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PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait 

dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan juga 

para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam konstruksi. 

Jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik. Jasa 

tersebut meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis/rancang bangun, 

pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaannya. Mengingat bahwa prasarana 

dan sarana fisik merupakan landasan pertumbuhan negara, sektor-sektor dalam 

pembangunan nasional, jasa konstruksi berperan pula sebagai penyedia lapangan 

kerja, maka jasa konstruksi penting dalam pembangunan nasional. 

Maraknya proyek-proyek konstruksi yang ada di kota-kota besar Indonesia saat 

ini telah memicu banyak perusahaan konstruksi baru bermunculan, hal ini 

menyebabkan meningkatnya persaingan di industri konstruksi. Meningkatnya 

persaingan dirasakan banyak terjadi di proyek – proyek Infrastruktur di tanah air. 

Diambil dari Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.1 di bawah, terlihat bahwa 

terdapat pertumbuhan proyek konstruksi yang signifikan dari tahun ke tahun, pada 

tahun 2011 sampai 2016 terdapat pertumbuhan sebesar 15,39%. Hal ini 

mengindikasikan adanya market yang terus membesar.  

Tabel 1.1 Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan,  
2011 – 2016 (000.000 rupiah) 

 

Jenis&Pekerjaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Konstruksi*Bangunan*Gedung 95,397,270**** 108,768,763* 128,551,604* 149,872,885* 168,905,974* 189,045,215*
Konstruksi*Bangunan*Sipil 169,975,358* 202,325,448* 237,019,258* 273,552,144* 306,750,445* 341,491,328*
Konstruksi*Khusus 54,876,925**** 65,029,137**** 74,782,311**** 85,600,825**** 95,248,750**** 105,336,144*
TOTAL 320,249,553& 376,123,348& 440,353,173& 509,025,854& 570,905,169& 635,872,687&



Sumber: http://bps.go.id  

PT. Sinarbali Binakarya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

sektor konstruksi khususnya di bidang konstruksi jalan dan jembatan sebagai core 

bisnis yang dijalankan. PT. Sinarbali Binakarya didirikan sejak 1997 oleh Ir. Wayan 

Mahardika selaku pemilik sekaligus direktur utama. Berdirinya perusahaan ini 

berawal dari pemilik bekerja sebagai sub kontraktor swasta dari perusahaan 

konstruksi BUMN. Bisnis utama PT. Sinarbali Binakarya adalah kontraktor yang 

memproduksi aspal hotmix, beton readymix, beton precast dan paving dalam 

spesifikasi yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen 

dari perusahaan PT. Sinarbali Binakarya antara lain, yakni Pemerintahan mayoritas 

berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan BUMN Karya, Perusahaan 

swasta, maupun perorangan. 

Seiring dengan perkembangan industri konstruksi di seluruh Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor Infrastruktur sebagai prioritas dalam pembangunan 

pemerintahan di era Presiden Joko Widodo,  banyak bermunculan lah perusahaan 

konstruksi sejenis baru dari tahun ke tahun.  

Diambil dari Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.2 di bawah, terlihat bahwa 

terdapat pertumbuhan perusahaan konstruksi dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 

sampai 2016 terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan 

tingkat persaingan antar perusahaan yang terus membesar dari tahun ke tahun.  

Tabel 1.2 Jumlah Perusahaan Konstruksi di Bali, 2010-2016 
 

Perusahaan Konstruksi 
Jumlah Perusahaan  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bali 2215 2232 2251 2292 2357 2498 2650 
 

Perusahaan PT. Sinarbali Binakarya telah merasakan persaingan yang 

kompleks dan ketat tersebut. Ini menyebabkan perusahaan mulai menyadari 

banyaknya pesaing yang muncul menjadi ancaman dan tantangan bagi perusahaan. 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015 



Hal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 1.2, bahwa jumlah perusahaan di bidang 

konstruksi khususnya di Provinsi Bali, mengalami peningkatan dari tahun 2010 

hingga 2016 . 

Tabel 1.2 Grafik Pendapatan PT. Sinarbali Binakarya, Tahun 2013-2016 
 

 

 

Daya saing perusahaan PT. Sinarbali Binakarya dengan strategi yang telah 

dilakukan perusahaan cukup baik sehingga eksistensi perusahaan terus 

berkelanjutan sampai sekarang. Namun Eksistensi perusahaan ditunjukkan pada 

Gambar 1.3 yang menunjukkan total omzet perusahaan dari tahun 2013 hingga 2016 

mengalami peningkatan yang stagnan. Bisnis pun dalam era ke depan akan semakin 

banyak menghadapi tantangan dikarenakan konsumen membutuhkan layanan yang 

lebih berkualitas tinggi dan berbiaya rendah. serta tingkat persaingan antar 

kontraktor yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Permasalahan yang timbul 

dalam PT. Sinarbali Binakarya adalah stagnansi dalam pendapatan usaha dalam 

beberapa tahun terakhir, hal ini dikarenakan banyaknya pesaing pesaing baru yang 

muncul dengan strategi banting harga tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan. 

Disaat menawar proyek, mereka menawar dengan harga rendah tanpa 
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Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017 



Binakarya dengan pengalaman yang sudah bertahun tahun pada bidang konstruksi 

ini lebih hati hati dan menerapkan manajemen resiko dalam setiap proyek akan 

diikutinya, sehingga dengan muncul nya pesaing pesaing baru ini dapat menjadi 

ancaman bagi kelangsungan bisnis PT. Sinarbali Binakarya. 

Berdasarkan uraian mengenai persaingan bisnis yang telah diterapkan oleh 

PT.Sinarbali Binakarya tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji suatu strategi 

yang membuat perusahaan unggul dan sukses dalam persaingan bisnis. 

Ketatnya persaingan ini menjadi alasan kuat untuk menggunakan pendekatan 

Blue Ocean Strategy (BOS). BOS merupakan strategi bisnis yang digunakan untuk 

menemukan ruang baru dalam bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi proses dan 

kinerja. Dalam teori Blue Ocean Strategy yang diciptakan oleh Profesor W. Chan 

Kim dan Renee Mauborgne menyatakan bahwa cara untuk memenangi persaingan 

yang ketat di zona Red Ocean adalah dengan mencari samudera biru atau Blue 

Ocean, yaitu menekankan kepada penciptaan ruang pasar yang belum ada 

pesaingnya, fokus pada penumbuhan permintaan dan gerak menjauh dari kompetisi. 

Diharapkan penerapan strategi ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan 

dengan cara penggunakan teknologi yang tinggi dalam proses pekerjaan, memasuki 

market baru yang entry barrier nya tinggi didukung dengan SDM dan teknologi yang 

memiliki kualifikasi khusus.  

Konsep dari teori Blue Ocean Strategy ini yaitu menentukan terlebih dahulu 

SWOT dari PT. Sinarbali Binakarya yang akan di proses menjadi Key Success 

Factor. Menurut Duncan (2007:142), menganalisis lingkungan internal dan eksternal 

merupakan hal penting dalam proses perencanaan strategi. Faktor – faktor 

lingkungan internal di dalam perusahaan biasanya dapat digolongkan sebagai 

Strength (S) atau Weakness (W), dan lingkungan eksternal perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai Opportunities (O) atau Threat (T).  



Hasil analisis bisnis yang dihasilkan dari BOS tersebut akan disesuaikan dengan 

aktifitas-aktifitas bisnis yang ada pada perusahaan, diharapkan dapat menunjang 

strategi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dalam menghadapi 

persaingan yang ada.  

Menurut Hariadi (2004:138) faktor kunci keberhasilan adalah variabel-variabael 

penting dalam lingkungan intern maupun ekstern perusahaan yang sangat 

mempengaruhi kesuksesan perusahaan dalam melaksanakan strategi dalam 

mencapai tujuan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:125) Key Success Factors 

adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja 

organisasi. Pendapat lain yang sangat berpengaruh sebagaimana pendapat Tripomo 

(2005:89) Key Success Factors adalah faktor-faktor internal organisasi (sumber daya 

dan kompetensi) yang paling kritis atau yang paling penting, yang mungkin 

digunakan oleh suatu organisasi dalam suatu industri sebagai alat utama untuk 

menangani peluang dan ancaman agar dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan (meningkatkan posisi keuangan). 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun identifikasi masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi faktor kesuksesan dari PT. Sinarbali  Binakarya 

2. Bagaimana mengidentifikasi bagian yang harus di eliminasi dan kurangi dari 

faktor kegagalan bisnis dan value konsumen yang harus di ciptakan ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor kesuksesan dari PT. Sinarbali  Binakarya 

2. Mengidentifikasi bagian yang harus di eliminasi dan kurangi dari faktor 

kegagalan bisnis dan value costumer yang harus di ciptakan . 



1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai dua manfaat, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

manajemen dan inovasi perusahaan, terutama dalam hal analisis internal dan 

eksternal perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan 

dalam meningkatkan  pemahaman terhadap teori Blue Ocean Strategy 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi inovasi yang tepat 

agar perusahaan dapat unggul dalam persaingan dan keluar dari zona Red Ocean 

dan dapat masuk ke zona Blue Ocean yang belum ada pesaingnya, juga dapat 

memaksimalkan peluang yang ada dan meminimalkan resiko. 

a. Bagi Perusahaan 

Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan Blue Ocean 

Strategy pada perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing. 

b. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan dan informasi mengenai penerapan Blue Ocean 

Strategy diterapkan perusahaan dalam menciptakan keunggulan 

bersaing.  

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai Blue Ocean Strategy dalam 

menciptakan keunggulan bersaing dan melakukan evaluasi maupun 

perbaikan terhadap strategi tersebut untuk perkembangan ke 

depannya. 



1.4.3 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka peneliti 

menggunakan divisi kontraktor dari PT. Sinarbali Binakarya sebagai fokus Blue 

Ocean Strategy dalam menciptakan keunggulan bersaing dan melakukan evaluasi 

maupun perbaikan terhadap strategi perusahaan untuk perkembangan ke depannya. 

 


