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BAB. II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Kelompok 

Kelompok yaitu individu-individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, 

yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar anggota 

masing-masing kelompok sosial (Dirdjosisworo, 1985). Kelompok dibentuk atas 

dasar tujuan yang sama sehingga anggota saling bekerjasama untuk mencapainya. 

Menurut Mulyana (2005) kelompok pada dasarnya adalah gabungan dari 

dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, dimana 

interaksi yang bersifat relative tetap dan mempunyai struktur tertentu. 

Ada beberapa hal yang menjadikan cirri kelompok yaitu; setiap anggota 

harus sadar dengan adanya hubungan timbale balik, dan ada suatu faktor yang 

memiliki bersama oleh para anggota sehingga hubungan diantara mereka semakin 

erat. (Soekanto,1986) 

 

2.2. Teori Penciptaan Nilai 

2.2.1. Konsep Nilai 

Nilai (Value) adalah sejauh mana pelanggan merasa suatu barang atau jasa 

telah memenuhi keinginan atau kebutuhannya, yang diukur dengan kesediaan 

pelanggan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Ukuran ini biasanya lebih 

tergantung pada persepsi pelanggan tentang nilai produk daripada nilai 

intrinsiknya. Menurut Roger (1993) dalam Wahyuningsih (2004) mengatakan 

bahwa nilai secara umum merupakan apa yang konsumen bayar dan keunggulan 

nilai yang didapat dari biaya yang rendah yang sebanding dengan nilai atau 

manfaat yang didapat dan nilai dapat di ciptakan melalui aktivitas-aktifitas yang 

diperhatikan dalam value chain. 

 

2.2.2. Proses Penciptaan nilai 

Totanan (2004) berpendapat tentang penciptaan nilai (value creation) 

secara umum yaitu suatu produsen atau penjual, bagaimana menghasilkan atau 

membuat suatu produk/ jasa menjadi begitu dibutuhkan dan menarik dimata 
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konsumennya. Lebih jelasnya bagaimana produsen berusaha agar produk atau 

jasanya diminati oleh konsumen daripada produk pesaing yang lain. Nilai dapat 

diciptakan dengan cara inovasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber dan 

kemampuan. Inovasi merupakan salah satu alternatif bagi organisasi untuk 

berkembang dan bertahan hidup dalam lingkungan yang dinamis dan bergejolak 

(Cottam, 2001) dalam Totanan (2004).  

Ada tiga perspektif dasar yang melandasi sebuah aktivitas dan kinerja 

perusahaan yaitu: kemampuan sumber daya, proses internal, dan kinerja bisnis. 

Kemampuan sumber daya perusahaan (resource capability) adalah kemampuan 

yang bisa diciptakan oleh perusahaan karena adanya sumber daya teknologi, 

manusia maupun organisasi itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki teknologi, 

baik teknologi sederhana ataupun canggih, yang mendukung aktivitasnya. 

Demikian pula dengan manusia dan organisasi, setiap perusahaan mempunyai 

karakteristik di setiap manusia dan budayanya. Keberhasilan menciptakan nilai 

(creating value) dari suatu produk bukan terletak pada pabrik dan bangunan tapi 

terletak pada pikiran manusia (knowledge) yang berada dibelakang penciptaan 

nilai dari produk tersebut. Dijelaskan bahwa manusia berfungsi sebagai mediator 

dalam melakukan dan menjalankan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan 

nilai (creating value). 

Nilai yang diciptakan perusahaan atas suatu produk, dapat 

ditangkap/diperoleh baik oleh pelanggan maupun perusahaan. Disamping penting 

bagi perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih unggul dari perusahaan 

pesaing, penting pula bagi perusahaan untuk dapat memperoleh bagian 

(capturing) dari nilai yang diciptakan-nya, dalam bentuk keuntungan (profit 

margin). Jadi profit margin adalah Nilai yang diciptakan dan ditangkap dikurangi 

biaya penciptaan nilai. 

 

2.3. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan (Sustainable Competitive 

idvantage) 

Pada saat kualitas produksi cukup dengan permintaan konsumen yang 

semakin meningkat dan cepat berubah. Oleh sebab itu perusahaan harus 

mengetahui kondisi pasar, konsumen dan selalu melihat permintaan konsumen. 
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Dalam persaingan pemasaran harus dapat mempengaruhi calon pembeli dengan 

cara promosi, namun promosi tidak mengetahui perkembangan pasar dan 

permintaan konsumen. Karenanya perusahaan harus memusatkan perhatiannya 

kepada konsumen dan kondisi pasar. 

Perusahaan yang berada dalam struktur pasar persaingan tentunya 

memerlukan strategi untuk memenangkan persaingan dalam suatu industri atau 

bidang bisnisnya dipasar. Strategi tersebut dikenal sebagai strategi bersaing 

(competitive strategy) yaitu suatu kombinasi antara tujuan yang diperjuangkan 

perusahaan dengan alat (kebijakan) yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut (Porter, 1980). Strategi bersaing merupakan pencarian akan posisi yang 

menguntungkan dalam suatu industri tempat terjadinya persaingan.  

Dalam suatu struktur industri, daya tarik bagi suatu perusahaan dalam 

persaingan ditentukan oleh lima kekuatan bersaing, yaitu ancaman masuknya 

pendatang baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar 

pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, persaingan diantara pesaing-pesaing 

yang ada. Pengaruh dari lima faktor tersebut menentukan daya tarik suatu 

perusahaan untuk masuk atau tidak dalam suatu industri. 

Pendatang baru dalam suatu industri membawa kapasitas baru, keinginan 

untuk merebut pasar sehingga menyebabkan harga turun dan biaya meningkat. 

Ancaman masuknya pendatang baru bergantung kepada rintangan masuk yang 

ada dan reaksi dari para pesaing yang ada. Ancaman dari produk pengganti akan 

terjadi karena produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan 

menerapkan harga pagu (ceiling price) yang dapat diberikan oleh perusahaan 

dalam industri. Makin menarik harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, 

makin ketat pembatasan laba industri. 

Kekuatan tawar-menawar pembeli memaksa industri untuk menurunkan 

harga dari kualitas produk yang lebih tinggi. Tuntutan pembeli tersebut 

mengharuskan industri mengorbankan kemampulabaan. Kekuatan pembeli 

tergantung pada situasi pasar dan kepentingan relatif pembeli dari industri yang 

bersangkutan. Kekuatan tawar-menawar pemasok menentukan tingkat persaing 

karena pemasok dapat mengancam akan menaikan harga bahan dan menurunkan 

mutu bahan baku yang dibeli. Pemasok yang kuat dapat menekan kemampulabaan 
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industri yang tidak dapat mengimbangi kenaikan harganya. Pesaing diantara 

pesaing yang ada juga dapat menentukan tingkat persaingan. Pesaing yang ada 

akan berlomba untuk mendapatkan posisi di pasar baik melalui persaingan harga, 

promosi, pengenalan produk atau meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

Dengan demikian perusahaan saling bergantung satu sama lain. 

Posisi relatif suatu perusahaan dalam suatu industri juga menentukan 

kemampuan apakah berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Kinerja 

perusahaan di atas rata- rata jangka panjang akan merupakan keunggulan bersaing 

(competitive advantage) tahan lama. Untuk memenangkan persaingan, ada dua 

dasar keunggulan bersaing suatu perusahaan yaitu biaya rendah kepemimpinan 

biaya (cost leadership) dan diferensiasi (differentiation).  

Dalam upaya pemenangan bisnis, strategi organisasi harus tepat dan sesuai 

dengan kondisi perusahaan, terkait dengan keadaan internal dan eksternal yang 

dihadapi dalam persaingan. Dengan demikian, manajemen strategi organisasi 

yang memiliki keunggulan bersaing lestari akan memiliki kemampuan 

menciptakan nilai, yakni kinerja keuangan yang baik, serta mencipta nilai berupa 

kepuasan bagi seluruh stakeholders, terutama karyawan, pelanggan, dan 

lingkungan. 

Adapun keunggulan bersaing, berkembang dari nilai yang mampu 

diciptakan perusahaan untuk pembelinya yang melebihi biaya perusahaan dalam 

menciptakannya. Nilai (value) adalah apa yang pembeli bersedia bayar, sedangkan 

nilai yang unggul berasal dari tawaran harga yang lebih rendah daripada pesaing. 

Keunggulan bersaing tidak dapat dipahami dengan memandang perusahaan 

sebagai suatu keseluruhan. Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktivitas 

berlainan yang dilakukan perusahaan dalam mendesain, memproduksi, 

memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya. Masing-masing aktivitas 

dapat mendukung posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan dasar untuk 

diferensiasi.  

Menurut Porter (1998) dalam Siagian (2005) mengatakan secara umum 

ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing yaitu: 

a. Cost leadership 
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b. Diferensiasi  

c. Fokus 

Terkait dengan adanya upaya peningkatan keunggulan bersaing maka 

peran proses penciptaan nilai merupakan hal yang sangat penting. Penciptaan nilai 

suatu produk barang atau jasa merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

rantai produksi. Di samping itu penciptaan nilai berperan dalam meningkatkan 

loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dia dapat memberikan harga 

jual yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai 

kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh 

perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, 

penggunaan teknologi, dan kemudahan akses dengan bahan baku.  

Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan 

menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya. Misalnya, 

persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang 

lebih, dan brand image yang lebih unggul. Selain itu, strategi fokus juga dapat 

diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan 

pasar sasaran yang diharapkan. Memiliki keunggulan bersaing (competitive 

advantage) akan selalu diusahakan di dalam persaingan baik persaingan untuk 

tingkatan antar negara maupun tingkatan perusahaan. 

 

2.4. Proses Bisnis  

Proses merupakan sekumpulan kegiatan yang saling terkait, yang 

menggunakan masukan dan mengubahnya untuk menghasilkan suatu keluaran. 

Sedangkan bisnis adalah suatu sistem "ekonomi yang menyangkut pertukaran 

barang & jasa (material, data dan informasi) dari satu pihak (supply) kepada pihak 

lain demand). Dirgantoro (2002: 39) mengatakan bahwa proses bisnis adalah cara 

yang lebih baik untuk mendeliver atau menyampaikan barang dan jasa. kepada 

pelanggan. Proses bisnis ini kemudian diturunkan menjadi aktivitas-aktivitas 

operasional yang menunjukkan pekerjaan apa yang harus dilakukan serta 

teknologi apa yang harus diterapkan untuk dapat menyampaikan barang maupun 

jasa kepada pelanggan. 
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Pada proses bisnis, komponen masukan atau input dapat bermacam macam 

tergantung kepada jenis usahanya. Komponen masukan, transformasi, maupun 

keluaran ini kegiatan atau hal yang dilakukan sangat tergantung kepada jenis 

usaha dari perusahaan atau organisasi. Pada komponen keluaran dari proses bisnis 

secara generik dapat dibagi menjadi dua, yaitu keluaran yang berupa barang dan 

keluaran yang berupa jasa. 

Konsep proses bisnis selalu terus berkembang dari tiap abad dan tiap 

generasinya. Dimasa sekarang proses bisnis mengarah pada bagaimana agar 

mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan konsumen lalu mampu 

untuk unggul dalam persaingan dipasar.  

Dari tipe-tipe pengembangan, harus ada titik-titik pengarah dan pengaruh 

dalam mengembangkan proses bisnis dengan memberi respon terhadap pengaruh 

lingkungan intemal maupun lingkungan eksternalnya, yaitu:  

1) Tingkat Persaingan. 

 2) Biaya (efisiensi). 

 3) Perekembangan Teknologi.  

4) Pemilik atau pemegang saham.  

5) Politik, ekonomi, peraturan regulasi (sebagai pengaruh). 

Ada dua fungsi yang mempengaruhi proses, yaitu pengendalian dan 

mekanisme yang selanjutnya dalam proses transformasi akan mempengaruhi 

output. Dalam memetakan proses bisnis, akan ditemukan pada tingkatan tertentu 

kemiripan-kemiripan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya dalam 

industri yang sama. Hal ini karena dari tingkatan-tingkatan tertentu baisanya 

terdapat proses bisnis yang akan selalu ada di perusahaan generik Dirgantoro 

(2002: 950) 

 

2.5. Perbaikan Proses Bisnis 

Perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan baik yang 

sifatnya bertahap perbaikan yang secara kuantitas dan kualitas sedikit maupun 

yang bersifat radikal, tentu saja dilakukan untuk membuat perusahaan memiliki 

kinerja yang lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, atau bahkan 

memiliki performance yang lebih baik dibandingkan dengan persaingannya dan 
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mungkin yang terbaik dalam industri. Perbaikan secara bertahap atau radikal 

tersebut dapat didorong oleh beberapa hal, seperti: 

- Tuntutan dari para pelanggan.  

- Dorongan dari para pesaing.  

- Keinginan dari pemegang saham atau pemilik.  

- Tuntutan dari para karyawan.  

- Dorongan dari peraturan pemerintah.  

- Kondisi ekonomi, politik  

- Dan sebagainya.  

Sekali lagi ditekankan bahwa apa pun penyebab dan alasan perusahaan 

melakukan perubahan, maka tujuan akhirnya adalah untuk mempertahankan atau 

mungkin memperbaiki/membenahi posisinya dalam pasar. 

Tinjauan Perbaikan Proses Bisnis (business process improvement) dalam 

kerangka manajemen stratejik digambarkan secara sederhana. Yaitu sebuah 

perusahaan harus selalu memberikan respon terhadap seluruh perubahan yang 

terjadi di dalam lingkungan bisnisnya. Hanya perusahaan yang mampu untuk 

selalu memberi respon terhadap seluruh perubahanlah yang akan mampu untuk 

bertahan dalam industrinya, dan begitu pula sebaliknya.  

Bagaimana perusahaan melakukan respon bila diketahui dan strategi yang 

ditetapkan atau dicanangkan oleh perusahaan. Dari strategi inilah kita dengan 

mudah akan mengetahui ke mana perusahaan akan dituju, tanpa adanya strategi 

maka orang-orang dalam organisasi atau perusahaan akan kehilangan arah dan 

pegangan. Mereka akan kebingungan menentukan apa yang harus dan akan 

dilakukan karena tidak adanya arah yang harus dituju. 

Ketika strategi telah diberikan, maka kemudian diformulasikan strategi 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. 

Setelah target selesai dan diformulasikan dengan jelas maka yang selanjutnya 

dilakukan adalah perincian aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk 

mencapai target tersebut. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa proses bisnis 

adalah aktivitas untuk menyampaikan barang atau jasa dengan lebih baik kepada 

pelanggan. Jadi. dalam rangka manajemen stratejik tersebut. aktivitas-aktivitas 

yang dimaksud tidak lain adalah proses bisnis yang ada dalam perusahaan. 
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Perbaikan Proses Bisnis dilakukan setelah pengontrolan proses bisnis 

dilakukan, dan apabila yang kemudian didapatkan adalah target yang ditetapkan 

tidak dapat dicapai, maka dilakukanlah perbaikan-perbaikan terhadap proses 

bisnis yang di kenal sebagai Perbaikan Proses Bisnis (Dirgantoro, 2002: 48) 

Apabila target berhasil dicapai, akan tetapi sering dianggap bahwa Perbaikan 

Proses Bisnis harus tetap dilakukan hal ini banyak disebabkan penilaian bahwa 

dengan perbaikan pada proses hasil yang akan dicapai masih akan lebih 

meningkat dari yang telah dicapai. 

 


