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ABSTRAK 

 
Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran penting 

dalam pembangunan Indonesia dan  merupakan salah satu industri strategis. 
Peran bidang jasa konstruksi terutama pembangunan infrastruktur jalan dan 
jembatan dinilai penting berkaitan dengan  pertumbuhan ekonomi negara. 
Pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia berada diatas rata-rata pertumbuhan 
ekonomi dalam waktu 5 tahun terakhir. PT. Mitra Setya Utama (PT. MSU) 
adalah perusahaan badan usaha swasta yang bergerak dibidang pengerjaan 
konstruksi jalan dan jembatan yang berbasis di Jakarta. Perusahaan yang 
tergolong perusahaan kecil ini mulai mencuri perhatian didunia konstruksi jalan 
dan jembatan dengan Simultaneous Jacking System, suatu inovasi teknologi yang 
mereka lakukan dalam pengerjaan proyek lifting jembatan. Sampai saat ini 
PT.MSU belum memiliki suatu strategi bersaing untuk diaplikasikan dalam 
organisasinya sehingga dengan potensi yang dimiliki perusahaan, pencapaiannya 
dirasa masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
merancang strategi bersaing yang dapat di implementasikan pada PT. Mitra Setya 
Utama untuk dapat meraih keunggulan bersaing dimasa yang akan datang. 

Penelitian ini menggunakan analisis faktor eksternal dengan 
menggunakan analisis PEST dan analisis faktor internal dengan menggunakan 
VRIO sehingga dapat diketahui sumber daya perusahaan yang dapat menjadi 
kekuatan bersaing bagi PT.MSU. Peneliti kemudian mengkorelasikan hasil 
analisa faktor internal dan eksternal dengan matriks TOWS sehingga didapat 
suatu rancangan strategi bersaing untuk PT.MSU.   

Stategi perusahaan yang dapat diimplementasikan pada PT. Mitra Setya 
Utama dalam upaya meningkatkan strategi bersaing yaitu : (1) meningkatkan 
produksi peralatan SJS sehingga PT. MSU mampu mengerjakan lebih banyak 
proyek dalam satu waktu; (2) meningkatkan kemampuan teknisi melalui 
kerjasama dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi terkait pelatihan – 
pelatihan teknik dan penggunaan teknologi terbaru pada pekerjaan jalan dan 
jembatan; (3) mengembangkan inovasi teknologi terbaru dibidang pekerjaan jalan 
dan jembatan untuk meningkatkan efisiensi biaya; (4) memperluas pasar dengan 
mengikuti tender pekerjaan proyek jalan dan jembatan di luar DKI Jakarta; (5) 
meningkatkan reputasi perusahaan dengan menjaga dan mengutamakan   kualitas 
pekerjaan; (6) melindungi produk - produk inovasi yang dibuat dengan 
melakukan pendaftaran hak cipta atau paten; (7) melakukan kerjasama dengan 
perusahaan konstruksi besar  sehingga PT. MSU dapat mengerjakan proyek 
bergengsi dengan modal minimal; (8) melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap 
sistem kontrol pengelolaan proyek secara berkala untuk meningkatkan efisiensi 
dan produktifitas. 
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