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ABSTRAK 


~ama Mashuna Ulie Azmj 
Judul Penerapan Cost Leadershtp Melalui Analisis Value Chain Untuk 

Mencipt.kan Keunggulan Bersamg Pad. PT. PGN (P""ero), Tbk 

Dalam menghadapi persujngan industri mlnyak dan gas bum i yang semakin 
kompetitif, PT. Perusahaan Gas Negara (persero), Thk sebagai salah satu pcrusahaar: 
minyak dan gas bum. harus menerapkan strategi yang tepat agar dapal bertahan dan 
mcncapai keunggulan bersaing. Penggunaan analisis value dwin dalam pcncittian Inl 

bertujuan untuk memahami proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam transmisl 
dan distribusi gas bumi lni, serta melakukan efisiensi biaya dengan menganahsis 
aktivitas bernilai tambah (value added activities) dan aktivitas tidak bemilal tam bah 
{non value added activities) beserta pemicu biayanya (cost driver), 

l:ntuk tujuan tersebut maka digunakan metode stud! kasus tunggal (.\lI1y,lc 
<:",>;e study) dimana penelitl membandingkan konsep d.m menghlmpun [akta yang 
berhubungan dengan penel1tian. Penerapan cost leaders/up dimulai denga;l 
mengidenttfikasi aktivi!as value chain, mengalokasikan biaya dan aktiva tetap ke tiap 
-- tlap aktivitas value cham tersebut. dan langkah terakhiJ' adalah melakukan analisis 
ak(lvit3S. hlaya. serta cosl driver. Data yang digunakan adaiah laporan b13YJ rian 
laporan laha rugi tanun 2004 dan prosedur pengumputan data dilakukan dengan 
wawancara dan dokumentasi. 

Dati hasH pembahasan diperoleh kesimpulan perusahaan dapat mdakukan 
efisien" btaya sebesar Rp, J6,854A77M7,- atau sekitar 24.22% dan seluruh biaya 
perusahaan dan peningkatan profitabilitas sebesar Rp, J6.846727.666,- amu sekltar 
5,321%. Sebagai dampak dati penerapan cost leadership melalui anal iSIs vulut! c/taIn, 
maka perusahaan dapat unggul dalam bersaing -cit industri sejcnis dengar. 
mCJ'umuskan hargajuaJ gas yang kornpetitif 

Kata kunel : Analisis valut? chain, CO':-I Jm:er, efisiensl biaya. keunggu!an bcrs;;l1:1g 
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