua 
brand berupaya memperbesar megapixel dari kameranya. Penambahan 
kualitas dan kuantitas megapixel dari kamera smartphone tidak terlalu 
besar efek pengaruhnya terhadap pasar. Inovasi kedua yaitu dynamically 
continuous menghasilkan produk yang lebih baik dari sebelumnya namun 
masih belum menghasilkan perubahan sangat besar pada kondisi pasar, 
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seperti misalnya mobil canggih dengan teknologi hybrid seperti dalam 
beberapa mobil Toyota dan Honda. Inovasi yang bersifat discontinuous 
cenderung menghasilkan pola baru dalam kehidupan manusia dan 
perubahan besar dalam pasar seperti ditemukannya internet. 

Inovasi biasanya didukung oleh technology innovation seperti yang 
dijelaskan oleh Roberts (1988) dalam studinya.10 Inovasi yang melibatkan 
teknologi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1) recognition of opportunity, 
2) Idea formulation, 3) problem solving, 4) prototype solution, 5) 
commercial development, dan 6) technology utilization. Inovasi pada 
tahapan awal muncul dari ketajaman melihat dan menangkap peluang yang 
melekat pada kebutuhan/needs. Pada saat masyarakat membutuhkan alat 
transportasi yang lebih cepat, saat itulah muncul peluang untuk membuat 
sesuatu yang kini disebut dengan mobil. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa recognition of opportunity didorong oleh adanya kesenjangan/
gap kebutuhan yang dirasakan pasar. Peluang yang terkait dengan upaya 
untuk menjawab kebutuhan perlu dituangkan dalam formulasi ide yang 
jelas dan detail. Ide tersebut biasanya akan bertambah dan perlu dianalisis 
ide manakah yang paling memungkinkan untuk dilanjutkan menjadi 
prototype. Baru setelah prototype teruji memenuhi standar tertentu maka 
dilanjutkan ke tahap komersialisasi seperti terlihat dalam proses produksi 
hingga penjualan. Pada akhirnya inovasi yang terwujud tersebut akan 
mulai diterima secara luas oleh pasar dan semakin terasa manfaatnya oleh 
masyarakat. 

Dalam tulisan yang sama Roberts juga menegaskan bahwa inovasi 
terdiri dari dua bagian yaitu: 1) tahap membangun ide/invention, dan 2) 
meneruskan dan mewujudkan ide tersebut kedalam bentuk yang lebih 
aplikatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah 
invention ditambah exploitation (innovation = invention + exploitation).10 
Mengacu pada studi tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses 
membangun inovasi merupakan hal yang tidak mudah. Beberapa 
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kendala dapat muncul dalam tahap pembangunan ide, namun salah satu 
kendala terberatnya adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis secara tajam kebutuhan yang dapat 
diubah menjadi peluang.    
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