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ABSTR.4.KSI 

Pada kondisi sekarang dimana persaingan dan perubahan dunia bisnis yang 
semakin tajam dan cepat meneyebabkan setiap perusahaan berfikir untuk 
memperbaiki kinerja perusahaannya saat ini, agar tetap sUlVive dalam jangka 
panjang. Setiap perusahaan perlu menciptakan keunggulan bersaing pada hal yang 
tepat. 

Analisis value chain merupakan suatu cara yang dilakukan dalam 
menciptakan keunggulan bersaing dengan membagi unit bisnis kedalam aktivitas
aktivitas nitai; mendesain, mengembangkan, memproduksi, mernasarkan, dan 
kegiatan petayanan. Masing-masing rantai ak-tivitas tersebut merupakan sumber 
dalam menciptakan keunggulan bersaing. Secara strategis aktivitas-aktivitas tersebut 
sangat relevan dalam memahami perilaku biaya serta sumber untuk mencapai 
diferensiasi dengan pesaing. 

Dalam memahami analisis value chain hal yang penting untuk dipahami 
adalah konsep strntegi. Pilihan terhadap strategi yang digunakan dalam menciptakan 
keunggulan inilah yang akan menentukan analisis dalam setiap aktivitas nilai yang 
membentuk suatu unit bisnis. Pilihan strategi yang berbeda akan menunjukkan suatu 
analisa yang berbeda ketika diterapkan dalam analisis value chain. Dalam 
menentukan strategi perlu diperhatikan strategic positioning unit bisnis, yang 
menggambarkan kondisi persaingan industri dan melihat kondisi intern unit bisnis 
untuk megetahui kelemahan, kekua~ peluang dan ancaman. Pemahaman dari posisi 
strategis unit bisnis ini juga membantu dalam menentukan misi yang tepat yang 
harus diambil dalam mencapai tujuan. Jadi dalam mengembangkan analisis value 
chain untuk mencapai keunggulan bersaing melalui analisis pada setiap aktivitas nilai 
sangat ditentukan oleh strategi dan misi yang tepat, yang merupakan hasil 
pemahaman dari posisi strategis unit bisnis. 

Keterbatasan laporan fmansial saat ini merupakan kendala pertama yang 
dihadapi dalam menciptakan informasi yang relevant. Kondisi ini harus dirubah. 
Melalui analisa value chain ini penulis akan menggambarkan bagaimana PT"SP", 
sebagai obyek penelitian, dapat menciptakan keunggualn bersaingnya. Pemahar.san 
aktivitas nilai merupakan langkah awal yang dilakukan dengan membagi biaya dan 
aset pada setiap aktivitas niIai, selanjutnya pemahaman pemicu biaya secara strategic 
akan digunakan sebagai dasar dalam memahami perilaku biaya pada setiap aktivi!as 
niIai. Pengembangan analisis pada keterkaitan dengan supplier, antar ak-tivitas nilai 
dan hubungan dengan customer digunakan dalam menciptakan keunggulan bersaing 
sesuai dengan strategi yang telah dipilih. 


