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ABSTRAK 
 
 

Industri pupuk di Indonesia khususnya pupuk magnesium-based dan 
pupuk majemuk telah berkembang pesat yang ditunjukkan dengan semakin 
banyaknya jumlah produsen pupuk di Indonesia. PT Polowijo Gosari adalah salah 
satu badan usaha swasta nasional yang bergerak di bidang pupuk yang 
memproduksi pupuk magnesium-based dan terus mengembangkan produk & 
pasarnya dengan memproduksi pupuk majemuk. PT Polowijo Gosari awalnya 
merupakan pioneer yang mendominasi pasar pupuk magnesium-based. Namun 
kurang responsifnya perusahaan dalam merespon pertumbuhan kebutuhan pasar 
telah membuka peluang bagi munculnya pendatang baru yang mulai mengancam 
keunggulan kompetitif perusahaan. Sementara di sisi lain, intensitas persaingan di 
pasar pupuk majemuk untuk sub sektor perkebunan juga terus meningkat dari 
tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tahun 2002-2011, rata-rata prosentase 
pertumbuhan laba bersih perusahaan mengalami pertumbuhan negatif dan 
cenderung fluktuatif. Tren pertumbuhan laba perusahaan tidak sejalan dengan tren 
pertumbuhan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi dan memformulasikan kembali strategi bersaing PT Polowijo 
Gosari untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan strategi riset studi kasus, karena penelitian ini merupakan 
investigasi secara mendalam atas fenomena alamiah yang terjadi di PT Polowijo 
Gosari, dimana hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna dan bukan 
generalisasi. 

Interpretasi atas seluruh hasil temuan kualitatif yang didukung dengan 
analisis EFE Matrix, VRIO Framework, IFE Matrix, dan IE Matrix menunjukkan 
bahwa posisi perusahaan berada dalam kuadran Harvest/Divest yang 
menggambarkan bahwa strategi bersaing yang dipilih dan diterapkan PT Polowijo 
Gosari kurang tepat karena tidak memenuhi kriteria consonance, advantage, dan 
feasibility. Sejalan dengan analisis tersebut, hasil GE/McKinsey Multi-Factor 
Portfolio Analysis menunjukkan secara lebih terperinci posisi dan rekomendasi 
pilihan strategi bersaing bagi masing-masing produk berdasarkan market 
attractiveness index dan competitive position index sebagai berikut: Harvest: 
pupuk Dolomit, Sulfomag, dan Kalphos; Monetize: pupuk NPK Tablet/Briket dan 
NPK Granule; Protect Position: pupuk Super Dolomit; Improve Position: pupuk 
Dolomit Premium; Invest to Grow & Improve Position: pupuk Magplus. 
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