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BAB I
MANAJEMEN PEMASARAN
1.1. Pemasaran Jasa
Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari perusahaaan di samping fungsi lainnya
seperti keuangan, produksi dan personalia. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertian
pemasaran, maka penulis mencoba melakukan pendekatan terhadap berbagai rumusan
pemasaran yang dikemukakan oleh ahli pemasaran seperti yang dikutip di bawah ini.
Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (1997:6), pemasaran adalah suatu
proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang
mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk
yang bernilai dengan pihak lain.
Mariotti (2003:8), memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pemasaran
adalah praktek memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, menemukan atau
menciptakan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen
dan mengkomunikasikannya secara internal kepada perusahaan yang kemudian harus
menciptakan

dan

mengirimkan

produk

dan

layanan

dan

secara

eksternal

mengkomunikasikannya kembali kepada konsumen yang merupakan sasaran produk atau
layanan sehingga mereka menyenangi produk dan layanan dan kemudian membelinya.
Selanjutnya definisi pemasaran yang dikemukakan oleh Madura (2001:83), pemasaran
dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan berbagai perusahaan untuk merencanakan
dan melaksanakan rancangan produk, penentuan harga, distribusi dan promosi.
Dari definisi diatas dapat diterangkan bahwa arti pemasaran adalah jauh lebih luas
daripada arti penjualan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan
mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang
hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan
penyaluran atau penjualan produk tersebut.
Pihak manajemen harus sadarakan tingginya persaingan dalam pasar globalisasi saat ini,
sehingga memicu bagi pihak manajemen untuk selalu mengantisipasi dengan berbagai cara
agar dapat memperoleh pangsa pasar. Dengan semakin besarnya pangsa pasar yang diperoleh
maka dimungkinkan suatu perusahaan tersebut memperoleh pasar yang tinggi agar dapat terus
bersaing dan melanjutkan kelangsungan usahanya. Pangsa pasar biasanya memilih produk dan
jasa yang memberikan nilai terbesar bagi mereka. Jadi, kunci agar berhasil dan dapat
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mempertahankan pasar tersebut adalah memahami lebih baik kebutuhan dan proses pembelian
mereka, termasuk didalamnya dengan memberikan mutu dan servis yang terbaik.
Untuk dapat menciptakan suatu perusahaan menjadi salah satu perusahaan yang solid,
diperlukan pemikiran yang cermat mengenai strategi pelayanan. Dimana sebuah perusahaan
mempunyai pelayanan bermutu tinggi berhasil menetapkan harga lebih tinggi, bertumbuh
lebih cepat dan menghasilkan laba yang lebih besar.
Definisi pemasaran menurut Kotler (2008:6), adalah “Pemasaran adalah suatu fungsi
organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan menyerahkan
nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan

dengan cara

yang

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Definisi pemasaran menurut
American Marketing Association (Kotler, 2008:12),“Pemasaran adalah proses untuk
merencanakan dan melaksanakan perancangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari
ide, barang, dan layanan untuk menimbulkan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu
dan organisasi”.
Definisi ini memberikan arti bahwa pemasaran adalah kegiatan manusia yang
diarahkan kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan melalui suatu proses pertukaran.
Dalam hal ini pertukaran yang dimaksud adalah barang dan jasa, serta uang dan tenaga.
Kegiatan pemasaran melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi, dimana pihak yang satu
menginginkan kepuasan, sedangkan pihak yang lainnya ingin memperoleh laba. Pihak-pihak
yang dimaksud adalah produsen dan konsumen. Produsen menciptakan barang atau jasa
sedangkan konsumen adalah pihak yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk dipenuhi.
Jadi disebabkan karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak maka timbullah yang
disebut pertukaran atau arus perpindahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
Pemasaran juga merupakan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem
keseluruhan. Dikatakan sebagai suatu keseluruhan, karena pemasaran mencakup usaha yang
dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan harga yang sesuai,
menentukan cara-cara promosi yang tepat dan pola distribusi produk yang efektif.
Selanjutnya pemasaran juga mempunyai sasaran tertentu yaitu berusaha memberikan
kepuasan bagi konsumen yang ada maupun pembeli yang potensial, sehingga pemasaran
bukanlah suatu kegiatan yang statis sifatnya melainkan suatu kegiatan yang dinamis dari
keinginan konsumen.
Konsep pemasaran di dalam produk jasa sangat berbeda dengan pemasaran pada produk
barang. Namun demikian, Gilmore (2011) menyatakan bahwa pemasaran jasa dapat merujuk
pada konsep dasar pemasaran. Sedangkan pengembangan dari konsep pemasaran jasa tersebut
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disesuaikan dengan filosofi yang berorientasi kepada pelanggan (customer oriented). Cook
(2004) bahkan menyatakan bahwa hanya ada satu definisi yang sahih dari tujuan bisnis, yaitu
menciptakan pelanggan. Pelanggan merupakan fondasi bisnis dan merekalah yang membuat
bisnis tetap ada.
Menurut Kotler (1997) konsep pemasaran merupakan kunci untuk meraih tujuan
organisasi adalah menjadi lebih efektif dari pada para pesaing dalam memadukan kegiatan
pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Intisari
dari pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang
diciptakan oleh pesaing. Proses penciptaan nilai dimulai dari pelanggan, yaitu kebutuhan dan
situasi penggunaannya, dan akan berakhir pada pelanggan pula, yaitu dengan tingkat
kepuasannya.
Sebuah bisnis jasa cenderung mengambil tanggung jawab yang lebih komprehensif
dibandingkan bisnis barang untuk segala proses yang dilalui oleh pelanggannya sehari-hari
dan bagaimana mereka akhirnya mendukung proses bisnis dan menciptakan nilai. Bahkan
Lehtinen (1983) juga menekankan pentingnya sebuah bisnis jasa berinteraksi dengan
pelanggan dalam memberikan pelayanan yang lebih agar dapat memenuhi segala kebutuhan
pelanggannya secara komprehensif.
Pada dekade terakhir ini telah terjadi pergeseran paradigma di dalam ilmu pemasaran
(marketing), yakni dari goods-dominant logic (GDL) ke arah service-dominant logic (SDL).
Penyediaan layanan atau jasa (service) merupakan tujuan fundamental dari pertukaran
ekonomi dan pemasaran. Individu atau kelompok, baik perusahaan maupun organisasi nirlaba,
melakukan aktivitas pertukaran jasa satu sama lain. Selanjutnya barang, uang, organisasi, dan
jejaring dianggap sebagai suatu perantara (intermediaries) atau institusi tambahan (collateral
institution) di dalam proses pertukaran jasa tersebut.
Vargo dan Lusch (2008) telah berhasil mengidentifikasi sejumlah transformasi
konseptual dari GDL menuju ke SDL. Dari mulanya berfokus pada produk berupa barang
fisik dengan menekankan keistimewaan yang spesifik, kini berubah menjadi fokus pada
pelayanan dengan pengalaman dan solusi sebagai aspek utamanya. Konsep SDL ini
menganggap bahwa pelanggan merupakan co-creator value yang memiliki peran penting
dalam seluruh rantai proses jasa.
Pergeseran paradigma ini juga tak terlepas dari peningkatan yang dramatis yang terjadi
pada sektor jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian dunia
yang kini telah mendominasi hampir dua pertiganya. Di Indonesia, kontribusi sektor jasa
mencapai hampir 30% dari pendapatan domestik bruto dan mampu menyerap sebagian besar
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pasokan (supply) tenaga kerja (Lupiyoadi 2013). Pertumbuhan yang terjadi pada sektor ini
telah membuat perusahaan semakin menyadari pentingnya peningkatan orientasi pelayanan
terhadap para pelanggannya (customer orientation). Implikasi dari adanya fenomena tersebut
adalah semakin tingginya tingkat persaingan sehingga diperlukan upaya peningkatan daya
saing atau keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari bisnisnya. Oleh karena itulah,
penting adanya manajemen pemasaran jasa (service marketing) yang berbeda dibandingkan
dengan pemasaran produk yang telah lebih dahulu dikenal selama ini.
Pemasaran relasional (relational marketing) sangat relevan untuk dikaitkan dalam studi
mengenai pemasaran jasa mengingat interaksi yang terjadi antara pelanggan dan pemberi jasa
begitu tinggi pada sebagian besar bisnis jasa. Pemasaran relasional menurut Riva’i (2009)
adalah konsep yang berkiblat pada Market Based Views, yaitu pandangan stratejik yang
berbasis pada lingkungan perusahaan, dimana lingkungan dipandang situasi yang dapat
mempengaruhi arah strategis perusahaan. Menurut Little dan Marandi (2003), konsep
pemasaran relasional ini dapat menjadi suatu alternatif strategi terhadap pendekatan konsep
dasar pemasaran sebagai suatu cara memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan
serta cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Dengan demikian,
terlihat bahwa pemasaran relasional merupakan strategi implementatif dari filosofi orientasi
kepada pelanggan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Menurut Syafruddin (2008), dalam industri di sektor jasa pendekatan pemasaran
relasional ini cocok digunakan pada strategi pemasarannya, hal ini sesuai dengan sifat jasa
itu sendiri. Kualitas kerelasian (relationship quality) sangat relevan untuk dibahas dalam
pemasaran jasa mengingat konsep ini juga menekankan pentingnya mempertahankan
pelanggan melalui peningkatan hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Dengan
demikian, dalam kualitas kerelasian penarikan pelanggan baru hanyalah langkah awal dari
proses pemasaran (Pi dan Huang 2011).
Di samping itu, mempertahankan pelanggan jauh lebih murah bagi perusahaan, daripada
mencari pelanggan baru (Ennew dan Binks 1996). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari
Mohaghar dan Ghasemi (2011) yang mengemukakan bahwa diperlukan biaya lima kali lipat
untuk mendapatkan seorang konsumen baru daripada mempertahankan seorang yang sudah
menjadi pelanggan.
Studi tersebut juga memberikan tambahan sudut pandang. Pertama, terdapat cara
pandang yang berbeda dari perusahaan dalam melihat hubungan dan interaksinya dengan
konsumen. Fokusnya kini beralih dari transaksional menjadi hubungan jangka panjang
dengan mempertahankan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Kedua,

5
adanya pengakuan bahwa kualitas, pelayanan pelanggan (customer service), dan aktivitas
pemasaran yang perlu dijalankan secara bersamaan. Pemasaran relasional memfokuskan
pada pemanduan ketiganya serta memastikan terjalinnya potensi kombinasi sinergis diantara
elemen ini.
1.2. Pengertian Kualitas
Dalam situasi persaingan global yang semakin kompetitif, persoalan kualitas produk
menjadi isu sentral bagi setiap perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan
produk berkualitas akan menjadi senjata untuk memenangkan persaingan, karena dengan
memberikan produk berkualitas, kepuasan konsumen akan tercapai. Oleh karena itu
perusahaan harus menentukan definisi yang tepat dan pemahaman yang akurat tentang
kualitas yang tepat.
Menurut American Society for Quality Control (Kotler, 2007 : 50) “Kualitas adalah
keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat
laten”.
Selanjutnya menurut Duran dalam Lupiyoadi (2006), kualitas dapat diartikan sebagai
biaya yang dapat dihindari (avoidable) dan yang tidak dapat dihindari (unavoidable). Yang
termasuk dalam biaya yang dapat dihindari misalnya biaya akibat kegagalan produk,
sementara yang termasuk biaya yang tidak dapat dihindari misalnya biaya kegiatan
pengawasan kualitas.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi kualitas
bersumber dari dua sisi, produsen dan konsumen. Produsen menentukan persyaratan atau
spesifikasi

kualitas,

sedangkan

konsumen

menentukan

kebutuhan

dan

keinginan.

Pendefinisian akan akurat jika produsen mampu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan
atas produk ke dalam spesifikasi produk yang dihasilkan.
1.3. Pengertian Jasa
Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri
mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan personal (Personal Service) sampai jasa sebagai
suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang telah berusaha
mendefinisikan pengertian jasa. Berikut ini adalah beberapa diantaranya :
Menurut Kotler (2007:42) mengatakan bahwa jasa adalah: “Setiap tindakan atau
kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait
atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik”. Sedangkan menurut Gitosudarmo

6
(2008:221),“Jasa merupakan produk yang tidak berwujud yang biasanya berupa pelayanan
yang dibutuhkan oleh konsumen”.
Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada aspek interaksi
pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu
menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas dan
aktivitas-aktivitas tidak berwujud.
Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak
merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat
yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya
kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang
dihadapi konsumen.
Jasa sendiri dirumuskan sebagai aktualisasi dari kompetensi terspesialisasi yang
kemudian diaplikasikan dalam bentuk aksi, proses, dan kinerja demi terciptanya manfaat bagi
entitas tersebut ataupun entitas lainnya. Jasa memang seringkali dipandang sebagai suatu
aktivitas konsumsi yang unik dan rumit. Keunikan dan kompleksitas tersebut disebabkan
banyaknya definisi dan ruang lingkup dari jasa itu sendiri. Griffin (1996) juga menyebutkan
bahwa jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang bahkan diantara
produk jasa tidak ada yang sama antara satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut
lebih dijabarkan dalam definisi-definisi di bawah ini.
Lovelock dan Wirtz (2011) mendefinisikan jasa sebagai suatu aktivitas ekonomi yang
ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, seringkali meliputi kinerja berbasis waktu,
untuk memberikan hasil yang diinginkan pada seorang penerima atau sebuah benda yang
menjadi tanggung jawab pembeli jasa tersebut. Sebagai pengganti dari uang, waktu, dan usaha
yang dikeluarkannya, konsumen berharap untuk memperoleh nilai dari akses terhadap barang,
tenaga kerja, kemampuan profesional, fasilitas, jaringan, dan system, namun mereka biasanya
tidak mengambil alih kepemilikan atas elemen fisik yang terlibat. Definisi ini lebih
menekankan kepada proses pertukaran yang terjadi antara konsumen dan penyedia jasa.
Zeithaml et al. (2009) mendefinisikan jasa sebagai segala aktivitas ekonomi yang
hasilnya bukan merupakan produk dalam bentuk fisik, yang umumnya dikonsumsi pada saat
yang bersamaan dengan waktu dihasilkannya. Karakteristik yang sangat ditekankan disini
adalah waktu konsumsi jasa tersebut. Berbeda dengan barang yang dapat disimpan terlebih
dahulu setelah diproduksi, jasa dikonsumsi berbarengan dengan proses produksinya. Tidak
berbeda jauh dengan kedua definisi sebelumnya, Kotler (2000) juga memberi definisi suatu
jasa sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain,
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pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.
Dengan demikian, karakteristik yang ditekankan disini adalah intangibility dan tidak adanya
perpindahan kepemilikan.
1.4. Ciri-Ciri Jasa
Jasa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan barang (produk fisik). Menurut Tjiptono
(2014: 28) menyebutkan ciri-ciri tersebut sebagai tersebut :
1. Intangibility (tidak berwujud). Artinya jasa tidak dapat dilihat, dicecap, dirasakan, di
dengar atau dicium sebelum dibeli oleh konsumen.
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan). Artinya bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari
penyedianya, entah penyedianya manusia atau mesin.
3. Variability (bervariasi). Artinya bahwa mutu jasa tergantung pada siapa yang
menyediakan jasa di samping waktu, tempat, dan bagaimana disediakan.
4. Perishability (tidak tahan lama). Artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau
dipakai kemudian.
1.5. Strategi dan Taktik Pemasaran
Unsur-unsur utama pemasaran (Kertajaya, 2005) dapat di klasifikasikan menjadi tiga
kelompok besar, yaitu :
1. Unsur strategi pemasaran
Unsur strategi pemasaran ini berupa strategi :
a. Segmenting
Merupakan tindakan mengidentifikasi dan mengelompokkan calon konsumen sesuai
dengan karakteriksik spesifiknya, yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, produk
dan bauran pemasaran.
b. Targeting
Merupakan tindakan memilih segmen yang dinilai paling menarik yang akan dilayani.
Segmen sasaran yang dibidik ini bisa berupa satu segmen atau lebih dari satu segmen
sekaligus, yang maana segmen-segmen tersebut memiliki keterkaitan karakter yang
dipersepsikan oleh pemasar dapat terpuaskan oleh produk/jasa yang akan dipasarkan.
c. Positioning
Merupakan tindakan membangun persepsi calon konsumen terhadap posisi
produk/jasa yang ditawarkan, dibandingkan dengan produk/jasa sejenis yang
ditawarkan oleh pesaing. Positioning dibangun dengan mengkomunikasikan
keunggulan bersaing yang dimiliki oleh produk/jasa tersebut dan atau pendukungnya,
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seperti: supply chain, after sales service, kemudahan untuk dihubungi/dicari, dan
sebagainya.

2. Unsur taktik pemasaran
Unsur taktik pemasaran dikelompokkan menjadi dua proses, yaitu :
a. Diferensiasi
Taktik diferensiasi berkaitan dengan cara yang ditempuh oleh pemasar dalam
membangun strategi pemasarannya, dengan memberikan keunikan dari produk/jasa
yang ditawarkannya, yang membedakannya dari produk/jasa yang ditawarkan oleh
pesaing.
b. Bauran pemasaran (marketing mix)
Taktik bauran pemasaran berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai produk,
tempat,

harga

dan

promosi

agar

dapat

memasarkan

produk/jasa

yang

ditawarkannya.
c. Penjualan (selling)
Merupakan taktik untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan
melalui produk dan layanan yang ditawarkan oleh suatu lokasi.
Menurut Graham Hooley dkk (2008), strategi sangat memperhatikan bagaimana sesuatu
itu dilakukan secara efektif (melakukan sesuatu dengan benar) dan efisien (melakukan sesuatu
dengan baik). Dasar dari suatu pemikiran strategis adalah konsep ”strategic fit”, yaitu bahwa
suatu strategi itu efektif jika terjadi kecocokan antara kebutuhan dan keperluan pelanggan
(yaitu kondisi pasar dimana strategi ini diterapkan) dengan sumber daya dan kemampuan dari
perusahaan yang akan menerapkan strategi ini.

1.6. Pemasaran Jasa Pelabuhan
Fungsi pemasaran bagi suatu perusahaan merupakan elemen yang sangat penting,
terutama di dalam lingkungan bisnis dengan persaingan yang sangat kompetitif seperti jasa
kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan yang ditawarkan tidak akan banyak dikenal dan tidak
akan laku di pasaran bila kegiatan pemasaran yang dilakukan kurang baik. Hasil penelitian
dari Onut et al. (2011) juga menekankan pentingnya menyediakan fasilitas pendukung
pelabuhan, termasuk hinterland.
Wang (2011) menjabarkan proses pemasaran (marketing process) dalam industri
kepelabuhanan ini menjadi tiga aspek utama, yaitu :

9
1. Membentuk loyalitas pelanggan (customer loyalty) melalui kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan merupakan kerangka dasar dari terciptanya hubungan yang baik
dalam jangka panjang antara perusahaan dengan para pelanggannya. Kemampuan untuk
menciptakan kepuasan pelanggan secara efektif inilah yang akan menjadi fondasi dari
terciptanya hubungan semacam ini. Hal ini menjadi penting karena kini semakin disadari
bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat vital
dalam dunia bisnis (Irawan 2003).
2. Membangun kepercayaan (mutual trust) dengan pelabuhan lain. Persaingan antar
pelabuhan di dunia internasional saat ini sangat ketat. Seluruh perusahaan semakin
menyadari bahwa mereka perlu menggunakan kekuatan inti mereka untuk membuat
kerjasama multilateral dengan perusahaan lain dalam rangka mewujudkan kerja sama yang
menguntungkan diantara mereka. Tujuan utama dari kerjasama ini tentunya untuk
memenuhi kebutuhan layanan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan untuk
memenangkan kepuasan pelanggan.
3. Menciptakan karyawan yang memiliki loyalitas kepada perusahaan. Sikap saling percaya
yang diejawantahkan dalam bentuk dukungan antara perusahaan dan karyawan adalah
dasar bagi hubungan jangka panjang perusahaan dan pelanggan eksternal. Tanpa dasar ini,
hubungan antara klien dan perusahaan tidak akan efektif sama sekali. Oleh karena itu,
dedikasi karyawan akan menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan perusahaan.
Dengan kata lain, perusahaan perlu memperlakukan para karyawannya secara istimewa
dengan membangkitkan antusiasme dan potensi mereka, meningkatkan kepuasan dan
loyalitas karyawan, serta memberikan kesejahteraan yang baik bagi mereka.
Untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang akan dipuaskan bukanlah
hal yang mudah, hal ini disebabkan karena kebutuhan dan keinginan pelanggan selalu
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika pelanggan merasa puas, maka ada
kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang (Semuel 2006). Hal ini juga terbukti
berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa persepsi pelanggan terhadap pemberian
pelayanan kualitas jasa (service quality) yang baik dapat diprediksi adanya kepuasan
pelanggan (customer satisfaction) secara keseluruhan dan pelanggan akan mengulang untuk
menggunakan jasa tersebut (Mushi 2013). Beberapa penelitian telah berupaya meneliti
pemasaran jasa pada jasa kepelabuhanan. Namun demikian belum ada yang membangun
suatu model pemasaran jasa yang komprehensif hingga mencakup pola hubungan antara
pembentukan kualitas jasa hingga pencapaian loyalitas pelanggan. Kolanović et al. (2011),
telah melakukan studi empiris untuk mengidentifikasi sejumlah atribut yang tepat untuk
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mengukur port service quality. Kemudian dengan menggunakan confirmatory factor
analysis, atribut-atribut tersebut dikelompokkan menjadi beberapa faktor, yaitu port
accessibility, port reliability, port functionality, port information availability dan port
flexibility. Shanaki et al. (2012) melakukan penelitian yang merujuk pada penelitian
Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988) dengan melihat pengaruh dari reliability,
responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Dari kedua penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi service quality,
diantaranya port accessibility, port reliability, port functionality, port information
availability, port flexibility (mirip dengan port responsiveness), reliability, assurance,
empathy, dan tangibles.
Wu et al. (2011) melakukan penelitian yang cukup komprehensif pada kasus kereta
cepat. Walaupun penelitiannya bukan pada jasa kepelabuhanan, namun memiliki kemiripan
karena turut membahas jasa transportasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas jasa
(service quality) mempengaruhi perceived value dan customer satisfaction, kemudian
perceived value juga mempengaruhi customer satisfaction, dan memiliki efek moderasi dalam
hubungan antara service quality dan customer satisfaction. Selanjutnya Fornell (1992) dan
Oliver (1997) meneliti bahwa customer satisfaction mempengaruhi customer loyalty. Dari
beberapa penelitian di atas, dibangunlah sebuah model service marketing di jasa
kepelabuhanan yang mencakup sepuluh determinan kualitas jasa, serta hubungan antara
kualitas jasa (service quality) dengan perceived value dan customer satisfaction hingga dapat
mencapai loyalitas konsumen.
Berbagai penelitian terkait pemasaran jasa kepelabuhanan yang telah ada selama ini
hanya berfokus ke arah pengukuran kualitas jasa (service quality) serta pengaruhnya terhadap
kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Sejauh ini belum terdapat suatu model penelitian
komprehensif yang meneliti hingga ke arah loyalitas pelanggan (customer loyalty). Padahal
loyalitas merupakan hal yang tak kalah pentingnya di dalam pemasaran jasa. Seperti emosi
dan kepuasan, loyalitas merupakan konsep lain yang nampak mudah dibicarakan dalam
konteks sehari-hari, tetapi menjadi lebih sulit ketika dianalisis maknanya. Terutama karena
belum banyak literatur yang berfokus untuk mengemukakan definisi tentang loyalitas
(Dharmmesta 1999). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat loyalitas
pelanggan kepada perusahaan, produk atau brand terhadap kepuasan pelanggan (customer
satisfaction), antara lain hal ini disebabkan karena kurangnya konsistensi dalam kinerja,
pesaing baru memberikan tawaran yang lebih baik dan tingginya harapan pelanggan (Baran et
al. 2008).
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Loyalitas pelanggan sangat erat kaitannya dengan orientasi jangka panjang dari
perusahaan. Loyalitas tersebut penting bagi perusahaan yang ingin meraih keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage) guna memenangkan
persaingan atau kompetisi dengan para kompetitornya. Hal ini sejalan dengan teori pemasaran
relasional yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
Undang-undang pelayaran yang baru tersebut mencabut ketentuan sebelumnya yakni
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, di mana Undang-undang baru tersebut memberikan
fondasi bagi reformasi sistem pelabuhan di Indonesia yang komprehensif. Undang-undang
tersebut menghapus monopoli pemerintah atas sektor pelabuhan dan membuka kesempatan
bagi partisipasi sektor swasta. Selanjutnya undang-undang tersebut menjabarkan lebih
spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
Di dalam penelitian yang terkait dengan pemasaran jasa, suatu perusahaan akan
memberikan informasi yang mendalam mengenai produk jasa, pasar, kompetisi, hingga
strategi yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan. Apabila suatu perusahaan
menggunakan sebuah perpustakaan penelitian yang komprehensif, maka perusahaan dapat
membuat keputusan dengan lebih jelas dan percaya diri. Di dalam penelitiannya, Kiuk (2002)
mengungkapkan bahwa kreativitas program pemasaran dipengaruhi oleh faktor-faktor
motivasi, analisa situasi dan masukan pemecahan masalah. Dengan memiliki penelitian untuk
keputusan

pemasarannya,

perusahaan

dapat

mengoptimalkan

pilihan

strategi

dan

meminimalkan risiko kegagalan.
Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat objek dari penelitian ini adalah
industri pelabuhan. Industri jasa tersebut memainkan peran yang sangat penting bagi
perekonomian suatu negara. Bidang ini merupakan salah satu bidang strategis yang menaungi
hajat hidup orang banyak. Peran pelabuhan juga diproyeksikan akan semakin tinggi dengan
asumsi bahwa tidak ada peraturan yang merugikan sIstem ekspor dan impor serta angkutan
manusianya, serta tingkat produksi yang stabil dari pengelolaan sumberdaya alam di wilayah b
serta kendala yang diperoleh dari transportasi darat (Edyanto & Sandy, 2010).

BAB II
MANAJEMEN PENGELOLAAN PELABUHAN
2.1. Pelabuhan
2.1.1. Pengertian Pelabuhan
Pengertian pelabuhan dapat dirujuk dalam UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Disebutkan bahwa pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan layanan jasa.
Utamanya pelabuhan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda
transportasi.
Jasa usaha kepelabuhanan memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan
untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas atau trafik (kapal,
penumpang dan/atau barang), menjaga keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra
dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. Ini berarti pasar
jasa sebuah pelabuhan sangat ditentukan oleh besaran aktivitas perdagangan lewat laut yang
dihasilkan dalam satuan wilayah penyedia kargo di belakang (hinterland) dalam suatu batasan
pulau ataupun yang berada di depan atau di luar pulau dari sebuah pelabuhan berada
(foreland).
Bersarkan pengertian tersebut, definisi pelabuhan mencakup prasarana dan sistem
transportasi, yaitu suatu lingkungan kerja terdiri dari area daratan dan perairan yang
dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambatnya kapal, guna terselenggaranya
bongkar muat barang serta turun naiknya penumpang dari suatu moda transportasi laut (kapal)
ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya.
Pengertian pelabuhan tersebut mencerminkan fungsi-fungsi pelabuhan, di antaranya :
1. Interface: bahwa pelabuhan merupakan tempat dua moda/sistem transportasi, yaitu
transportasi laut dan transportasi darat. Ini berarti pelabuhan harus menyediakan berbagai
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fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan (transfer) barang dari
kapal ke angkutan darat, atau sebaliknya.
2. Link (mata rantai): bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dan sistem transportasi. Sebagai
mata rantai, pelabuhan, baik dilihat dari kinerjanya mapun dari segi biayanya, akan sangat
mempengaruhi kegiatan transportasi keseluruhan.
3. Gateway (pintu gerbang): bahwa pelabuhan berfungsi sebagai gerbang dari suatu negara
atau daerah. Pengertian ini dapat dilihat dari segi :
a. Pelabuhan sebagai pintu masuk atau pintu keluar barang dari atau ke negara atau
daerah tersebut. Dalam hal ini pelabuhan memegang peranan penting bagi
perekonomian negara atau suatu daerah.
b. Pelabuhan sebagai pintu gerbang. Kapal-kapal yang memasuki pelabuhan terkena
peraturan perundang-undangan dari negara atau daerah tempat pelabuhan tersebut
berada., yaitu ketentuan-ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina peraturan
impor/ekspor dan sebagainya.
4. Industry entity: bahwa perkembangan industri yang berorientasi pada ekspor dari suatu
negara, maka fungsi pelabuhan semakin penting bagi industri tersebut.

2.1.2. Jenis-Jenis Pelabuhan
Di Indonesia terdapat berbagai macam pelabuhan, tergantung kriteria yang dipakai,
ketentuan peraturan perundang-undangan, letak geografis, besar kecilnya kegiatan pelabuhan
dan organisasi serta pengelolaan pelabuhan.
Berdasarkan kriteria yang ada dalam peraturan-peraturan Indonesia pelabuhan dapat
dikelompokkan dalam :
1. Menurut Indische Scheepyaartswet (Stbl. 1936) ditetapkan bahwa pelabuhan di Indonesia
terdiri dari pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang
terbuka bagi perdagangan luar negeri yang dapat masuk kapal-kapal dari negara-negara
tersebut (luar negeri). Sedangkan pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka
bagi perdagangan luar negeri dan hanya dapat dimasuki oleh kapal-kapal yang berbendera
Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, membedakan pelabuhan
atas tiga kategori (Pasal 1), yaitu :
a. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan
pelayanan masyarakat umum
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b. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang
jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang
serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan
berfungsi sebagai pelabuhan umum.
c. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan
sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
3. Berdasarkan letak geografis, pelabuhan terdiri dari pelabuhan pantai yaitu pelabuhan yang
terletak di pantai laut. Termasuk dalam kelompok ini antara lain: Tanjung Priok,
Surabaya, Teluk Buyat, Banten, Semarang, Makasar, Pelabuhan sungai yaitu pelabuhan
yang terletak di sungai biasaya agak jauh ke pedalaman, yaitu Palembang, Jambi,
Pekanbaru, Pontianak dan sebagainya.
4. Berdasarkan kriteria besar kecilnya kegiatan, lengkapnya fasilitas yang tersedia pelabuhan
dapat dibagi atas: Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal. Atau
dapat dijabarkan bedasarkan tipe/ukuran kapal atau liner service: gateway port, trunk port
dan feeder por.
Berdasarkan volume kegiatan yang berhubungan dengan komoditi perdagangan maka
pelabuhan dapat dibagi: Pelabuhan Ekspor di mana arus barang (cargo flow) lebih
dominan untuk ekspor dari pada impor seperti: Pelabuhan Belawan, Teluk Bayur,
Panjang. Pelabuhan Impor di mana arus barang lebih dominan untuk barang impor dari
pada ekspor seperti Tanjung Priok. Di samping itu dikenal pula pelabuhan penyeberangan
(ferry) yang hanya melayani kapal penyeberangan (ferry) seperti Pelabuhan Gilimanuk,
Banyuwangi, Merak, Bakahuni dan sebagainya.
2.1.3. Fungsi dan Peranan Pelabuhan
Di era globalisasi dewasa ini ternyata tidak ada bangsa/negara yang mampu memenuhi
kebutuhan sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena tidak sama sumber daya alam yang
dimiliki, dan tidak sama pula kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Juga
tidak sama perkembangan industri dan pertanian yang menghasilkan barang kebutuhan serta
tinggi rendahnya kebudayaan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara.
Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan adanya keterbatasan masing-masing negara
untuk memenuhi kebutuhan maka terjadi saling ketergantungan antara satu negara dengan
negara lainnya, melalui perdagangan internasional.
Bagi negara-negara maju mengandalkan kekuatan ekonominya pada industri atau
pertanian dan ada negara yang masih mengandalkan ekonominya pada sumber daya alam
yang berlimpah (natual resources). Negara industri maju membutuhkan bahan baku.
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Sebaliknya negara-negara berkembang yang sedang tumbuh sektor industinya membutuhkan
bahan baku di samping negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah
membutuhkan pasar untuk menjual produksinya. Kondisi dan perbedaan kebutuhan demikian
telah ikut mendorong berkembangnya perdagangan antar negara atau perdagangan
internasional.
Perdagangan internasional berarti perdagangan yang melibatkan beberapa negara
yang masing-masing mempunyai kepentingan nasional dengan peraturan perundangundangan yang berbeda. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara yang bersifat bilateral
yaitu persetujuan antara dua negara yang akan menghasilkan perjanjian perdagangan dua
negara (bilateral trade agreement). Jika yang terlibat beberapa negara, dalam daerah
tertentu, atau berdasarkan pada kepentingan yang sama maka menghasilkan perjanjian
antara beberapa negara (regional trade agreement atau mulilateral trade agreement).
Dalam transaksi perdagangan sedikitnya ada unsur penjualan (ekspor), pembelian
(impor) dan barang (komoditas) sebagai objek perdagangan. Transaksi perdagangan antar
negara ini (ekspor/impor) dilaksanakan melalui proses yang cukup panjang sesuai dengan
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing
negara serta ketentuan-ketentuan yang secara umum berlaku bagi kedua negara seperti
bilateral agreement, regional agreement atau multilateral agreement/convention.
Dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan fasilitas pelabuhan, dilaksanakan
pemindahan barang yang merupakan proses dari transaksi perdagangan. Untuk terlaksananya
proses transaksi perdagangan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang melibatkan
pergudangan, pengawasan persediaan barang, pemeliharaan dan pengepakan, dokumentasi dan
pengiriman, transportasi dan pelayanan purna jual kepada konsumen. Pendeknya, transaksi
perdagangan akan sangat membutuhkan peran transportasi sebagai penunjang yang sangat
menentukan. Untuk itu, lancarnya transportasi, tepat waktu dan jaminan keselamatan barang
dengan biaya yang prospektif, akan mempengaruhi harga atau mutu komoditas sampai pada
konsumen.
Dapat dikatakan bahwa negara produsen yang berorientasi pada ekspor sangat
berkepentingan atas jasa transportasi. Terutama Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang yang sedang menuju ke arah industrialisasi, dengan hasil produski yang
berorientasi ekspor. Hal ini juga menentukan daya saing barang (komoditas) ekspor Indonesia
di pasar internasional.
Setelah beberapa uraian tentang pengertian hal-hal yang berkaitan dengan
kepelabuhanan, maka perlu diuraikan peranan pelabuhan yaitu :
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1. Untuk melayani kebutuhan perdagangan internasionl dari daerah penyangga (hinterland)
tempat pelabuhan tersebut berada.
2. Membantu berputarnya roda perdagangan dan pengembangan industri regional.
3. Menampung pangsa yang semakin meningkat arus lalu lintas internasional baik
transhipment maupun barang masuk (inland routing)
4. Menyediakan fasilitas transit untuk daerah penyangga (hinterland) atau daerah/negara
tetangga.
Pelabuhan yang dikelola dengan efisien dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai
akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari
daerah penyangga tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya, perdagangan yang lancar
dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin
meningkat yang akan mengakibatkan perkembangan pelabuhan. Bagi negara-negara yang
sedang berkembang peranan pelabuhan dijelaskan oleh J.A Raven bahwa: pelabuhan
memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, jelas terlihat bahwa banyak
negara berkembang di mana pelabuhan dapat berfungsi secara bebas dan efisien telah
mencapai kemajuan yang pesat. Seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.

2.2. Pola Dasar Manajemen Pelabuhan
Secara

umum

pola

penanganan

dan

pengelolaan

kepelabuhanan

di

dunia

diklasifikasikan atas tiga rejim besar yaitu pola land-lord port, tool port dan operating port.
Pelabuhan dengan tipe pengelolaan land-lord port, otoritasnya berperan layaknya seperti
tuan tanah yang memberikan konsesi aset tidak bergerak berupa lahan dan bangunan untuk
dipakai, dioperasikan, dan tidak dimiliki hingga suatu masa atau periode tertentu yang
disepakati. Kemudian sebuah entitas pengelola ditunjuk atau disepakati mengusahakan aset
yang ada dan melengkapinya dengan sistem peralatan bongkar muat dan sistem informasi
lainnya untuk mengoperasikan sebuah tipe jasa pelabuhan tertentu.
Pemilik aset (land-lord) biasanya adalah pemerintah atau negara yang berhak atas
kompensasi dari aset yang dikonsesikannya dalam suatu presentasi tertentu berdasarkan
fungsi profit, skala usaha, dan parameter lain yang disepakati bersama. Otoritas pelabuhan
dunia yang menerapkan prinsip seperti ini banyak terjadi di negara-negara Asia Timur seperti
Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.
Tipe kedua yaitu pelabuhan tool port yang ditandai dengan intensitas pengadaan
infrastruktur pelabuhan dan sistem peralatan bongkar-muatnya yang dimiliki langsung oleh
otoritas pelabuhan itu sendiri. Namun fasilitas dan peralatan tersebut kemudian didedikasikan
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oleh pihak ketiga yang mengoperasikannya secara dominan dibandingkan dengan
prinsipalnya. Tools atau peralatan yang disediakan tersebut dikonsesikan kepada pihak ketiga
dalam suatu periode yang disepakati berdasarkan kriteria teknis bongkar-muat dan
operasional pelayanan jasa sebuah pelabuhan.
Sehingga dalam pola manajemen pelabuhan bertipe ini sering muncul fungsi-fungsi
manajerial yang tegas dan terpisah antara otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, dan
operator terminal. Kluster penanganan jasa kepelabuhanan yang bercorak seperti ini biasanya
terjadi banyak di negara-negara yang sedang berkembang (developing-countries) dimana
pemerintah memegang kendali yang kuat di dalam memerankan fungsi public-provider bagi
masyarakat industri kepelabuhanan dan pelayaran. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya
kekuatan partisipasi publik khususnya pihak swasta di dalam pengelolaan sebuah pelabuhan.
Sedangkan tipe pengelolaan kepelabuhanan yang ketiga adalah kelompok pengelola
yang dikenal dengan istilah operating port. Dalam kategori pengelolaan ini, perspektif otoritas
sebuah pelabuhan terkesan menjadi terpadu atau menyatu dalam seluruh lini jasa yang
disediakan oleh pelabuhan tersebut. Lebih detail, otoritas pelabuhan memainkan peran dan
fungsi secara komprehensif baik sebagai operator pelabuhan dan operator terminal.
Dibandingkan dengan dua klasifikasi sebelumnya, pada tipe ini, otoritas pelabuhan memiliki
dan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk perencanaan investasi, operasi, resiko bisnis,
dan penanganan sumber daya manusia. Sehingga kelihatan dengan jelas bahwa otoritas
pelabuhan juga operator pelabuhan. Contoh yang paling lugas dari tipe manajemen ini adalah
Pelabuhan Singapura.
Diakui ketiga pola penanganan kepelabuhanan di dunia ini masing-masing mempunyai
contoh baik dan sukses masing-masing. Namun dari keseluruhan rejim tersebut tidaklah dapat
ditetapkan pola mana yang terbaik diterapkan untuk suatu wilayah tertentu. Dengan kata lain,
dapat dinyatakan bahwa penerapan bentuk dasar dari bentuk manajemen kepelabuhanan suatu
regio sangat ditentukan oleh karakteristik dan kebutuhan sistem perdagangan yang ingin
dilakukan secara terbaik untuk suatu area dan negara.
Dalam prakteknya, pola dasar antar satu bentuk yang satu dengan yang lainnya telah
mulai dikombinasikan berdasarkan the best and the worst practices-nya. Jadi tidak hanya
fanatik membentuk suatu pola yang sudah baku ini. Contoh negara terdekat adalah Filipina
dimana beberapa jumlah pelabuhan yang dimilikinya dikelola dengan tipe land-lord, tool-port,
operating-port dan kombinasi dari ketiganya. Berikut adalah uraian lebih detail perihal pola
penanganan di pelabuhan-pelabuhan referensi dunia yang seringkali menjadi barometer
pengelolaan jasa kepelabuhanan secara global.
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2.2.1. Fungsi Dasar Operasional dan Fasilitas Pelabuhan
Sebagaimana telah disebut di sebelumnya, pengoperasian pelabuhan secara dasar
meliputi 8 (delapan) kegiatan jasa kepelabuhan, mulai dari kolam pelabuhan sampai jasa-jasa
penunjang

kepelabuhanan.

Pengoperasian

pelabuhan

mempunyai

maksud

untuk

memperlancar perpindahan intra dan antar moda transportasi, sebagai pusat kegiatan
pelayanan transportasi laut, sebagai pusat distribusi dan konsolidasi barang. Kedelapan fungsi
dasar tersebut adalah :
1. Penyediaan

kolam

pelabuhan

dan

perairan

untuk

lalu

lintas

kapal

dan

tempat berlabuh.
2. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal (pilotage) dan pemberian
jasa kapal tunda untuk kapal-kapal laut.
3. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tambat/sandar, bongkar muat barang dan
hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang.
4. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di
perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.
5. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan
kelancaran angkutan laut hasil industri.
6. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan (lahan parkir), saluran
pembuangan air (sanitasi), instaliasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan
armada pemadam kebakaran.
7. Penyediaan jasa terminal bongkar muat petikemas, muatan curah cair, muatan curah
kering dan kapal RO-RO.
Secara umum yang dimaksud sebagai fasilitas dasar atau infrastruktur pelabuhan adalah
struktur konstruksi bangunan yang menunjang kegiatan pelabuhan yang berupa fasilitas
bangunan konstruksi permanen yang berada di perairan dan daratan. Biasa disebut fasilitas
utama pelabuhan. Sebutan fasilitas dasar (infrastruktur dasar) adalah sarana yang harus selalu
ada dari kegiatan kepelabuhan, terdiri dari alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan
gelombang (breakwater), pelampung tambat (mooring buoy).
Sedangkan fasilitas penunjang atau disebut dengan suprastruktur adalah struktur
konstruksi peralatan yang menunjang kegiatan pelabuhan yang berada di perairan dan atau
daratan terdiri dari dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan jalan. Juga dapat berupa alat
utama (untuk aplikasi darat dan apung). Alat-alat utama darat dapat berupa Container Crane
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(CC), Rubber Trade Gantry (RTG), Top loader, Head Truck dan Chasis. Sedangkan alat
apung terdiri dari kapal tunda dan kapal pandu.

2.2.2. Fasilitas Utama Dan Fasilitas Dasar Perairan
1. Alur Pelayaran
Secara definisi adalah area lintasan kapal yang akan masuk dan keluar kolam pelabuhan.
Besaran kedalaman alur pelayaran biasanya ditentukan berdasarkan formula 1,1 draft
kapal penuh + 1 m, sedang untuk lebarnya dapat diestimasi bila satu jalur minimal 4,8
lebar kapal sedangkan bila dua jalur minimal 7,6 lebar kapal.
2. Kolam Pelayaran
Merupakan tempat dimana kapal dapat labuh dengan aman untuk bongkar/muat barang
dengan kedalaman aman sekitar 1,1 draft kapal penuh, dan luas kolam dengan pengaturan
:
a. tambatan tunggal : lingkaran dengan jari-jari (panjang kapal, LOA) + 25 m
b. tambatan ganda : segiempat dengan panjang (LOA + 50 m) x lebar (LOA/2)
3. Penahan Gelombang
Dikatakan penahan gelombang karena merupakan bangunan yang digunakan untuk
melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang. Umumnya bertipe miring, tegak
(kaison) dan campuran.
4. Mooring Buoy
Secara definisi merupakan suatu fasilitas untuk mengikat kapal waktu labuh agar tak
terjadi pergeseran yang disebabkan gelombang arus dan angin, tidak terjadi pergeseran
posisi di dalam kolam pelabuhan atau tengah laut dan sebagai alat bantu untuk
berputarnya kapal. Komponen utamanya adalah pelampung penambat, beton pemberat,
jangkar dan rantai antara jangkar dan pelampung.
Secara umum kargo muatan transportasi laut yang diangkut dengan kapal dapat
dibedakan atas berbagai jenis muatan sesuai bentuk, wujud, dan sifatnya yang dikelompokkan
dalam :
1. Muatan Sejenis (Bulk Cargo)
Muatan jenis ini dapat berupa muatan cair (bulk liquid cargo), seperti minyak bumi,
minyak kelapa sawit atau muatan kering (dry bulk cargo), seperti batubara dan kopra.
2. Muatan Campuran (General Cargo)
Muatan jenis ini adalah muatan yang dimuat di kapal dalam jenis dan pembungkus yang
beraneka warna (dalam peti, drum, kaleng, besi beton, karung dan sebagainya).
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3. Muatan Yang Didinginkan (Refrigerated Cargo)
Muatan jenis ini membutuhkan suhu dingin untuk pengawetan muatan, dan dibagi dalam
suhu dingin (cold) dan suhu sangat dingin freeze), seperti sayur, buah, daging, ikan dan
obat-obatan.
4. Muatan Hewan Hidup (Life Stock)
Dari tempat yang menghasilkan banyak ternak, hewan hidup sering diekspor untuk
keperluan konsumsi atau pengembangan dari negara tujuan.
2.2.3. Administrator Pelabuhan
Adapun bagian dari administrator pelabuhan adalah :
1. Administrator Pelabuhan ialah koordinator bidang perhubungan laut yang berfungsi
mengkoordinasikan unit pelaksana badan Usaha Pelabuhan, instansi-instansi pemerintah
lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan.
2. Kepala Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis instansi pemerintah bidang pemerintah
bidang perhubungan laut, di bidang pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan usaha
Pelabuhan.
3. Unit Pelaksana Teknis di bidang perhubungan laut terdiri dari :
a. Kendaraan, perkapalan dan pelayanan
b. Jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi
pelayaran
c. Pengamanan pelabuhan dan bandar serta lalu lintas dan angkutan laut.
4. Administrator pelabuhan melaksanakan koordinasi terhadap unit pelaksana Badan Usaha
Pelabuhan, instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi pemerintah lainnya
untuk kelancaran tugas-tugas kepelabuhanan.
2.2.4. Pengelolaan Pelabuhan
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pengelolaan
pelabuhan, di antaranya UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah, UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu
Kota, PP No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, serta UU No.31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.
Di antara peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang mengatur masalah
pengelolaan pelabuhan secara khusus adalah PP No.69 Tahun 2001. sedangkan peraturan
perundang-undangan yang lain tidak mengatur baik secara eksplisit.
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Dalam Pasal 11 PP no.69 Tahun 2001 disebutkan bahwa pengelolaan pelabuhan nasional,
internasional dan hub port (pengumpul) diserahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT.
Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Namun demikian, di sisi lain, UU No.32 Tahun 2004 dan UU
No.34 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat
kepada pemerintahan daerah.
Penerapan dari peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh aparat
pemerintahan terjadi gesekan, terutama dalam hal interpretasi. Di satu pihak, pemda merasa
memiliki kewenangan untuk mengelola pelabuhan yang menjadi yurisdiksi pusat (seperti
yang tercantum Pasal 11 PP No.69 Tahun 2001). Pertimbangan interpretasi ini adalah asas lex
superiori derogat legi inferiori. Bahwa PP tidak boleh bertentangan dengan UU yang
hirarkhinya lebih tinggi, yaitu UU No.32 Tahun 2004.
Sementara, pemerintah pusat, dalam hal ini Depertemen Perhubungan dan PT. Pelindo
berpijak pada asas lex specilais derogat legi generalis. Alasannya, bahwa baik UU No.32
Tahun 2004 maupun UU No.34 Tahun 1999 tidak mengatur baik secara eksplisit maupun
implisit mengenai pengelolaan pelabuhan. Sehingga persoalan ini harus tunduk pada PP
No.69 tahun 2001, selama PP ini belum diubah.
Pasal 21 ayat (4) UU No.21 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pengelolaan pelabuhan
yang dilaksanakan secara terkoordinir antara kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayaran
jasa di pelabuhan diatur lebih lanjut dengan PP. Sedangkan PP No.69 Tahun 2001 dalam
pasal 1 huruf (7) dan (10) serta Pasal 33 ayat (3) memberikan hak "monopoli" kepada BUMN
yang bergerak di bidang pelabuhan, yaitu PT. Pelindo.
Pasal 9 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintahan dapat
menetapkan kewenangan khusus dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota. Pada ayat
(2) disebutkan bahwa kewenangan khusus ini meliputi perdagangan bebas dan atau pelabuhan
bebas ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya, pasal ini mengamanatkan adanya UU
khusus yang mengatur masalah perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas. Selain itu,
Pasal 227 secara implisit juga memberikan wewenang pengelolaan pelabuhan oleh Pemda.
Pasal 1 angka (23) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa
pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem
bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh
dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan.
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Kemudian dalam Pasal 7 huruf (j) UU No.31 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa dalam
rangka kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri dapat menetapkan sistem
pemantauan kapal perikanan. Artinya bahwa dalam hal pelabuhan perikanan (di mana tempat
kapal perikanan bersandar), ada kewenangan menteri yang bersangkutan untuk memantau
kapal perikanan, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Diskursus masalah pengelolaan pelabuhan oleh pemda mengemuka ketika
dikeluarkannya putusan MA terhadap judicial review PP No.69 Tahun 2001 No. MA/D
IT.TUN/90/VI/2004 pada 17 Juni 2004, yang diajukan oleh Forum Deklarasi
Balikpapan. Dalam putusan ekstra (extra vonis) ini dinyatakan bahwa MA
mengabulkan sebagian uji materiil terhadap PP tersebut. Kemudian, diresmikannya
pembangunan Pelabuhan Jakarta New Port (JNP) oleh Gubernur Sutiyoso pada tanggal
26 Juli 2004, semakin mempertajam diskursus ini.
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan menurut PP No.69 Tahun 2001 adalah wilayah
perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk
kegiatan kepelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk
menjamin keselamatan pelayaran.

2.3. Rencana Induk Pelabuhan
Rencana Induk Pelabuhan (port master-plan) merupakan instrumen perencanaan jangka
panjang yang digunakan untuk pelabuhan baru dan pelabuhan eksis untuk rencana
pengembangannya. Bagi pemerintah, pemilik modal swasta, keputusan penyediaan atau
pembangunan sebuah pelabuhan perlu diawali dengan sebuah rencana yang sifatnya mengikat
dalam jangka waktu investasi dari pelabuhan. Sehingga pelabuhan dapat mengantisipasi
perkembangan trafik dan pengguna jasa pelabuhan ke depan, serta melakukan pengaturan
kembali dalam kaitannya dengan persaingan antar pelabuhan, dalam konteks jangka panjang.
Jadi rencana induk merupakan rasionalisasi dari tujuan dan arah jangka panjang
pelabuhan yang dapat terukur oleh parameter-parameter teknis dan non teknis sehingga
dampak duplikasi investasi (over-investment), dan lemahnya daya dukung pelabuhan terhadap
kelancaran arus barang dapat dihindari lewat penetapan rencana induk pelabuhan yang
sistematis. Bagi pemerintah daerah sekitar pelabuhan, rencana induk pelabuhan merupakan
referensi atau sebaliknya merupakan respon bagi pengembangan kawasan pesisir dalam
bentuk tata ruang kawasan pesisir wilayah pelabuhan tersebut.
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Untuk jangka pendek, merupakan periode strategis yang perlu dilakukan dengan
meyakinkan untuk orientasi pasar pengguna jasa pelabuhan. Ketetapan atau keputusan
manajemen dalam waktu 5-10 tahun biasanya dilakukan untuk pengaturan operasi yang
bersifat urgen dan rutin seperti pengaturan operator terminal, kelengkapan peralatan bongkarmuat, peningkatan sumber daya manusia, pola operasi, sistem administrasi, pengaturan budget
dan tarif, pengaturan kontrak / keputusan outsourching atas lahan dan operasi tertentu, dan
lainnya.
Jadi dalam cakupannya, orientasi jangka pendek lebih diarahkan kepada internalisasi
organisasi pengelola pelabuhan dan penguatan kompetensi usaha yang sensitif terhadap
kebutuhan pelanggan baik langsung dan tidak langsung. Evaluasi dari besaran hinterland dan
foreland perlu dilakukan dalam periode ini, skenario dan pemetaan resiko bisnis harus dibuat
berdasarkan kondisi ekonomi pada tahap lima tahunan, perkembangan dan pergerakan arus
barang serta penumpang dan daya dukung lingkungan perairan di sekitar daerah lingkungan
kerja pelabuhan.
Pengembangan dan perencanaan pelabuhan antara lain :
1. Pengembangan Pelabuhan
Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai transportasi yang menunjang roda
perekonomian negara atau suatu daerah di mana pelabuhan tersebut berada.
Perindustrian, pertambangan, pertanian dan perdagangan pada umumnya membutuhkan
jasa transportasi termasuk jasa pelabuhan. Oleh karenanya pengembangan suatu
pelabuhan bukan saja untuk kepentingan pelabuhan, tetapi juga akan mempengaruhi
berbagai sektor yang ditunjang.
Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian serta pertimbangan dalam pengembangan
pelabuhan adalah :
a. Pertumbuhan/perkembangan ekonomi daerah penyangga (hinterland) dari pelabuhan
yang bersangkutan.
b. Perkembangan industri yang terkait dengan pelabuhan
c. Data arus (cargo flow) sekarang dan perkiraan yang akan datang serta jenis dan
macam komoditi yang akan keluar masuk.
d. Tipe dan ukuran kapal yang diperkirakan akan memasuki pelabuhan.
e. Jaringan jalan (prasarana dan sarana angkutan dari/ke daerah penyangga.
f. Alur masuk/keluar menuju laut.
g. Aspek nautis dan hidraulis
h. Dampak keselamatan dan lingkungan hidup
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i. Analisa ekonomi dan keuangan
j. Koordinasi antara lembaga penyelenggara yang seimbang.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa betapa kompleksnya perencanaan suatu pelabuhan,
sehingga memerlukan koordinasi berbagai aspek kegiatan serta melibatkan instansi yang
terkait.
Suatu pelabuhan tidak bisa direncanakan dan direkayasa begitu saja, baik sebagai terminal
maupun untuk pelabuhan secara utuh, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan
prasarana yang menghubungkan dari/ke daerah penyangga untuk mana pelabuhan tersebut
dibangun.
2. Perencanaan Pelabuhan
Tinjauan pokok dari perencanaan pelabuhan harus didasarkan pada kepentingan nasional.
Perencanaan harus mengetahui/mempertimbangan faktor tersebut di bawah ini sebelum
mulai dengan pengembangan pelabuhan yaitu :
a. Kondisi fisik (survey, investigation, design) dan konstruksi
b. Pengguna jasa (port user)
c. Perkembangan masyarakat
d. Perkembangan ekonomi.
2.4. Pelabuhan Dan Aktivitas Perdagangan
Di Indonesia, dengan kondisi natural yang memiliki wilayah perairan (laut) lebih
dominan dibandingkan dengan daratan menciptakan suatu tingkat ketergantungan yang relatif
tinggi terhadap daya dukung transportasi laut dalam proses perdagangannya.
Pelabuhan menjadi bagian dari rantai perdagangan lewat laut (seaborne trade).
Perdagangan lewat laut pada prinsip merupakan aliran tiga proses pergerakkan yaitu
transportasi darat (haulier) yang mengangkut komoditas dari pemilik barang menuju ke
sebuah tempat dari pihak keagenan kargo ataupun jasa penyimpanan (freight-forwarder,
inland container depo, warehouse) sebelum dibawa dan ditangani (handling) di area
pelabuhan untuk dinaikkan ke atas palka kapal.
Pergerakkan barang ini tentunya melibatkan institusi lain selain pelabuhan dan
pelayaran yaitu industri perbankan / keuangan, berbagai aturan regulasi (termasuk sistem
hukum dagang), dan aplikasi moda angkutan lain (selain darat) dari regio pembeli dan
penjual. Dan di Indonesia, seluruh proses ini dilakukan oleh unit-unit usaha atau instansi yang
berbeda-beda secara dominan.
2.4.1. Pola Dasar Penyelenggaraan Pelabuhan Nasional
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Berdasarkan Sistem Transportasi Nasional yang disahkan pemerintah melalui
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 1997 dan telah dilakukan penyempurnaan
pada tahun 2003, serta PP No. 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan maka pola dasar
penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia dikategorikan atas dua klaster yaitu pelabuhan
umum (publik) dan pelabuhan khusus (Pelsus).
Klaster

pertama

yaitu

pelabuhan

umum

(publik)

adalah

pelabuhan

yang

diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang dioperasikan serta
dikembangkan oleh pengguna jasa pelabuhan secara umum oleh publik. Sedangkan Pelabuhan
Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan
tertentu.
Pelabuhan umum (publik) pada dasarnya memiliki karakteristik; terbuka untuk seluruh
tipe kargo (sea-borne trade) dan jasa pelayaran, pola jasanya mengikuti sifat kedatangan kapal
dengan operasi yang tetap (liner) atau tidak tetap (tramper) serta kepemilikannya oleh negara
melalui badan usaha milik negara dan pemerintah pusat atau lokal. Lebih lanjut, Pelabuhan
umum dapat diklasifikasikan juga ke dalam dua domain besar yaitu pelabuhan yang yang
diusahakan (komersial) dan pelabuhan tidak diusahakan (tidak komersial).
Pelabuhan yang diusahakan saat ini dikelola oleh badan hukum pelabuhan Indonesia
yaitu badan usaha milik negara yaitu perusahaan Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo I - IV)
yang berada di bawah kementerian BUMN. Pelabuhan yang tidak diusahakan biasanya adalah
pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat (melalui direktorat
jenderal perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik propinsi, kota atau kabupaten.
Bila sebutannya adalah kantor pelabuhan (KANPEL) berarti pelabuhan tidak
diusahakan tersebut merupakan organisasi di bawah Administratur Pelabuhan yang biasa
disebut dengan Adpel (merupakan perpanjangan kewenangan direktorat jenderal perhubungan
laut, departemen perhubungan di daerah). Namun bila pelabuhan yang tidak diusahakan
dikelola oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten /kota) maka unitnya disebut dengan
satuan kerja (SATKER) pelabuhan. Institusi KANPEL dan SATKER pada prakteknya
disubsidi oleh pemerintah karena lemahnya kemampuan menciptakan revenue untuk
menutupi besaran biaya yang lebih tinggi khususnya di area pedalaman (remote-area) di
Indonesia.
Pelabuhan-pelabuhan tipe ini secara operasional memiliki keterbatasan kapasitas cargohandling dengan volume kargo yang kecil (umumnya di bawah 300.000 ton per tahun) bahkan
ada beberapa pelabuhan yang tidak memiliki peralatan bongkar-muat. Jadi sangat
mengandalkan fasilitas bongkar-muat dari kapal-kapal yang bersandar (ship-gears).
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Klaster kedua dari tipe pelabuhan di Indonesia adalah pelabuhan khusus (Pelsus) yang
juga merupakan kelompok pelabuhan yang relatif besar peranannya khususnya untuk
mendukung fungsi distribusi sebuah industri secara ekslusif. Pelabuhan khusus biasanya
dikenali dari dua sifat dasarnya yaitu dedikasi atas fungsi spesifik dan karakter akses
pelayanannya yang terbatas hanya untuk kebutuhan pelayaran industrial yang dimiliki oleh
suatu unit badan usaha tertentu. Secara praktis bentuk-bentuk pelsus yang eksis dapat ditemui
seperti; pelabuhan perikanan, pelabuhan penyeberangan, dermaga tambang, dermaga
pertanian atau kehutanan, dan dermaga industrial seperti yang dimiliki oleh PT. Semen Gresik
(Dermaga Curah Gresik), PT. Krakatau Steel (Pelabuhan Krakatau Bandara Samudera, KBS)
dan yang lainnya.
Secara operasional, kedua klaster pelabuhan khusus memiliki jangkauan jaringan jasa
yang dominan dalam skala internasional dan lokal, sementara pelabuhan umum memiliki
orientasi lengkap atas wilayah lokal, nasional dan internasional. Namun bila dilihat dari
parameter trafiknya, jelas bahwa pelsus didominasi oleh komoditas dalam bentuk curah
(sementara pelabuhan umum ditandai dengan komoditas dengan kemasan) dengan status
penggunanya yang relatif tetap dan spesifik (niche). Namun bila dilihat dari aspek regulasi
dan tatanan pengelolaannya, adalah nampak bahwa pelabuhan umum merupakan klaster yang
lebih terkontrol pengoperasiannya dengan kompleksitas regulasi yang sarat dengan aturan
dalam skala nasional dan internasional dibandingkan dengan pelabuhan khusus.
Dapat ditambahkan juga, secara kuantitas penguasaan pasar, berdasarkan data di tahun
2004, pelabuhan umum diperkirakan menguasai sekitar 70% (245 juta ton) dari total kargo
nasional lewat laut (seaborne trade, sebesar 350 juta ton). Sementara pelabuhan khusus
menguasai sekitar 30% pangsa muatan atau sekitar 105 juta ton. Sedangkan dari sisi jumlah
unit pelabuhan yang ada (seperti yang tertera pada tabel 1 di bawah ini) terlihat bahwa jumlah
pelabuhan khusus lebih besar dari pelabuhan umum namun memiliki kapasitas operasional
untuk kapal, barang dan penumpang yang lebih rendah dibanding dengan pelabuhan umum.

2.4.2. Keuangan Pelabuhan
Penentuan tarif sering kali jadi topik menyenangkan dalam pelabuhan. Dari waktu ke
waktu bahkan mendapat perhatian media dan harga yang dibahas dan wawancara yang
diberikan dalam istilah ini tidaklah mudah untuk dipahami untuk tidak diprakarsai dan sering
dipandang sebelah mata dalam headline-headline seperti “pelabuhan paling mahal di dunia”,
“Biaya tambahan pelabuhan menghambat ekspor” dan lain-lain.
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Penentuan tarif pelabuhan berbeda-beda dari pajak pelabuhan di hampir seluruh dunia.
Ini dicapai di banyak negara lebih dari 30 tahun yang lalu, contohnya, dengan memisahkan
iuran pelabuhan dari bea cukai. Karena tekanan yang kompetitif mendesak pelabuhanpelabuhan ini, penentuan harga pelabuhan

sekarang menutup kesenjangan

yang

memisahkannya dari penentuan tarif bisnis.
Sebuah diskusi penentuan tarif pelabuhan dimulai dengan mempertimbangkan
pernyataan keuangan badan-badan pelabuhan, otoritas-otoritas pelabuhan dan operatoroperator pelabuhan, serta indikator utama performa keuangan mereka. Lalu, ini memerlukan
pengetahuan dengan terminologi dimana istilah seperti iuran pelabuhan, iuran kapal, iuran
kargo, iuran tonasi, berthage, wharfage, ongkos stevedoring, lashing charges, ongkos
penanganan finansial mereka, ongkos derek, sewa derek, dll, telah ditemukan. Terakhir ini
memerlukan pemahaman strategi–strategi yang diikuti oleh badan-badan pelabuhan.
Misi dan sasaran badan-badan pelabuhan bisa berbeda-beda – otoritas pelabuhan bisa
bertujuan untuk meningkatkan kargo throughput sementara operator pelabuhan bisa mencari
kenaikan profitabilitas volume kargo. Ini mungkin untuk mengidentifikasikan strategi tiga
level di sebuah pelabuhan. Disini ada strategi pelabuhan luas, analog untuk korporasi, dan ini
mencakup semua badan-badan pelabuhan dan semua pelabuhan dilakukan dalam perusahaan
seperti penanganan kontainer, towage, warehousing, dan lain-lain.
Strategi ini akan mencakup semua badan-badan relevan untuk kegiatan dibawah
pertimbangan. Terakhir, strategi produk luas akan memfokuskan dalam jasa yang disediakan
oleh tiap badan pelabuhan. Contohnya operator terminal kontainer bisa membagi sebuah
strategi produk luas bersangkutan dengan reefer, kontainer kosong dan lain-lain. Daya tarik
trafik berbeda-beda. Pada periode 1990-99, tingkat pertumbuhan untuk industri penanganan
kontainer mencapai 8.8 persen per tahun sementara borongan kering utama dengan rating
hanya 2.9%, di beberapa wilayah penentuan pembuatan mobil mengarah pada aktifitas
penanganan mobil di pelabuhan-pelabuhan tumbuh dengan rating double-digit.
Dalam matrik 9-kotak mengindikasikan dibawah ini menunjukkan sembilan strategi
kemungkinan hasil dari tiga level pertumbuhan industri (rendah, rata-rata, tinggi) dan pangsa
pasar (lemah, rata-rata, kuat). Ketika mempertimbangkan lalu lintas pertumbuhan rendah,
seperti borongan kering utama, perusahaan-perusahaan ini mempunyai pangsa pasar kuat akan
sangat mengikuti strategi Protect. Perusahaan mempunyai pasang pasar rata-rata akan
mengikuti strategi Harvest sebelum mengadakan kegiatan sementara lainnya mempunyai
pangsa pasar lemah bisa jadi bangkrut.
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2.4.3. Kinerja Pelayanan Barang Dan Utilisasi
Tingkat pencapaian pelayanan kegiatan atau atribut kerja dalam kegiatan operasional
pelabuhan dapat diukur dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan jasa di
pelabuhan. Secara universal, kinerja operasional pelabuhan di seluruh dunia hampir sama atau
diterapkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh UNCTAD. Kinerja
operasional tersebut secara keseluruhan dapat dikelompokkan dan teridiri dari :
1. Kinerja pelayanan kapal
2. Kinerja pelayanan barang / produktifitas bongkar muat
3. Utilisasi fasilitas dan peralatan
Untuk menggambarkan tingkat pelayanan barang yang telah dicapai oleh pelabuhan
secara rata-rata, digunakan satuan pengukur (tolok ukur) yang dijadikan pedoman atau standar
dalam menentukan kebijakan pelayanan jasa pelabuhan. Tolok ukur tersebut diperoleh dari
hasil yang dicapai di lapangan melalui pengamatan yang cukup lama dan dapat pula diperoleh
melalui suatu penelitian di lapangan untuk jangka waktu tertentu.
2.5. Peti Kemas
2.5.1. Pengertian Container atau Peti Kemas
Berdasarkan Customs Conventionon Containers 1972, yang dimaksud dengan container
adalah alat untuk mengangkut barang yang :
1. Seluruhnya atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau karet dan dimaksud untuk
diisi barang yang akan diangkut berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat
dipergunakan berulangkali untuk pengangkutan barang.
2. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu
kendaraan tanpa terlebih dulu dibongkar kembali
3. Dibuat sedemikian rupa untuk langsung dapat diangkut, khususnya apabila dipindah dari
satu kelain kendaraan
4. Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan
5. Mempunyai isi diukur bagian dalam sebesar 1 m atau lebih
Jenis Peti Kemas :
1. Disamping container yang berupa peti atau karet, ada juga Peti Kemas berupa tongkang
(barge) dengan atau tanpa motor penggerak sendiri atau ditarik dengan kapal tunda.
2. Selain dari itu ada juga Peti Kemas yang dilengkapi dengan mesin pendingin (refrigerated
container) dan malahan ada yang pakai roda dengan atau tanpa mesin penggerak.
Peti Kemas (container) digunakan untuk pengangkutan barang :
1. Dari luar negeri/luar dari pabean (impor)
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2. Keluar negeri/luar dari pabean (ekspor)
3. Interinsuler apabila sudah dipenuhi persyaratan-persyaratan impor
Istilah-istilah dalam penggunaan PetiKemas (Container)
1. FCL (Full Container Load) atau CY (Container Yard) Isi container satu jenis barang dari
satu orang pengirim dan satu orang penerima.
2. LCL (Less Container Load) atau CFS (Container Freight Station) Isi container terdiri dari
berbagai jenis barang dan pengirim maupun penerima barang (dapat) lebih dari satu orang.
3. Door-to-door Penggunaan container dari tempat/gudang pengirim barang sampai ke
tempat/gudang penerima barang disebut door-to-doorservice
4. TEU(Twenty foot Equivalent Unit) Peti Kemas mempunyai ukuran baku (standar) yang
ditetapkan oleh ISO (International Shipping Organization) yakni : 8 kaki lebar X8 kaki
tinggi, sedangkan panjangnya berbeda-beda antara 10 kaki, 20 kaki, dan 40 kaki. Ukuran
dasar yang dipakai adalah Peti Kemas dengan ukuran 20 kaki, sehingga dalam container
dikenali istilah satuan TEU dengan kapasitas 15–20 ton. Selain dari ukuran diatas, pada
setiap container dicatat berat dari container bersangkutan dalam keadaan kosong.
5. Stuffing Penyusunan Peti Kemas didalam kapal maupun diterminal disebut stuffing.
6. Stripping/Unstuffing Pengeluaran barang dari dalam container disebut stripping namun
ada juga yang menyebutnya unstuffing.
7. Reefers Pengiriman barang dengan menggunakan istilah refers yang berarti pengiriman
barang dengan menggunakan kapal atau container yang didinginkan (refrigerated shipor
container)
8. Roro (Rollonrolloff) Roro adalah Peti Kemas yang beroda sehingga memudahkan
pemuatan dan pembongkarannya, yakni didorong atau ditarik dan ada pula yang
dilengkapi dengan mesin penggerak sendiri. Kapal yang khusus dipakai untuk Roro,
disebut rollon/rolloffship yang mempunyai pintu diburitan atau dilambung.
9. Lash (Lighter aboard ship) Lash adalah container yang berbentuk tongkang (barge)
dengan atau tanpa mesin penggerak.
10. Mother Vessel/LashVessel Kapal dengan konstruksi khusus untuk mengangkut lash dan
dapat disebut kapalinduk, yaitu mempunyai derek khusus yang bergerak dari bagian depan
kebagian belakang kapal dan sebaliknya untuk membongkar atau memuat lash di atau dari
buritan kapal.
11. Flash (Feeder vessel for lash barge) Flash menyerupai dok terapung yang dapat
dibenamkan atau diapungkan di air untuk memuat atau menurunkan lash. Flash biasanya
tidak memiliki mesin penggerak sehingga ditarik oleh kapal tunda ketempat tujuan.
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Karena pengangkutan dengan menggunakan container sedang pesat berkembang, tidak
mustahil apabila kelakakan timbul istilah-istilah yang lain.
Secara umum Petikemas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk (kotak, persegi,
bulat) yang terbuat dari logam yang mempunyai pintu atau lubang untuk memasukkan sesuatu
muatan atau barang agar aman dan terhindar dari pengaruh cuaca yang dilengkapi dengan alat
untuk membuka atau mengunci, kemudian pada keempat sudutnya terhadap lubang untuk
mengunci serta dapat digunakan berulang kali. (Makassar Container Terminal, 2010:8)
Berdasarkan Ketentuan Munurut I.S.O (Rec. no. 804) dalam buku Makassar
Container Terminal (2010:10) Petikemas yakni :
1. Mempunyai sifat tetap, cukup kuat untuk digunakan berulang kali.
2. Dirancang secara khusus sebagai fasilitas untuk membawa barang dengan menggunakan
satu atau lebih. Moda transport tanpa mengeluarkan atau memasukkan kembali isinya.
3. Dipasang perlengkapan yang memungkinkan sewaktu-waktu digunakan untuk menangani
perpindahan dari suatu moda transport ke moda transport lainnya.
4. Mempunyai isi ruangan dalam sekurang-kurangnya 1 M3 (35.5 Kaki3).
Dalam buku Makassar Container Terminal (2010:12) penggunaan petikemas
bertujuan untuk wadah penyimpanan barang yang dapat menampung atau menyimpan barang
di dalamnya yang diinginkan untuk dapat dikirimkan dalam jarak jauh (dengan menggunakan
alat transport) dengan maksud agar barang yang ada di dalamnya aman dalam perjalannya
mulai dari si pengirim sampai kepada si penerima.
2.5.2. Kelebihan dan Kekurangan Petikemas
Walaupun

sistem

Petikemas

telah

memberikan

kepuasan

kepada

yang

menggunakannya, namun pada sisi lain masih terdapat dampak yang merugikan secara umum.
(Makassar Container Terminal, 2010:14)
1. Keuntungan-keuntungan pada sistem Petikemas :
a. Cepat dan ekonomis dalam menangani petikemas terutama dalam bongkar muat
petikemas.
b. Keamanan terhadap kerusakan dan pencurian lebih terjaga
c. Efisien
d. Dapat digunakan untuk angkutan door to door
e. Cukup kuat untuk dipakai berkali-kali
f. Mengurangi waktu tambat kapal di pelabuhan
g. Dibuat khusus untuk mengangkut barang dari satu moda transportasi ke moda
transportasi yang lain.
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h. Dapat menghemat tenaga kerja berarti pula menghemat biaya.
2. Kerugian-kerugian pada sistem Petikemas :
a. Kapal petikemas mahal
b. Harus dibuat terminal khusus untuk bongkar muat petikemas yang membutuhkan
investasi besar
c. Harus menggunakan peralatan khusus untuk mengangkut dan menumpuknya.
d. Infra struktur yang ada disekitarnya harus dibenahi, misalnya jalan-jalan yang ada
harus disesuaikan untuk pengangkutan petikemas.
Kurang menggunakan tenaga kerja (tidak padat karya)
2.5.3. Terminal Petikemas
Makassar Container Terminal (2010:18) mengatakan bahwa terminal petikemas
adalah suatu terminal di pelabuhan yang khusus melayani kegiatan bongkar muat petikemas,
dengan demikian terminal petikemas dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk menunjang
kelancaran aktivitas kegiatan operasional bongkar muat petikemas.
Dalam buku Makassar Container Terminal (2010:26) adapun infrastruktur dan
suprastruktur pada sebuah terminal petikemas adalah sebagai berikut :
1. Dermaga Petikemas
Untuk melayani kapal-kapal yang masuk, pelabuhan menyediakan dermaga, yaitu tempat
dimana kapal dapat berlabuh atau sandar guna melakukan kegiatannya, baik bongkar atau
muat atau kegiatan lainnya. Untuk kegiatan bongkar atau muat kapal-kapal petikemas
menyediakan dermaga khusus petikemas.
2. Peralatan Bongkar Muat Petikemas
Dalam rangka pelayanan kegiatan bongkar muat petikemas dari dan ke kapal maka
dibutuhkan peralatan-peralatan bongkar muat yang mampu menangani kegiatan tersebut,
yaitu Container Crane, Transtainer, Reach Stacker, Forklift, Head Truck, dan Side atau
Top Loader.
3. Lapangan Penumpukan Petikemas
Lapangan penumpukan petikemas atau Container Yard (CY) merupakan tempat
“Konsolidasi” petikemas yang akan dibongkar atau dimuat ke kapal, dimana container yard
itu dirancang khusus dengan sistem penumpukan yang diatur berdasarkan Blok, Row, Slot,
Tier. Fungsi Container Yard (CY) atau Lapangan Penumpukan adalah :
a. Sebagai transfer point
b. Sebagai receiving (penerima)
c. Sebagai stacking (penumpukan)
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d. Sebagai handling container (penanganan petikemas di CY)
4. Gudang Penumpukan
Gudang Penumpukan atau Container Fraight Station (CFS) adalah tempat untuk
menyimpan dan menimbun barang baik impor maupun ekspor yang berasal dari hasil
petikemas LCL (Less then container load) yang telah dibongkar dan barang ekspor yang
direncanakan akan dimasukkan (Stuffing) ke petikemas LCL, untuk diserahkan kepada
penerima/pemilik barang. Selanjutnya untuk petikemas kosong setelah barang di dalam
petikemas dibongkar dan ditumpuk dalam gudang CFS, petikemas kosong tersebut ditarik
ke lokasi Depo Container. Fungsi Container Fraight Station (CFS) atau Gudang
Penumpukan :
a. Sebagai Consolidation Cargo (Konsolidasi Muatan)
b. Sebagai Distribution Cargo (Penyerahan Barang)
c. Sebagai Store Cargo (Penimbunan Barang)
d. Sebagai Transferring Cargo (Pemindahan)
2.5.4. Perkembangan Peti Kemas di Indonesia
Sejarah perkembangan Peti Kemas di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1970-an
yang ditandai dengan adanya kapal dan pelabuhan Peti Kemas pertama di Indonesia. Di
Indonesia sejarah perkembangan angkutan Peti Kemas baru dimulai pada akhir dasawarsa
enam puluhan di mana satu dua unit Peti Kemas yang dikapalkan ke Indonesia menggunakan
kapal Peti Kemas (container vessel) dibongkar di Singapura dan dilanjutkan ke Jakarta atau
pelabuhan tujuan lain di Indonesia menggunakan kapal konvensional atau kapal semi
container yang melayani angkutan feeder service Indonesia-Singapura atau oleh kapal lain
yang menjalani pelayaran crosstrading melalui perairan Indonesia.
Secara lebih teratur dan lebih terarah, era pengangkutan Peti Kemas di Indonesia
dimulai pada tahun 1973 dengan menggunakan kapal general cargo carrier konvensional
atau kapal semi container. Oleh karena itu masa itu di Indonesia belum terdapat fasilitas
dermaga Peti Kemas dan belum ada alat bongkar muat Peti Kemas (gantry crane,
transtainer, dan sejenisnya) maka posisi perusahaan pelayaran Indonesia dalam system
angkutan Peti Kemas ini masih terbatas sebagai feeder (pemberi umpan), memberi umpan
kepada pelabuhan lain yang berdekatan yang sudah mempunyai fasilitas penunjang lengkap
yaitu Singapura. Angkutan Peti Kemas langsung dari pelabuhan asal muatan ke pelabuhan
tujuannnya di luar negeri, dan sebaliknya, masih bersifat insidental, berasal dan bertujuan
dari dan ke pelabuhan- pelabuhan besar Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya.
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Atas dasar sikap ini maka mulai tahun 1974 sebagian Pelabuhan Tanjung Priok yaitu
Pelabuhan III bagian timur, dibangun menjadi pelabuhan Peti Kemas yang lengkap. Usaha
pembangunan ini mendapat bantuan dari bank Dunia dan karena pelabuhan Peti Kemas
memerlukan lapangan kosong yang luas maka dalam rencana pengembangan dan
pembangunan pelabuhan Peti Kemas tersebut ditetapkan bahwa seluruh kawasan yang
terletak pada Pelabuhan III timur tersebut sampai pantai Gita Bahari (Zandvoort, yang seharihari disebut Sampur) akan dijadikan areal pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, lengkap
dengan sarana pendukungnya. Pembangunan pelabuhan Peti Kemas lengkap tahap pertama,
yang dimulai tahun 1974 tersebut dinyatakan sudah selesai dan sudah mulai difungsikan pada
tahun 1978 dengan sarana pendukung utama berupa dua unit gantrycrane berkapasitas
berkapasitas 50 ton SWL (Safe Working Load).
Penggunaan pelabuhan Peti Kemas pertama di Indonesia ini telah diresmikan
pemakaiannya oleh Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20
Mei 1980.
2.5.5. Fasilitas Pelabuhan Peti Kemas
1. Dermaga Pelabuhan
Dermaga pelabuhan Peti Kemas pada dasarnya tidak berbeda dari pelabuhan biasa, yaitu
dermaga beton dengan jalur rel kereta api dibagian tepinya guna menempatkan gantry
crane yang melayani kegiatan muat bongkar Peti Kemas. Sedikit perbedaan dengan
pelabuhan konvensional terletak pada ukuran panjang dermaga dan kemampuan
menyangga beban yang harus lebih panjang dan lebih besar, karena kapal Peti Kemas
lebih panjang dan lebih tinggi bobotnya. Demikian juga bobot Gantrycrane, ditambah
bobot Peti Kemas dan muatan di dalamnya, yang jauh lebih tinggi dari pada crane dan
muatan konvensional sehingga memerlukan lantai dermaga yang lebih tinggi daya
dukungnya.
2. Lapangan Penumpukan Peti Kemas
Menyambungdan menyatu pada dermaga pelabuhan, adalah lapangan penumpukan Peti
Kemas, Container Yard disingkat CY. Lapangan ini diperlukan untuk menimbun Peti
Kemas, memparkir trailer atau container chasis dan kendaraan penghela trailer atau
chassis yang lazim disebut primemover (di tanjung priok lebih dikenal sebagai Truck
Head). Tempat penampungan atau penyimpanan Peti Kemas kosong, demi efisiensi
penggunaan lahan pelabuhan tidak disimpan di dalam pelabuhan melainkan di Depot
Empty Container yang berlokasi dekatdi luar pelabuhan (adjacent to port area) agar
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permintaan Peti Kemas kosong dapat dipenuhi dengan melalui prosedur yang seringkas
mungkin.
Guna kelancaran danketeraturan pekerjaan yang berkaitan dengan penangananPeti Kemas
maka lapangan penumpukan Peti Kemas dibagi kedalam dua perpetakan (kaveling)
sebagai berikut :
a. Petak yang digunakan untuk menampung Peti Kemas yang baru dibongkar dari kapal
dan hendak dikerjakan lebih lanjut dinamakan Marshalling Yard Inbound.
b. Petak untuk menampung Peti Kemas ekspor yang datang dari luar pelabuhan, dari
CFS, dari Depot Empty Container atau dari bengkel reparasi (Container Repair Shop)
dan akan dimuat kekapal, disebut Marshalling Yard Outbound.
Alat bantu bongkar muat Peti Kemas secara berturut-turut dapat digambarkan sebagai
berikut :
1. Gantry Crane
Cara kerja Gantry Crane dapat dijelaskan sebagai berikut: pada saat crane tidak
beroperasi, bagian portal yang menghadap laut diangkat agar tidak menghalangi manuver
kapal ketika merapat ke dermaga atau keluar dari dermaga, jika hendak beroperasi, bagian
tersebut diturunkan menjadi horizontal. Saat beroperasi membongkar Peti Kemas, setelah
mengambil Peti Kemasdari tumpukannya di kapal dan mengangkatnya pada ketinggian
yang cukup, selanjutnya mesin crane digondola membawanya sepanjang portal ke
belakang ke arah lantai dermaga. Kecepatan kerja bongkar muat Peti Kemas dengancara
tersebut, dinamakan Hook Cycle berjalan cukup cepat yaitu kurang lebih 2 sampai 3 menit
perbox. Dengan demikian produktivitas hookcycle berkisar 20 sampai 25 box tiap jam.
Hook Cycle adalah waktu yang diperlukan dalam proses pekerjaan muat bongkar kapal
dihitung sejak spreader disangkutkan pada muatan, diangkat untuk dipindahkan ke
tempat yang berlawanan di dermaga atau kapal. Kecepatan hook cycle yang dikutip diatas
merupakan produktivitas muat bongkar Peti Kemas dipelabuhan Peti Kemas luar negeri
(negara maju), untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dianggap sebagai pelabuhan Peti
Kemas terbesar dan terlengkap di Indonesia yang prestasi kerjanya dijadikan tolak ukur
bagi pelabuhan-pelabuhan lainnya, prestasinya masih di sekitar 18–20 box perjam
2. Container Spreader
Alat bongkar muat Peti Kema sini berupa kerangka baja segi empat yang dilengkapi
dengan pena pengunci pada bagian bawah keempat sudutnya dan digantung pada kabel
baja dari Gantry Crane Transtainer, Straddler Loader, dan dengan konstruksi yang
sedikit berbeda, juga pada container forklift.
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3. Straddler Carrier
Kendaraan Straddler carier digunakan untuk memindahkan Peti Kemas ke tempat lain,
berbentuk portal dan cara kerjanya adalah sebagai berikut: untuk mengambil Peti Kemas
dari tumpukannya guna dipindahkan ke tempat lain, Straddler carrier melangkahi Peti
Kemas (diantara keempat kakinya) dan setelah Peti Kemas dapat digantung pada
spreader yang terpasang pada straddle carrier tersebut dan di-hibob pada ketinggian
yngkup, selanjutnya Straddler berjalan menuju lokasi yang ditentukan.
4. Straddler Loader
Kendaraan pemindah Peti Kemas ini sama dengan straddlercarrier tetapi tidak dilengkapi
dengan kemudi sehingga hanya dapat memindahkan Peti Kemaske lokasi yang lurus
kedepan dan kebelakang lokasi semula. Fungsi dari Straddler loader adalah untuk
mengatur tumpukan Peti Kemas di lapangan penumpukan, Cy antara lain : menyiapkan
Peti Kemas yang akan dimuat oleh Gantry Crane atau sebaliknya mengambil Peti Kemas
yang baru dibongkar dari kapal, di bawah kaki/portalgantry, guna dijauhkan ke tempat
lain supaya tidak menghalangi Peti Kemas lainnya yang baru dibongkar
5. Transtainer
Transtainer, disebut juga Yard Gantry Crane adalah alat pengatur tumpukan Peti Kemas
yang juga dapat digunakan untuk memindahkan tempat tumpukan Peti Kemas dalam
jurusan lurus ke arah depan dan belakang karena transtainer tak dilengkapi kemudi.
Pelayanan yang dapat dikerjakan menggunakan transtainer antara lain: mengambil Peti
Kemas pada tumpukan paling bawah dengan cara terlebih dahulu memindahkan Peti
Kemas yang menindihnya, memindahkan (shifting) Peti Kemas dari satu tumpukan ke
tumpukan yang lainnya.
6. Side Loader
Kendaraan ini mirip Forklift tetapi mengangkat dan menurunkan Peti Kemas dari
samping, bukannya dari depan. Sideloader digunakan untuk menurunkan dan menaikkan
Peti Kemas dari dan ke atas trailer ata uchasis dimana untuk keperluan tersebut trailer atau
chasis dibawa ke samping loader. Kegiatan memuat dan membongkar Peti Kemas
menggunakan side loader memakan waktu agak lama karena sebelum mengangkat Peti
Kemas, kaki penopang side loader (jack) harus dipasang dahulu supaya loader tidak
terguling ketika mengangkat Peti Kemas.
7. Container forklift
Truck garpu angkat yang khusus digunakan untuk mengangkat Peti Kemas ini (bukan
mengangkat muatan dalam rangka stuffing) bentuknya tidak berbeda dari forklift truck
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lainnya tetapi daya angkatnya jauh lebih besar, lebih dari 20 ton dengan jangkauan lebih
tinggi supaya dapat mengambil Peti Kemas dari (atau meletakkan pada) susunan tiga atau
empat tier bahkan sampai lima tier. Penggunaan forklift Peti Kemas cukup luwes karena
dapat bergerak bebas ke mana saja sehingga dapat digunakan untuk memuat Peti Kemas
keatastrailer, menyediakan Peti Kemas untuk diangkat oleh gantry, memadati Peti Kemas
pada ruang yang sempit di Container Yard dan lain-lain.

2.5.6. Pengertian Free Trade Zone
Dengan makin berkembangnya penerapan sistem pemasaran global saat ini, maka
banyak negara yang secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan perubahan dalam
menjalankan sistem perdagangannya. Indonesia termasuk salah satu negara yang akhirnya
melakukan perubahan tersebut. Bermacam bentuk sistem perdagangan dengan kekhususan,
mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, dengan spektrum penerapan persyaratan
lunak hingga kebebasan penuh dari kewajiban membayar bea masuk pada komponenkomponen industri yang disepakati.
Free trade zone (FTZ) merupakan salah satu bentuk dari special economic zone
(SEZ), yaitu suatu kawasan bebas komersial dan komersial bebas, dimana luas areanya
sempit, dibatasi secara jelas, barang-barang tertentu yang masuk ke dan keluar dari daerah
tersebut bebas bea, menawarkan fasilitas pergudangan, penyimpanan dan distribusi untuk
perdagangan, operasional transshipment dan re-export, umumnya terletak di pelabuhan laut
yang menjadi pintu masuk terdepan (IFC, World Bank Group). Selain FTZ, masih banyak
jenis SEZ lainnya, seperti: Export Processing Zone (EPZ), Hybrid EPZ (HEPZ), Enterprise
Zone (EZ), Freeport, Single faktory EPZ.
Pada negara berkembang, area yang menjadi kawasan bebas memiliki dasar pemikiran
infrastruktur dan kebijakannya mendukung. Paket kebijakan yang umum diterapkan pada area
yang ditetapkan sebagai SEZ (IFC, World Bank Group) adalah :
1. Pengecualian pajak ekspor dan impor
2. Penyederhanaan prosedur dan pengendalian hal-hal yang bersifat custom dan
administrative
3. Kebebasan foreign exchange
4. Pemberian insentif pada pajak pendapatan
Semua kebijakan tersebut ditujukan untuk menaikkan investment competitiveness
secara drastis dalam waktu singkat, yaitu dengan menekan biaya business entry dan biaya
operasional.
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Pada area SEZ yang berorientasi ekspor, investor yang menjadi sasaran kebijakan
adalah investor yang produk-produknya menyasar pasar internasional, dimana persaingan
global terjadi. Pada kondisi ini, investor tersebut menginginkan bisnisnya dapat dijalankan
dengan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga diharapkan mampu memenangkan
persaingan yang dihadapinya di pasar Internasional.
Di Indonesia, Free Trade Zone diadaptasi menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB). Batam, Bintan, Karimun dan Sabang pada akhirnya ditetapkan
sebagai KPBPB, yaitu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea
masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Alasan
ditetapkannya keempat daerah ini sebagai KPBPB adalah karena dari segi lokasi, mereka
memiliki keunggulan strategis.
Batam, Bintan dan Karimun memiliki kedekatan dengan Singapura yang merupakan
pusat perekonomian di Asia Tenggara. Dengan statusnya sebagai KPBPB, maka diharapkan
keunggulan strategis lokasi yang dimiliki Batam, Bintan dan Karimun bisa menarik minat
investor yang berniat menanamkan modalnya di Singapura.
Keunggulan Sabang yang membuatnya terpilih sebagai KPBPB adalah karena
lokasinya yang berhadapan dengan Tanah Genting Kra, yang saat ini sedang dalam masa
pembangunan sebuah Terusan yang kelak akan menghubungkan Laut Andaman dan Teluk
Thailand. Dalam hal kondisi geografis, KPBPB Batam memiliki keunggulan berupa pantainya
yang dalam, sehingga dapat disandari oleh kapal-kapal container berukuran besar.
Pada dasarnya, KPBPB adalah kawasan ekonomi khusus yang berbeda dengan
kawasan ekonomi lainnya. Indonesia mengenal beberapa kawasan ekonomi khusus
(www.beacukai.go.id), seperti :
1. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET)
Adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat
tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi
daerah sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar dalam proses
pengembangannya.
2. Kawasan Berikat
Adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di
dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan rancang bangun, perekayasaan,
penyortiran, pemeriksaan, dan pengepakan atas barang dan bahan dari luar kawasan
tersebut, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
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3. Kawasan Industri
Adalah kawasan dimana kegiatan industri dipusatkan, dilengkapi dengan prasarana dan
sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
Pelabuhan, menurut Pasal 1 UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, merupakan
tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, di mana berlangsung
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan menyangkut kapal-kapal
yang bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang, fasilitas keselamatan
pelayaran, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
Pengelolaan pelabuhan, merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan
pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi
pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang !kaya' dan sistematis. Secara
umum, masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan Pelayaran, yaitu Undang-undang
tentang Pelayaran No. 21 Tahun 1992. Sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan
pelabuhan baru diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah
No. 69 Tahun 2001).
Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan, dewasa ini terasa sangat
mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Diakui Direktur
Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Dephub, Djoko Pramono, bahwa konsep
pengelolaan pelabuhan di Indonesia masih belum jelas. Menurutnya, tidak dapat dipastikan
konsep apa yang sebenarnya dipegang oleh Pelindo (sebagai pangelola yang ditunjuk resmi
oleh PP No.69 Tahun 2001), apakah konsep operating port atau land port.
Minimnya pengaturan masalah pengelolaan pelabuhan ini mengakibatkan banyak terjadi
kerancuan. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan Undang-undang No.22 Tahun 1999 Jo.
Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Muncul persoalan ketika
penafsiran masalah kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri. Artinya, di sini aturan itu diinterpretasikan sebagai bentuk kebebasan
pemda dalam mengelola pelabuhan yang dimilikinya sebagai aset kekayaan daerahnya.
Namun di sisi lain, banyak para ahli di bidang hukum kelautan menilai, masalah
kepelabuhan yang mengarah pada otonomi daerah harus ditindaklanjuti dengan pengaturan
yang sangat hati-hati. Karena masalah kepelabuhan bukan hanya berdimensi pada sektor
perniagaan nasional tapi juga harus memperhatikan dimensi hukum internasional.
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Ahli hukum laut internasional, Hasjim Djalal, mengingatkan, pengelolaan pelabuhan
tidak bisa disamakan dengan aset lain, karena pengelolaan pelabuhan terkait dengan berbagai
aturan internasional. Jika aturan tersebut diabaikan, maka barang yang diekspor dari Indonesia
juga tidak bisa diterima atau dilarang masuk ke pasar dunia. Salah satu contohnya adalah,
sejak 1 Juli 2004, pelabuhan dan kapal yang melayani pelayaran internasional diwajibkan
memenuhi standar Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Dengan demikian, penelitian ini akan mengemukakan diskusi tentang perlu tidaknya
pembentukan sebuah Naskah Akademik yang menjadi landasan bagi terbentukanya undangundang khusus mengenai pelabuhan yang terpisah dari Undang-undang Pelayaran, yang lebih
sistematis, berdimensi nasional maupun internasional.
Mengenai kewenangan PT. Pelindo dalam regulasi yang diberikan oleh PP NO.69
Tahun 2001, juga menjadi polemik, karena dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah
Pemerintahan Daerah (Hasil sosialisasi DPD DKI). Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah
Agung telah mengabulkan judicial review terhadap PP 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan.
Akibat kemenangan ini, maka Surat Keputusan Mendagri yang membatalkan Perda Kota
Cilegon No.2 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan batal demi hukum.
Persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan adalah adanya
kecenderungan

Pemerintah

Daerah

untuk

mengelola

Pelabuhan

Perikanan,

tanpa

memperhatikan kemampuan dan ketersediaan fasilitas. Disinyalir, kecenderungan ini salah
satunya diakibatkan oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan PAD sebesarbesarnya.

BAB III
KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN
3.1. Kualitas Layanan
3.1.1. Pengertian Kualitas Jasa
Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat
ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi satu
keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mempu bertahan dan tetap mendapat
kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menurut perusahaan dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality
yang telah dikembangkan oleh Parasuraman (1985).
Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para
pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan
layanan sesunggunya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang
diperhatikan serius oleh perusahaan yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki
perusahaan.
Definisi mutu jasa berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta
ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Wisnalmawati
(2005) kualitas jasa adalah tinggat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat
keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan
yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik memuaskan. Jika jasa yang diterima
melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika jasa
yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk
(Tjiptono, 2006).
Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas layanan
adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas
pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan
(Kotler, 2000). Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi
penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan.
K. Ishikawa (Suardi, 2003) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berarti kepuasan
pelanggan. Dalam hal ini kualitas merupakan suatu solusi yang tepat bagi perusahaan untuk
meningkatkan kinerja dari perusahaan terutama dalam hal pelayanan. International
Organization for Standardization atau yang dikenal dengan ISO ( Suardi, 2003)
mendefinisikan kualitas sebagai derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk
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yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Arti derajat atau tingkat menandakan bahwa
selalu terdapat peningkatan setiap saat. Sedangkan karakterikstik pada istilah tersebut berarti
hal-hal yang dimiliki produk tersebut.
Kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti pelayanan,
yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi pelayanan, sebagian besar
masyarakat sekarang mulai menempatkan tuntutan terhadap pelayanan prima, mereka bukan
lagi sekedar membutuhkan produk yang bermutu tetapi mereka lebih senang menikmati
kenyamanan pelayanan. Oleh karena itu dalam merumuskan strategi dan program pelayanan,
organisasi harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan dimensi
kualitasnya (Suratno dan Purnama, 2004).
Kualitas pelayanan (Service Quality) seperti yang dikatakan oleh Parasuraman dikutip
oleh Lupiyoadi (2006) dapat didefinisikan yaitu: “Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan
dan harapan konsumen atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh”. Menurut Rangkuti
(2004:28) bahwa: “Kualitas jasa didefinisikan sebagai penyampaian jasa yang akan melebihi
tingkat kepentingan konsumen”. Definisi tersebut menekankan pada kelebihan dari tingkat
kepentingan konsumen sebagai inti dari kualitas jasa.
Salah satu model kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset
pemasaran adalah model ServQual (Service Quality) seperti yang dikembangkan oleh
Parasuraman, Zeithmal, dan Berry seperti yang dikutip oleh Lupiyoadi (2006) dalam
serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa, reparasi, peralatan rumah tangga,
kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan ritel, dan pialang sekuritas.
ServQual (Service Quality) dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu
persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan
yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected service).
Berdasarkan uraian sejumlah pendapat yang ada diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa kualitas pelayanan adalah totalitas karakteristik suatu konsep pelayanan yang
mencakup seluruh aspek pelayanan, dan tolak ukur kualitas pelayanan itu adalah dapat
memberi kepuasan kepada para pelanggan atau penerima layanan.
Gronross dalam (Tjiptono, 2006) mengemukakan enam kriteria kualitas pelayanan
yang dipersiapkan baik, yakni sebagai berikut :
1. Professionalism and skill. Pelangan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, system
operasional, dan sumber daya fisik, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara professional (outcome-related
criteria).
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2. Attitudes and Behavior. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (customer contact
personnel) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan
masalah mereka secara spontan dan ramah (process-related criteria).
3. Accessibility and Flesibility. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam operasi,
karyawan, dan system operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa
sehingga pelanggan dapat mengases jasa tersebut dengan mudah., selain itu, juga
dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan
secara luwes (process-related criteria).
4. Reliability and Trustworthiness. Pelanggan merasa bahwa apa pun yang terjadi atau
disepakati mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan sistemnya dalam
memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan
pelanggan (processrelated criteria)
5. Recovery. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak
diharapkan dan tidak dapat diprediksi, maka penyedia jasa akan segera mengambil
tingakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat (process-related
criteria)
6. Reputation and Credibility. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat
dipercaya dan memberikan nilai tambahan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan
(image-related criteria)

3.1.2. Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan
Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi
perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu memenuhi enam
prinsip yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Keenam
prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang
dapat didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan. Enam prinsip pokok tersebut
meliputi : Kusmayadi (2000)
1. Kepemimpinan
Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen manajemen puncak.
Manajemen puncak harus memimpin perusahaannya untuk meningkatkan kinerja
kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk
meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. Oleh sebab itu,
kepemimpinan yang baik berdampak terhadap peningkatan kualitas.
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2. Pendidikan
Pendidikan mengenai kualitas sangat diperlukan, baik oleh manajemen puncak maupun
karyawan. Konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi
kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas merupakan aspekaspek yang harus diperhatikan dalam pendidikan.
3. Perencanaan
Perencanaan sangat diperlukan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya.
4. Review
Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk
mengubah prilaku organisasi. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menjamin
adanya perhatian yang konstan untuk mencapai tujuan kualitas.
5. Komunikasi
Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi
dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan
stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah,
masyarakat umum, dan lain-lain. Komunikasi yang baik dan lancer harus selalu dilakukan,
baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
6. Penghargaan dan Pengakuan
Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang pentik dalam implementasi strategi
kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya
tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga,
dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organiasi, yang pada gilirannya dapat
memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani.
3.1.3. Dimensi Kualitas Pelayanan
Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan persepsi
konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan. Parasuraman dkk (dalam
Tjiptono dan Chandra, 2011:198) menyimpulkan bahwa ada lima dimensi ServQual (Service
Quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu :
1. Tangible

(bukti

langsung),yaitu

kemampuan

suatu

perusahaan

dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana
dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari
pelayanan yang diberikan perusahaan.
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2. Reliability (kehandalan),yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan
dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan
yang berarti ketetapan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa
kesalahan, sikap simpatik dan akurat yang tinggi.
3. Responsiveness (daya tanggap),yaitu kemampuan para karyawan pelabuhan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada para
pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu
tanda adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas
pelayanan.
4. Assurance (jaminan), adanya kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan
kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan
kepada pelayanan perusahaan yang memiliki beberapa komponen antara lain :
a. Communication (komunikasi),yaitu secara terus menerus memberikan informasi
kepada pelanggan dalam bahasa dan penggunaan kata yang jelas sehingga para
pelanggan dapat dengan mudah mengerti di samping itu perusahaan hendaknya dapat
secara cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan dan komplain yang dilakukan oleh
pelanggan.
b. Credibility (kredibilitas),perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang diberikan
kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran. Menanamkan kepercayaan,
memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan di masa yang akan datang.
c. Security (keamanan),adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan
pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang diberikan memberikan suatu
jaminan kepercayaan yang maksimal.
d. Competence (kompetensi),yaitu keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan agar
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat dilaksanakan dengan optimal.
e. Courtesy (sopan santun),dalam pelayanan adanya suatu nilai moral yang dimiliki oleh
perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jaminan akan
kesopansantunan yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi
yang ada.
5. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau
pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan
konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan
tentang pelanggan serta memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik.
3.1.4. Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan
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Menurut Tjiptono (2016:179),“setiap perusahaan harus benar-benar memahami
sejumlah faktor potensial yang bisa menyebabkan buruknya kualitas pelayanan”, di antaranya

1. Produksi Dan Konsumsi Terjadi Secara Simultan
Salah satu karakteristik unik jasa adalah tidak dapat dipisahkan (inseparability), artinya
jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Hal ini kerapkali membutuhkan
kehadiran dan partisipasi pelanggan dalam proses penyampaian jasa. Beberapa kelemahan
yang mungkin ada pada karyawan dan mungkin berdampak negatif terhadap persepsi
kualitas meliputi :
a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan.
b. Cara berpakaian karyawan kurang sesuai dengan konteks.
c. Tutur kata karyawan kurang sopan atau bahkan menyebalkan.
d. Bau badan karyawan mengganggu kenyamanan pelanggan.
e. Karyawan selalu cemberut atau pasang tampang “angker”.
2. Intensitas Tenaga Kerja Yang Tinggi
Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan
masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabelitas jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor
yang bisa mempengaruhinnya antara lain: pelatihan yang kurang memadai atau bahkan
tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tingkat perputaran karyawan terlalu tinggi.
3. Dukungan Terhadap Pelanggan Internal Kurang Memadai
Karyawan front-line (garis depan) merupakan ujung tombak sistem penyampaian jasa.
Agar mereka dapat memberikan jasa secara efektif, mereka membutuhkan dukungan dari
fungsi-fungsi utama manajemen (operasi, pemasaran, keuangan, dan SDM). Dukungan
tersebut bisa berupa peralatan (crane, material, pakaian seragam), pelatihan keterampilan,
maupun informasi (misalnya, prosedur operasi). Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah
unsur pemberdayaan (empowerment) baik menyangkut karyawan front-line (garis depan)
atau manajer.
4. Gap Komunikasi
Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor esensial dalam menjalin
kontak dan relasi dengan pelanggan. Gap – gap komunikasi tersebut bisa berupa :
a. Penyedia jasa memberikan janji berlebihan, sehinga tidak mampu memenuhinya.
b. Penyedia jasa tidak bisa selalu menyajikan informasi yang akurat kepada Para
pelanggan,misalnya yang berkaitan dengan perubahan prosedur/aturan.
c. Pesan komunikasi penyedia jasa tidak dipahami pelanggan.
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d. Penyedia jasa tidak memperhatikan atau tidak segera menanggapi keluhan atau saran
pelanggan.

5. Memperlakukan Semua Pelanggan Dengan Cara Yang Sama
Pelanggan merupakan individu unik dengan preferensi, perasaan, dan emosi masingmasing. Dalam hal interaksi dengan penyedia jasa, tidak semua pelanggan bersedia
menerima jasa yang seragam (standardized services). Sering terjadi ada pelanggan yang
menginginkan atau bahkan menuntut jasa yang sifatnya personal dan berbeda dengan
pelanggan lain. Hal ini memunculkan tantangan bagi penyedia jasa dalam hal memahami
kebutuhan spesifik pelanggan secara individual dan memahami perasaan pelanggan
terhadap penyedia jasa dan layanan yang mereka terima.
6. Perluasan atau Pengembangan Jasa Secara Berlebihan
Di satu sisi, mengintroduksi jasa baru atau menyempurnakan jasa lama dapat
meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari layanan yang buruk. Di sisi
lain, bila terlalu banyak jasa baru dan tambahan terhadap jasa yang sudah ada, hasil yang
didapatkan belum tentu optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul masalah –
masalah seputar standar kualitas jasa, baik dari segi fitur, keunggulan, maupun tingkat
kualitasnya.
7. Visi Bisnis Jangka Pendek
Visi

jangka

pendek

(misalnya,

orientasi

pada

percapaian

target

penjualan

dan laba tahunan, penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan produktivitas
tahunan, dan lain-lain) bisa merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka
panjang. Sebagai contoh, kebijakan sebuah bank untuk menekan biaya dengan cara
menutup sebagian cabangnya akan mengurangi tingkat akses bagi para nasabahnya, yang
pada gilirannya bisa menimbulkan ketidakpuasan pelanggan dan persepsi negatif terhadap
kualitas jasa bank bersangkutan.

3.2. Kepuasan Pelanggan
3.2.1. Konsep Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan
manajemen. Pelanggan merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai kepuasan dan
kualitas jasa. Oleh karena itu, pelanggan memegang peranan cukup penting dalam mengukur
kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan perusahaan.
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Menurut Kotler (2009:138), kepuasan pelanggan: “Perasaan senang atau kecewa
seseorang yang timbul setelah membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk
(atau hasil) terhadap yang diharapkan”. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan
tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja harapan,
pelanggan amat puas atau senang. Menurut Husain (2007:65),“Bahwa yang dimaksud
dengan kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan
antara apa yang diterima dan harapannya”.
Menurut Oliver (dalam Tjiptono, 2014:354), kepuasan pelanggan dirumuskan
“sebagai evaluasi purnabeli, dimana persepsi terhadap kinerja alternatif produk/jasa yang
dipilih memenuhi atau melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap
kinerja tidak bisa memenuhin harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan”.
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan yang ditinjau
dan sisi pelanggan yaitu mengenai apa yang telah dirasakan pelanggan atas pelayanan yang
telah diberikan dibandingkan dengan apa yang mereka inginkan.
Pelanggan akan merasa puas bila keinginan pelanggan telah terpenuhi oleh
perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya nilai tambah dari suatu produk
atau jasa, maka pelanggan menjadi lebih puas dan kemungkinan untuk menjadi pelanggan
suatu produk atau jasa tersebut dalam waktu lama akan sangat besar. Kepuasan pelanggan
dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain kualitas produk, pelayanan,
aktivitas penjualan dan nilai-nilai perusahaan.
Untuk menghadapi persaingan dan perubahan perilaku konsumen tersebut maka
banyak perusahaan yang berpusat pada pelangganlah yang dapat memberikan nilai Superior
kepada mereka, dan memenangkan persaingan. Perusahaan akan terus berusaha dengan
sekuat tenaga untuk mempertahankan pelanggannya karena biaya yang dikeluarkan untuk
menarik pelanggan baru akan lebih tinggi dibandingkan biaya untuk mempertahankan
pelanggan yang sudah ada.
Oleh karena itu, mempertahankan pelanggan selalu lebih penting dilakukan
dibandingkan dengan menarik pelanggan baru. Kunci untuk mempertahankan pelanggan
adalah memberikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Pelanggan yang merasa puas akan
bersedia datang kembali mengulangi pembeliannya dan merekomendasikan kepada orang
lain untuk membeli.
3.2.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2014:369), ada empat metode yang digunakan untuk
mengukur kepuasan pelanggan yaitu :
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1. Sistem Keluhan dan Saran
Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran,
kritik, pendapat dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran,
komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa dan lain-lain.
2. Survei Kepuasan Pelanggan
Industri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan.
Industri yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survey
berkala, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon secara acak dari
pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja industri. Selain
itu ditanyakan kinerja industri saingannya.
3. Ghost Shopping (Pelanggan Bayaran)
Pelanggan bayaran adalah menyuruh orang berpura-pura menjadi pelanggan dan
melaporkan titik-titik kuat maupun titik-titik lemah yang dialami waktu membeli produk
dari industri sendiri maupun industri saingannya. Selain itu pelanggan bayaran
melaporkan apakah waktu wiraniaga tersebut menanggapinya dengan baik atau tidak.
4. Analisa Pelanggan yang Beralih
Industri dapat menghubungi pelanggan yang tidak membeli lagi atau berganti pemasok
untuk mengetahui penyebabnya (apakah harganya tinggi, pelayanan barang baik,
produknya kurang dapat diandalkan dan seterusnya), sehingga dapat diketahui tingkat
kehilangan pelanggan.
Pertumbuhan yang semakin cepat ini mengharuskan perusahaan untuk merespon
perubahan yang terjadi, masalah pokok yang dihadapi perusahaan-perusahaan saat ini adalah
bagaimana perusahaan tersebut menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan
tersebut dapat bertahan dan berkembang. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat
cepat juga mempengaruhi dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan
produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konseumen, sehingga
pelanggan merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. Banyak cara
yang dapat dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, salah
satunya yaitu kualitas pelayanan.
Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (service
excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan yang bergerak dibidang jasa.
Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi
sebagai upayah untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Kepuasan penerima
layanan sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pendapat

49
Parasuraman et.al. (1985) kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan dengan
kinerja.
Menurut American Society for Quality Control (dalam Kotler, 2007) Kualitas adalah
keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat
paten. Tjiptono (2006) juga mengungkapkan dengan lebih jelas bahwa “Kualitas pelayanan
merupakan sesuatu yang berpusat pada upaya pemenuhuan kebutuhan dan keinginan
pelanggan”. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan akan
menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Perusahaan harus memulai memikirkan
pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan karena kini
semakin disadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek vitas dalam
rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, 2008)
Apabila kualitas pelayan yang baik sudah diberikan perusahaan kepada pelanggan,
maka pelanggan akan merasa terpuaskan akan produk atau jasa yang diberikan perusahaan.
Kepuasan pelanggan atau konsumen berhubungan dengan mutu dari produk yang ditawarkan.
Kepuasan pelanggan mempunyai tingkat masing-masing tergantung apa yang mereka peroleh.
Menurut Buttle (2004) kepuasan pelanggan adalah respon berupa perasaan puas yang timbul
karena pengalaman mengonsumsi suatu produk atau layanan, atau sebagaian kecil dari
pengalaman itu. Sedangkan menurut Kotler (2007) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan
adalah Perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara
persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapanya. Sehingga
untuk mencapai tersebut perusahaan harus melakukan perubahan, baik dari faktor teknologi
maupun dari sumberdaya manusia.
Pengukuran penilaian kepuasan akan pelayanan yang diberikan pada Pelanggan harus
selalu dilakukan untuk mengetahui dan merencanakan strategi yang terbaik di masa
mendatang dan lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenuhi keinginan
dan kebutuhan pelanggan serta untuk meminimalisasikan masalah-masalah yang terjadi.
Kualitas pelayanan sangat erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan sehingga menjadi hal
sensitive dalam perusahaan.
Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada
pelanggan. Seperti mengucapkan salam ketika ada Pelanggan yang datang serta menanyakan
keperluan mereka, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada Pelanggan, dengan
penyampaian informasi yang jelas. Perilaku yang sopan dari petugas loket saat melayani
Pelanggan juga sangat penting serta siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan
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maupun keluhan dari para Pelanggan, sehingga konsumen merasa dihargai dan diperhatikan.
Tapi di dalam loket pelayanan banyak ditemukan kegiatan yang tidak selayaknya dilakukan
disela-sela jam kerja, petugas loket sering bermain-main, bercanda, makan-makan dan
menonton film disaat jam kerja yang menyebabkan keributan-keributan pada area sekitaran
loket. Sikap dari petugas loket yang sering bermain-main handpone dan menonton disela-sela
jam kerja mengakibatkan ketidaksadaran petugas loket akan keberadaan pengguna jasa yang
sudah ada dan menunggu di depan loket pelayanan karena keasikan bermain dan menonton.
Sehingga mengakibatkan ketidak puasan dari para Pelanggan. Dalam bentuk kekecewaan dan
ketidakpuasan akan pelayanan dari petugas loket, Pelanggan sering marah-marah di depan
loket yang seringkali kehilangan kontrol diri sehingga menimbulkan keributan-keributan kecil
di loket. Pelanggan juga sering menyampaikan keluhannya secara langsung kepada pimpinan
di atas terkait sikap dari petugas loket tersebut.
3.2.3. Mengukur Kepuasan Pelanggan
Menurut Tjipto dan Chandra (2005 : 130) ada empat metode untuk mengukur
kepuasan pelanggan, yaitu :
1. Sistem Keluhan dan Saran
Industri yang berwawasan pelanggan akan menyediakan formulir bagi pelanggan untuk
melaporkan kesukaan dan keluhannya. Selain itu dapat berupa kotak saran dan telepon
pengaduan bagi pelanggan. Alur informasi ini memberikan banyak gagasan baik dan
industri dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah.
2. Survei Kepuasan Pelanggan
Industri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan.
Industri yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survey
berkala, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpon secara acak dari
pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja industri. Selain
itu ditanyakan kinerja industri saingannya.
3. Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan)
Pelanggan bayangan adalah menyuruh orang berpura-pura menjadi pelanggan dan
melaporkan titik-titik kuat maupun titik-titik lemah yang dialami waktu membeli produk
dari industri sendiri maupun industri saingannya. Selain itu pelanggan bayangan
melaporkan apakah wiraniaga tersebut menanganinya dengan baik atau tidak.
4. Analisa Pelanggan yang Beralih
Industri dapat menghubungi pelanggan yang tidak membeli lagi atau berganti
pemasok untuk mengetahui penyebabnya (apakah harganya tinggi, pelayanan kurang baik,
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produknya kurang dapat diandalkan dan seterusnya, sehingga dapat diketahui tingkat
kehilangan pelanggan).
Ada lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan di dalam menentukan
kepuasan menurut Kotler (2000) yaitu :

1. Kualitas Produk
Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang
mereka gunakan berkualitas.
2. Kualitas Pelayanan
Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan
pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
3. Emosional
Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum
terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai
tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari
produk tapi nilai sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan menjadi kuat terhadap
merek tertentu.
4. Harga
Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relative murah
akan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya.
5. Biaya
Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang
waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau
jasa itu.

BAB IV
PEMASARAN LOKASI

4.1. Pengertian Pemasaran Lokasi
Menurut Kotler and Amstrong dalam bukunya Principles of Marketing (2010),
pemasaran diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial, dimana individu dan
organisasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, melalui
penciptaan dan pertukaran nilai dengan individu atau organisasi lainnya. Dengan kata lain,
pemasaran adalah suatu proses dimana perusahaan membuat suatu nilai bagi pelanggan
dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, guna menangkap nilai yang
dikembalikan oleh pelanggan. Jadi, apa yang dimaksud dengan pemasaran pada dasarnya
adalah membina hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan.
Dalam melakukan pemasaran, tujuan yang ingin dicapai tidak semata-mata
membuat konsumen membeli produk/jasa yang kita tawarkan, namun menurut tujuan dari
pemasaran sebenarnya adalah memahami dan mengerti keinginan pelanggan dengan
sedemikian rupa sehingga produk/jasa yang kita sediakan sesuai dengan keinginan
pelanggan, yang pada akhirnya membuat produk/jasa tersebut bisa terpasarkan dengan
sendirinya.
Pada pemasaran lokasi (place marketing), apa yang disebut produk adalah
lokasi/wilayah/daerah, dimana pemilik produk tersebut bisa perseorangan, badan hukum
maupun pemerintah. Pemasaran lokasi/wilayah/daerah memiliki pengertian yang beragam
dan berkembang mengikuti perkembangan pengetahuan. Pemasaran lokasi melibatkan
lokasi sebagai sekumpulan produk, yang perencanaan dan pemasarannya dipandu oleh visi
strategis dan tujuan-tujuan terkait, dan juga oleh kebutuhan untuk memenuhi keinginan
dan permintaan dari target market yang diidentifikasi, yang dipilih berdasarkan tujuan
strategisnya (Ashworth and Voogd, 1990).
Melengkapi itu, menurut Warnaby (2008), Short dan Kim (1999) mengidentifikasi ada
dua pendekatan yang banyak digunakan dalam mempelajari pemasaran lokasi/wilayah/daerah.
1. Pendekatan dari sudut pandang ”ekonomi dan politik” yang menekankan pada
transformasi pemerintahan kaum urban dan keterlibatan koalisi bisnis dalam
pengembangan ekonomi lokal.
2. Pendekatan ”strategi pemasaran praktis” yang fokus pada seluk beluk proses promosi
lokasi/wilayah/daerah.
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Seperti yang disebutkan oleh Warnaby et al (2002), bahwa hal-hal yang menjadi inti
dari kegiatan pemasaran lokasi/wilayah/daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Merupakan tanggung jawab sejumlah aktor yang berkolaborasi dalam rangka menerapkan
kegiatan entrepreneur
2. Menitik-beratkan pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan dan harapan dari sejumlah
pengguna dan calon pengguna dari lokasi/wilayah/daerah tersebut.
3. Melibatkan sejumlah atribut yang menjadi komoditi dari lokasi/wilayah/daerah tersebut
dalam rangka mempromosikan kesan positifnya sebagai kesatuan yang menyeluruh.
Yang perlu diperhatikan, masih dalam Warnaby (2008), hal penting yang sangat
mendasar dari sebuah pemasaran lokasi/wilayah/daerah adalah komunikasi dan pengaturan
kesan dari lokasi/wilayah/daerah tersebut (Ashworth and Voogd, 1990, 1994; Barke and
Harrop, 1994; Holcomb, 1994, 1999; Hubbard and Hall, 1998; Kotler et al., 1993, 1999;
Millington et al., 1997; Short and Kim, 1998, 1999), terutama dalam membuat kesan positive
(Avraham, 2000, 2004; Kotler et al., 1993, 1999) dan menangani prasangka negatif dan/atau
informasi yang bertentangan tentang lokasi/wilayah/daerah tersebut di media melalui proses
pengesanan kembali (Fitzsimons, 1995; Holcomb, 1994).
Cara yang dijalankan untuk menarik investasi agar masuk ke suatu daerah (Kuncoro,
2004:291) berkaitan langsung dengan aktivitas pemasaran lokasi/wilayah/daerah, dimana
aktivitas utamanya adalah :
1. Mengembangkan positioning yang kuat dan menarik
2. Merancang insentif yang menarik bagi pembeli (investor) baru maupun yang sudah ada.
3. Menawarkan produk dan jasa secara efisien dan bisa diakses dengan mudah.
4. Mempromosikan daya tarik dan manfaat daerah.
4.2. Model Pemasaran Lokasi
Model pemasaran lokasi adalah suatu kerangka kerja yang melibatkan sejumlah
aktivitas yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dengan cara bagaimana dan kapan
aktivitas tersebut akan dilakukan, sehingga organisasi tersebut mampu menawarkan sejumlah
manfaat yang unggul seperti yang diinginkan pelanggannya dan membuat posisi organisasi
tersebut terbangun secara tepat dalam benak pelanggannya, yang pada akhirnya menghasilkan
keuntungan bagi organisasi tersebut seperti yang diharapkan. Didalam model pemasaran
lokasi ini akan tercakup: analisis faktor eksternal, analisi persaingan, analisis faktor internal,
analisis TOWS, strategi pemasaran, taktik pemasaran, dan nilai pemasaran.

54
4.2.1. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah seluruh hal terjadi diluar kendali suatu lokasi, namun memberi
pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup dan
perkembangan lokasi tersebut, saat ini dan dimasa yang akan datang.
Untuk menganalisis lingkungan makro dimana lokasi tersebut berada, maka dapat
dilakukan analisis PEST (Political and Economic environment, Social environment, and
Technological environment) (Hooley, Piercy, Nicoulaud (2008, 61). Variabel-variabel yang
masuk dalam kategori lingkungan :
1. Politik
Sistem politik pada umumnya membentuk nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu lokasi
yang selanjutnya akan menentukan bagaimana sebuah keputusan dihasilkan dan sebuah
kebijakan diterapkan. Sistem politik juga membentuk pendekatan yang digunakan oleh
pihak yang berwenang di lokasi tersebut dalam menyelesaikan konflik.
Pengaturan institusi politik juga memiliki pengaruh besar pada sistem politik yang berlaku
di suatu lokasi. Istitusi yang dominan akan mengeola lokasi berdasarkan prinsip-prinsip
yang dianutnya.
Yang termasuk dalam variabel politik antara lain adalah: lembaga pemerintahan; hukum,
produk hukum serta pelaksanaannya; partai politik; lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi.
2. Ekonomi
Pada dasarnya faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh politik dan sosial, dan faktor ini
memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya suatu perubahan. Ekonomi merupakan
landasan dari seluruh kegiatan sektor industri, sehingga pertumbuhannya perlu diamati
dengan cermat.
Dalam hal ekonomi, sistem dan struktur ekonomi yang dianut memegang peranan penting
dan memberi dampak yang besar pada perekonomian suatu lokasi, termasuk berbagai
interaksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi di lokasi tersebut. Khusus bagi penanaman
modal asing, bentuk perdagangan regional dan internasional adalah hal penting yang
memberi dampak besar pada investasi yang ditanamkan.
Yang termasuk dalam variabel ekonomi antara lain adalah: laju pertumbuhan ekonomi dan
siklus bisnis; tenaga kerja dan pengangguran; internasionalisasi dan globalisasi;
perdagangan regional dan area perdagangan; pajak dan kebijakan fiskal; interest rates,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, exchange rate; kepercayaan konsumen dan kepercayaan
bisnis.
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3. Sosial budaya
Setiap lokasi memiliki corak budaya dan tradisi yang berbeda-beda, yang membentuk
karakter prilaku masyarakat setempat dan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya. Nilai
sosial, termasuk didalamnya nilai budaya, adalah sesuatu yang dinamis, berakulturasi
ketika terjadi interaksi dengan nilai sosial budaya lain,terutama yang bersifat pembawa
perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun pada prosesnya membutuhkan waktu yang
cukup lama.
Yang termasuk dalam variabel ekonomi antara lain adalah: perubahan demografi;
perubahan gaya hidup dan living patterns; multi ethnic societies; the grey market.
4. Teknologi
Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, banyak hal dalam lingkungan makro
yang dipengaruhi. Keunggulan bersaing sebuah lokasi ditentukan oleh salah satunya
adalah kemampuannya memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi
informasi mempengaruhi efisiensi dan efektifitas sebuah proses, dan kemampuan sebuah
lokasi dalam mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi ini akan
meningkatkan keunggulan daya saingnya.
Yang termasuk dalam variabel teknologi antara lain adalah: perkembangan Internet,
otomatisasi, sistem on-line.
5. Pasar Industri
Menurut Kertajaya (2005), pasar industri merupakan satu faktor eksternal yang patut
untuk dianalisis, terpisah dari analisis politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi.
Pasar industri merupakan tempat dimana barang-barang hasil produksi dapat diserap dan
memberikan keuntungan yang diharapkan oleh pihak produsen. Kedekatan suatu lokasi
investasi dengan pasar industri, ukuran pasar industri, serta kemampuan daya beli yang
ditawarkan oleh pasar industri tersebut, merupakan hal penting yang mempengaruhi
berlanjut atau tidaknya investasi di suatu lokasi.
Yang termasuk dalam variabel pasar industri antara lain adalah: potensi daya beli produk,
potensi daya tarik wisatawan.
4.2.2. Kekuatan Persaingan
Ketat lemahnya sebuah persaingan lokasi banyak diwarnai oleh jumlah pesaing yang
ada, baik pesaing yang telah terjun dalam persaingan, maupun pesaing yang baru masuk ke
arena persaingan dan yang akan memasuki arena persaingan, atau pesaing potensial/laten,
keagresifan para pesaing dalam menerapkan dan meng-improve strategy-nya secara kreatif
dan efektif, serta kemampuan internal para pesaing itu sendiri, disamping kekuatan tawar dari
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pengganti, pembeli dan pemasok. Luas atau sempitnya arena persaingan ditentukan oleh
lokasi itu sendiri, demikian juga halnya keputusan untuk meningkatkan kemampuan internal
lokasi. Kedua hal tersebut bisa dikendalikan oleh pengelola lokasi, dan berpengaruh besar
terhadap kelangsungan hidup lokasi yang bersangkutan. Yang berbeda adalah keagresifan
pesaing. Ini merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, yang pada akhirnya memicu
setiap lokasi yang terlibat di dalam arena persaingan tersebut untuk terus-menerus
menciptakan keunggulan kompetitif agar senantiasa dapat bertahan dan memenangkan
persaingan.
Analisis terhadap pesaing dan lingkungan persaingan lokasi dilakukan untuk :
1. Memetakan dan menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh pesaing, mengetahui apa
saja dampak yang ditimbulkannya, serta bagaimana sebuah lokasi mengantisipasi
kemungkinan-kemungkinan tersebut agar dapat tetap bertahan dan memenangkan
persaingan. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan strategi yang dilakukan
oleh pesaing, seperti: kerjasama yang dibangun dengan lokasi lain untuk meningkatkan
daya saing, kebijakan yang diadopsi, dan sebagainnya.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan sebuah persaingan lokasi,
sumber daya apa yang diperlukan untuk mewujudkannya dan seberapa besar tingkat
kepentingan masing-masing faktor tersebut.
3. Membandingkan kinerja sebuah lokasi dengan kinerja pesaingnya menurut parameter
yang umum dijadikan acuan.
Dalam kekuatan persaingan, hal mendasar yang harus diperhatikan oleh suatu
organisasi adalah Porter’s five-forces, yaitu: kekuatan bersaing dari pesaing (rivalry),
ancaman dari organisasi yang menawarkan produk/jasa pengganti (substitute) dan pemain
baru (new entrant), serta kekuatan menawar dari pemasok (supplier) dan pelanggan
(customer).
Penjelasan Porter’s five-forces adalah sebagai berikut (Porter, 2008) :
1. Ancaman pendatang baru
Pendatang baru dapat membahayakan organisasi yang telah ada karena :
a. kemampuannya menghasilkan sesuatu yang akan menyebabkan bertambahnya
kapasitas sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan,
b. keinginannya untuk memiliki market share,
c. keinginannya untuk menguasai sumber daya tertentu yang mendukung operasional
organisasinya.
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Dengan hadirnya pendatang baru, maka jumlah pilihan yang tersedia bagi pelanggan akan
bertambah, sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk memaksa organisasi yang telah
ada mengurangi keuntungannya.
2. Kekuatan menawar dari pemasok
Keseimbangan kekuatan antar organisasi, pemasok dan pelanggan sangat mempengaruhi
intensitas persaingan yang dialami oleh semua pihak yang terkait. Namun, jika hal-hal
dibawah ini terjadi, maka pemasok akan memiliki kekuatan tawar yang lebih besar :
a. jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan pelanggan
b. switching cost tinggi
c. apa yang ditawarkan oleh pemasok highly differentiated
3. Kekuatan posisi pembeli
Pembeli atau pelanggan bisa meningkatkan persaingan yang terjadi jika :
a. pembeli lebih terpusat dari pada penjual
b. pemasok sumber daya alternatif tersedia
c. switching cost rendah
4. Ancaman produk pengganti
Organisasi yang menawarkan produk pengganti bisa meningkatkan persaingan, dengan
cara
a. membuat teknologi yang saat ini ada tak terpakai (redundant)
b. membuat improvement yang luar biasa
5. Intensitas persaingan antar organisasi yang telah ada
Organisasi yang telah ada bersaing secara aktif untuk mendapatkan keuntungan yang
tinggi. Intensitas persaingan ini dipengaruhi oleh antara lain :
a. kemampuan antar organisasi hampir sama
b. pertumbuhan industri yang lambat
c. halangan untuk keluar dari arena tinggi
d. product differentiation atau switching cost rendah
e. fixed atau storage cost tinggi
4.2.3. Kemampuan Internal Lokasi
Merupakan aset dan kemampuan yang dimiliki sebuah organisasi, yang bisa
dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Sumber daya yang kuat adalah sumber daya
yang VRISA, yaitu: bernilai (value), jarang dimiliki oleh organisasi lain (rareness), sulit
untuk ditiru (imitability), sulit untuk digantikan dengan sumber daya lain (substitutability),
dan sesuai dengan tujuan organisasi (appropriability).
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Dalam hal investasi, menurut Pittman, 2006, daya tarik sebuah lokasi dalam persepsi
investor dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu :
1. Faktor negara, termasuk didalamnya :
a. Lokasi sumber bahan mentah
Kedekatan sebuah lokasi

terhadap sumber

bahan

mentah tertentu sangat

mempengaruhi biaya yang kelak akan dikeluarkan oleh perusahaan yang didirikan di
daerah tersebut. Terlebih jika infrastruktur untuk mengakses sumber bahan mentah
tersebut telah tersedia dengan kualitas yang baik, yang memudahkan proses
pemindahan bahan mentah tersebut ke lokasi pengolahannya. Besar ketersediaan
bahan mentah yang tersedia juga mempengaruhi keunggulan bersaing suatu lokasi,
karena selain mempengaruhi biaya produksi, hal ini juga akan mempengaruhi
kelangsungan hidup industri di lokasi tersebut dalam jangka panjang.
b. Jaringan transportasi global
Industri yang beroperasi dalam suatu kawasan bebas umumnya menghasilkan produk
yang menyasar pasar global, sehingga ketersediaan fasilitas jaringan transportasi
global menjadi hal mendasar yang tidak bisa ditawar lagi. Akan lebih baik jika
fasilitas tersebut tersedia di lokasi yang dituju. Namun bila pun tidak memungkinkan,
maka kedekatan lokasi tersebut dengan lokasi lain yang memiliki fasilitas jaringan
transportasi global dapat menjadi suatu alternatif keunggulan bersaing.
Pelabuhan sebagai salah satu bentuk jaringan transportasi yang penting dalam hal
perpindahan material dan mesin-mesin produksi, memiliki peran besar dalam
mendukung kemampuan sebuah lokasi menyerap investasi. Menurut Subhan dan
Ghani (2008), strategi yang sangat lazim digunakan dalam mengembangkan
keunggulan bersaing sebuah lokasi adalah dengan menerapkan resource based theory
ke dalam sistem manajemen strategi sebuah pelabuhan.
c. Lokasi pesaing
Kedekatan suatu lokasi dengan lokasi sejenis yang menawarkan keunggulan serupa
akan memicu persaingan yang sengit, yang pada akhirnya akan memicu
perkembangan lokasi ke arah seperti yang diharapkan investor. Semakin banyak
pesaing di sekitar suatu lokasi, makin tajam persaingan yang terjadi, dan
perkembangan yang diakibatkannya bisa semakin signifikan. Pada akhirnya, jika
tidak ada perseteruan yang mendasar, akan tercipta suatu kerjasama yang saling
melengkapi dari lokasi-lokasi tersebut berdasarkan keunggulan bersaing yang
dimiliki masing-masing, yang pada akhirnya akan menguntungkan investor.
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d. Biaya distribusi/logistik global
Umumnya,

selain

dipengaruhi

oleh

kebijakan

ekonomi

setempat,

biaya

distribusi/logistik global banyak dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur
distribusi/logistik global. Biaya distribusi/logistik global yang kompetitif akan
membuat lokasi menarik dimata investor, karena menekan biaya yang harus
dikeluarkan oleh investor dalam rantai produksinya.
e. Pasokan tenaga kerja
Ketersediaan tenaga kerja berkualitas dan murah merupakan hal penting untuk
menarik minat investasi, yang harus dijaga secara terus-menerus kestabilan
pasokannya.
f. Pasar sumber daya energy
Energi merupakan sumber tenaga penggerak mesin-mesin industri. Jaminan pasokan
sumber daya energi sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan yang
didirikan di daerah tersebut. Terlebih jika infrastruktur untuk mengakses sumber daya
energi tersebut telah tersedia dengan kualitas yang baik, yang memudahkan proses
pemindahan energi tersebut ke lokasi penggunaannya.
2. Faktor lokasi hukum, termasuk didalamnya :
a. Iklim peraturan perundangan
Peraturan perundangan yang jelas, konsisten dalam penerapan, dan berlaku dalam
jangka waktu yang lama akan memberikan kepastian bagi pengusaha dalam
menjalankan usahanya. Kondisi hukum yang stabil memberi kesempatan bagi investor
untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik dan bisa membuat perencanaanperencanaan bagi perkembangan industrinya.
b. Pajak perusahaan
Pajak perusahaan merupakan pajak yang dibebankan kepada perusahaan atas
pendapatan yang diperolehnya. Semakin rendah persentase pajak di suatu lokasi, maka
semakin sedikit biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika melakukan usaha di
lokasi tersebut dan mendapatkan keuntungan atasnya. Ini membuat lokasi tersebut
makin menarik.
c. Pajak perseorangan
Pajak perseorangan merupakan pajak yang dibebankan kepada individu atas
pendapatan yang diperolehnya. Besar pajak yang diterapkan akan mempengaruhi
pendapatan bersih yang diterima oleh tiap individu.
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Mengingat individu sebagai pekerja memiliki biaya hidup yang harus ditanggungnya,
maka pendapatan bersih ini seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pekerja tersebut.
Lokasi yang menetapkan pajak perseorangan yang tinggi akan dipersepsikan kurang
kompetitif, karena perusahaan harus memperhitungkan pendapatan bersih yang akan
diterima oleh pekerjanya.
d. Standar upah pekerja
Standar upah pekerja menjadi salah satu komponen biaya produksi, sehingga upah
yang rendah namun dengan hasil akhir yang sama tentu akan lebih diminati oleh
investor.
e. Hukum yang menaungi hak untuk bekerja dan serikat buruh
Hukum disini harus adil dan tidak memihak. Pengusaha dan pekerja harus
diperlakukan adil. Jika terjadi sengketa antara pengusaha dan pekerja, maka solusi
yang diambil merupakan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Serikat
pekerja tidak membuat usulan atau keputusan yang hanya mementingkan pekerja saja,
namun juga memperhatikan dampaknya bagi pengusaha.
f. Insentif
Pengurangan pajak bahkan hingga penghapusan, dalam hal ekspor impor merupakan
hal yang menarik, karena berarti mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh
investor.
g. Penerimaan terhadap bisnis
Bisnis yang bisa diterima oleh warga setempat akan mampu beroperasi dengan baik,
terlebih jika bisnis tersebut didukung oleh masyarakat sekitar. Bisnis yang
bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu lokasi akan sulit untuk
mendapatkan penerimaan.
3. Faktor komunitas setempat, termasuk didalamnya :
a. Pelayanan yang mendukung bisnis
Sebuah bisnis tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak diberi pelayanan yang
semestinya. Pelayanan yang cepat, mudah, murah dan memiliki kepastian akan
memberikan dampak besar pada ketertarikan investor untuk berinvestasi.
b. Ketersediaan dan biaya tenaga kerja
Ketersediaan tenaga kerja dan biaya berupa upah/gaji yang harus dikeluarkan
perusahaan akan mempengaruhi persepsi investor terhadap daya tarik suatu lokasi.
Lokasi yang mampu menawarkan tenaga kerja dalam jumlah yang melimpah dan
harga murah namun kualitas baik akan memiliki daya saing dalam persepsi investor.
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c. Program-program pelatihan
Seringkali tenaga kerja yang di rekrut oleh perusahaan belum benar-benar siap
pakai, sehingga membutuhkan pelatihan yang sesuai terlebih dahulu. Jika programprogram pelatihan ini mampu disediakan oleh sebuah lokasi, daya saingnya akan
meningkat, karena untuk membuat tenaga kerja tersebut siap pakai, pelatihan dapat
dilakukan di dalam lokasi tersebut.
d. Kualitas pendidikan
Lokasi dengan kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang
mudah dibentuk sesuai kebutuhan suatu bisnis.
e. Keterbatasan lingkungan
Lokasi tentu memiliki keterbatasan dalam satu sisi. Keterbatasan ini bisa berupa:
cuaca yang kurang bersahabat, kesuburan tanah yang rendah, ketersediaan air yang
terbatas, dan banyak lagi lainnya. Keterbatasan yang paling rendah akan membuat
lokasi memiliki keunggulan lebih dibandingkan lokasi lain.
f. Biaya hidup
Biaya hidup juga menentukan seberapa besar pengeluaran perusahaan. Lokasi dengan
biaya hidup yang rendah tentu menarik dibanding lokasi dengan biaya hidup tinggi.
g. Seni, rekreasi, dan keramahan setempat lainnya.
Seringkali suatu bisnis subur di suatu lokasi, jika lokasi tersebut dilengkapi dengan
sarana hiburan dan diwarnai dengan keramahan para penduduknya. Ini merupakan
satu bentuk keunggulan yang secara tidak langsung akan berdampak pada persepsi
investor akan daya tarik suatu lokasi.

BAB V
MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING

5.1. Analisis Lingkungan Internal
Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam suatu organisasi dan
secara formal mempunyai implikasi yang langsung pada organisasi tersebut. Lingkungan
internal organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses formulasi strategi.
Analisis lingkungan internal dilakukan secara paralel dengan analisis lingkungan eksternal.
Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan adalah proses perencanaan strategi
yang mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki
kekuatan dan kelemahan yang berarti, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan
menghindari ancaman dengan cam paling efektif.
Pada perspektif manajemen saat ini, perusahaan merupakan lcumpulan dari berbagai
unsur yang terdiri atas sumberdaya, kapabilitas, dan kompetensi yang dimiliki perusahaan.
Faktor-faktor yang termasuk ke dalam lingkungan internal meliputi :
1. Sumber Daya (Resources)
Secara umum sumberdaya dapat diartikan sebagai input yang dibutuhkan oleh perusahaan
untuk proses operasi. Sumberdaya dapat dibedakan atas sumberdaya berwujud (tangible
resources) dan sumberdaya tidak berwujud (intangible resources). Sumberdaya berwujud
merupakan sumberdaya yang dapat dilihat, disentuh dan dihitung, misalnya bangunan dan
peralatan. Sumberdaya tidak berwujud merupakan sumberdaya yang tidak terlihat.
Indikator nilai strategis sumberdaya adalah sampai seberapa jauh sumberdaya tersebut
mam u memberikan kontribusi terhadap keunggu an bersaing yang berkesinambungan.
(Budiman dkk: 2010).

Sumber Daya Finansial
Sumber Daya Fisik
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Organisasi
Sumber Daya Teknologi
Sumber Daya untuk Inovasi
Reputasi

Tabel 5.1. Sumberdaya Berwujud
Kapasitas kredit perusahaan,kemampuan
menghasilkan dana internal
Kecanggihan peralatan , lokasi
Pengalaman, loyal pelatihan, komitmen
Sistem perencanaan, koordinasi,
pengendalian
Persediaan teknologi, paten, merk
dagang, hak cipta
Kegiatan riset, kreativitas
Merk, Persepsi kualitas, hubungan balk
dengan pemasok

Sumber: Budiman dkk. (2010)
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2. Kemampuan (Capability)
Kemampuan merupakan sekumpulan sumberdaya yang secara integratif digunakan dalam
aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemampuan merupakan kombinasi unik
sumberdaya berwujud yang dimiliki perusahaan. Untuk menentukan kemampuan
perusahaan digunakan dua pendekatan, pendekatan fungsional dan pendekatan rantai nilai
(value chain) (Budiman dkk:2010).
a. Pendekatan fungsional
Pendekatan fungsional menentukan kemampuan perusahaan secara relatif terhadap
fungsi-fungsi utama perusahaan, diantaranya adalah sumberdaya manusia, keuangan,
pemasaran, dan operasi (Budiman dkk:2010). Aka seorang manajer bermaksud untuk
merevisi suatu strategi, maka manajer tersebut dapat memilih falctor-faktor kunci yang
dianggap paling penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Faktor-faktor
internal tersebut juga berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.
Hal ini bergantung pada aspek jenis industri, segmen pasar, siklus hidup produk dan
posisi perusahaan pada suatu waktu.
Tabel. 5.2. Faktor-Faktor Internal Kunci

Pemasaran

Keuangan dan Akuntasi

Jasa, Operasi, Teknik

Sumber Daya Manusia

Organisasi dan. Manajemen Umum

Pangsa pasar, produk/jasa perusahaan,
Iuasnya lini produk, citra dan kualitas
produk/jasa, saluran distribusi,
strategi penetapan harga, loyalitas
terhadap merk
Kemampuan mendapatican modal,
hubungan dengan investor / pemilik/
pemegang saham, biaya masuk
industri dan hambatan masuk,
pengendalian biaya yang efektif, price
earning ratio, efisiensi dan efektivitas
sistemdan
akuntansi
Biaya
ketersediaan bahan baku,
hubungan dengan pemasok, lokasi
fasilitas produksi dan layout, skala
ekonomis, efisiensi teknis fasilitas dan
utilisasi kapasitas
Efcktivitas manajemen SDM,
efektivitas dan efisiensi pelatihan dan
pengembangan SDM, efektivitas
sistem imbalan, tingkat perputaran
karyawan, kemampuan SDM,
pengalaman
SDM
Struktur
organicaci,
iklim
organisasi, sistem perencanaan
strategik,
sistem
pengendalian
organisasi
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ketepatan waktu dan akurasi
informasi, relevansi informasi untuk
pengambilan keputusan dan
kemampuan pegawai untuk
memanfaatkan informasi

Sistem Informasi

Sumber. Budiman dkk (2010)

b. Pendekatan Rantai Nilai (Value Chain)
Konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter dapat digunakan untuk
menganalisis aktivitas-aktivitas nilai secara rind, bagaimana aktvitas tersebut
berinteraksi dan apa pentingnya setiap aktivias tersebut. Rantai nilai memilah-milah
aktivitas perusaliaan ke dalam kegiatan-kegiatan yang penting secara strategik
sehingga dapat digunakan untuk memahami perilaku biaya dan sumber-sumber
differensiasi yang potensial bagi perusahaan. Sehingga dihara kan perusahaan mampu
beroperasi dengan biaya yang lebih rendah atau mempunyai keunggulan yang lebih
baik dibandingkan dengan pesaing.
Menurut Porter, aktivitas perusahaan dibagi dalam dua ketegori, yaitu aktivitas utama
(primary activities) dan aktivitas pendukung (support activities). Aktivitas utama
adalah kegiatan perusahaan yang menyangkut pembuatan fisik produ pemasaran dan
penjualan, pendistribusian kepada pembeli, dan aktivitas layanan puma jual. Aktivitas
utama terdiri atas lima kegiatan, yaitu logistik ke dalam, operasi, logistik keluar,
pemasaran dan penjualan, pelayanan.
Aktivitas pendukung berfungsi melengkapi aktivitas-aktivitas utama melalui fungsifiingsi yang dikelompokkan atas empat kategori: pembelian, pengembangan teknologi,
manajemen sumberdaya manusia dan infrastruktur perusahaan.
3. Kompentesi Inti (Core Competence)
Ada tiga parameter yang dapat diterapkan untuk mengidnetifikasi kompetensi inti dalam
perusahaan. Pertama, apakah kompetensi inti memberikan akses potensial kepada
berbagai macam pasar. Kedua, apakah kompetensi inti dapat memberikan kontribusi sign
fikan pada manfaat yang diterima pelanggan. Ketiga, apakah kompetensi inti yang
dimiliki perusahaan membuat pesaing mengalami kesulitan untuk meniru. Kemampuan
atau kapabilitas yang merupakan kompetensi inti jika memenuhi empat kriteria (Budiman
dkk: 2010), yaitu :
a. Kemampuan

yang

bernilai

(valuable

capabilities),

kemampuan

yang

memungkinkan perusahaan mampu memanfaatkan peluang dan atau meminimalkan
ancaman lingkungan eksternalnya
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b. Kemampuan yang langka (Rare apabilities) kemampuan yang hanya dimiliki sedikit
pesaing, baik pesaing saat ini maupun pesaing yang akan datang
c. Kemampuan yang tidak dapat ditiru secara sem urns (Imperfectly imitable
capabilities), kemampuan yang tidak mudah dikembangkan oleh perusahaan lain
d. Kemampuan yang tidak dapat diganti (Non substitutable capabilities) kemampuan
yang sulit disubstitusikan.
5.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang.
Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha
perusahaan untuk mencapai daya saing strategik. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam
lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategik.
Kotler (2008) menjelaskan bahwa lingkungan ekstemal perusahaan terdiri dari
berbagai peubah (peluang dan ancaman) yang berada di luar suatu organisasi dan berada di
luar suatu pengendalian jangka pendek manajemen puncak. Analisis lingkungan eksternal
dapat dimulai dengan mengumpullcan intelijen persaingan (competitive intelligence) dan
informasi tentang sosial, budaya, demografi, lingkungan, ekonomi, politik, huku ,
pemerintahan dan tren teknologi. Faktor-faktor kunci ekstemal harus memenuhi kriteria antara
lain, penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan, dapat diukur, dapat
diaplikasikan pada semua perusahaan yang bersaing dan hirarkis dalam arti sebagian faktor
tersebut menyangkut perusahaansecara keseluruhan dan sebagian lainnya hanya terfokus pada
area fungsional atau divisional.
5.3. Lingkungan Makro
Lingkungan jauh perusahaan terdiri dari faktor faktor yang pada dasarnya di luar dan
terlepas dari perusahaan.Faktor-faktor utama yang dapat diperhatikan adalah faktor ekonomi,
social, budaya demografi dan lingkungan politik, pemerintahan dan hukum, teknologi,
ekologi dan persaingan. Lingkungan jauh ini memberikan kesempatan besar bagi perusahaan
untuk maju sekaligus dapat menjadi hambatan dan ancaman untuk maju, penjelasan dan tiap
faktor adalah :
1. Faktor Politik, Pemerintahan dan Hukum
Faktor-faktor politik, pemerintahan dan hukum dapat menciptakan peluang atau ancaman
bagi organisasi kecil, menengah, berorientasi laba dan tidak berorientasi laba di semua
industri. Arah, kebijakan dan stabilitas politik pemerintah menjadi faktor penting bagi
para pengusaha untuk berusaha. Situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak
negatifbagi dunia usaha, begitupula sebaliknya. Bagi perusahaan yang memiliki
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ketergantungan sangat tinggi pada kontrak atau bantuan pemerintah, ramalan situasi
politik dapat menjadi bagian terpenting dari eksternal audit.
2. Faktor Ekonomi
Kekuatan ekonomi adalah kekuatan yang mengatur pertukaran material, uang, tenaga atau
energi dan infonnasi. Faktor-faktor ekonomi dapat memiliki dampak terhadap berbagai
kinerja perusahaan dan industri. Perubahan kekuatan ekonomi dapat menciptakan peluang
bagi sekelompok perusahaan dan sekaligus ancaman bagi sekelompok perusahaan lainnya.
Lingkungan ekonomi merupakan kekuatan penting yang mempengaruhi aktivitas
pemasaran perusahaan. Beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam
menganalisis ekonomi suatu daerah atau negara adalah siklus bisnis, ketersediaan energi,
inflasi, suku bunga, investasi, harga-harga produk dan jasa, produktivitas dan tenaga kerja.
Variabel kekuatan ekonomi meliputi: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, fluktuasi harga,
tingkat inflasi, tingkat bunga, pola konsumsi, nilai tukar mata uang, tren GDP, tren
pengangguran, tren pasar modal dan lain sebagainya.
3. Faktor Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan
Perubahan sosial, budaya, demografi dan lingkungan memiliki dam ak besar terhadap
semua produk, jasa, pasar dan pelanggan. Trend sosial, budaya, demografi dan lingkungan
membentuk cara baru dalam gaya hidup, cara kerja, hasil dan konsumsi masyarakat. Tren
barn menciptakan tipe konsumen yang berbeda dan akibatnya muncul produk, jasa dan
strategi yang berbeda.
Variabel sosial, budaya, demografi dan lingkungan antara lain: tingkat kematian,
perkawinan, perceraian, jumlah kelahiran, perndapatan per kapita, tingkat imigrasi, tingkat
harapan hidup, gaya hidup, kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendidikan, peraturan
pemerintah, sikap terhadap kualitas produk, sikap terhadap layanan konsumen, polusi
udara, polusi air, jumlah pekerja wanita dan minoraitas dan sebaginya. Eksekutif
pemasaran memiliki tugas dan masalah yang sangat komplek. Pola budaya masyarakat
mencakup gaya hidup, nilai dan kepercayaan telah be bah dengan lebih cepat daripada
kebiasaan yang lalu.
4. Faktor Teknologi
Perubahan teknologi terjadi sangat cepat dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia
sehari-hari termasuk kehidupan organisasi. Perkembangan teknologi merupakan hal yang
sangat berperan penting terhadap keberhasilan suatu usaha. Adanya teknologi dapat
memudahkan pe asar untuk memasarkan produknya dengan efektif dan efisien. Teknologi
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baru dapat menunjukkan biaya produksi lebih rendah, kendali penemuan produk baru
lebih efisien dan manajemen sistem informasi lebih baik.
Perkembangan

teknologi

mempermudah

dan

mempercepat

manusia melakukan

pekeijaannya, juga mempercepat dan mempermudah serta menjaga keakuratan dan
keamanan data dalam berkomunikasi. Kekuatan teknologi menggambarkan peluang dan
ancaman utama yang harus dipertimbangkan oleh perumus strategi. Kemajuan teknologi
dapat menciptakan pasar barn, mengakibatkan percepatan produk barn dan perbaikan
produk, mengubah posisi bersaing dalam industri dan menyebabkan produk menjadi cepat
using.
Perubahan teknologi dapat mengurangi biaya

yang timbul antar perusahaan,

memperpendek proses produksi, menciptakan kekurangan keahlian teknis sena
menciptakan pe bahan nilai dan harapan karyawan, manajer dan pelanggan. Perubahan
teknologi juga menciptakan keunggulan bersaing barn disbanding keunggulan bersaing
yang telah ada. Namun demikian, perkembangan teknologi tidak mempengaruhi semua
sector ekonomi secara sama atau seimbang.
5. Kekuatan Persaingan
Agar tercapai keberhasi Ian dalam perumusan strategi diperlukan informasi tentang para
pesaing. Identifikasi pesaing utama bukan hal yang mudah bagi suatu perusahaan karena
banyak perusahaan yang memiliki divisi yang bersaing di industri yang berbeda-beda.
Informasi tentang pesaing dalam industry tertentu dapat diperoleh di berbagai informasi
yang dipublikasikan. Informasi tentang pesaing juga dapat diperoleh melalui beberapa
pertanyaan yang diajukan kepada pihak perusahaan.
6. Faktor Ekologi
Kerusakan lingkungan alam merupakan salah satu masalah global yang utama. Di
berbagai belahan kota di dunia, polusi udara dan air telah mencapai tingkat yang
membahayakan. Dalam iklim bisnis saat ini, perusahaan juga harus bertanggung jawab
terhadap masalah lingkungan hidup. Gerakan cinta lingkungan hidup terus berkembang.
Perusahaan-perusahaan besar telah banyak melakukan gerakan pengambilan keputusan
yang memperhatikan lingkungan sambil tetap menghasilkan laba. Program yang
dilakukan antara lain mendaur ulang produk, kemasan dan prosesnya sehingga
membutuhkan lebih sedikit bahan baku. Perusahaan juga harus menyadari tentang
ancaman dan peluang yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, yaitu kelangkaan
bahan baku, peningkatan biaya energi, tekanan anti polusi dan perubahan peran
pemerintah.
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5.4. Lingkungan Mikro
Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis
perusahaan berada. Porter (1994) mengemukakan konsep Competitive Strategy yang
menganalisis persaingan bisnis berdasarkan lima aspek utama yang disebut lima kekuatan
bersaing. Faktor-faktor kekuatan yang memicu persaingan di lingkungan industri adalah :
1. Ancaman Masuk Pendatang Baru
Dalam dunia bisnis, pendatang baru dalam persaingan merupakan ancaman dan falctor
sangat penting dalam keberhasilan suatu usaha. Ancaman pendatang baru biasanya berasal
dan perusahaan atau produsen dari produk baru yang membahayakan perusahaanperusahaan yang telah ada terlebih dahulu. Terdapat beberapa unsur yang menjadi
penghambat dalam masuknya produk perusahaan ke pasaran adalah skala ekonomi,
diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi,
kecukupan biaya independen dan peraturan pemerintah.
2. Persaingan Sesama Perusahaan dalam Industri
Dalam suatu persaingan bisnis, inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk
memasarkan produknya. Jika dua perusahaan memiliki produk sama dengan kekuatan
sama dan harga sama, maka persaingan dalam sesama industri tidak dapat berjalan dengan
maksimal. Dalam hal ini, persaingan yang terjadi dipengaruhi oleh jumlah pesaing, tingkat
pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas dan
hambatan keluar.
3. Ancaman dari Produk Pengganti
Ancaman produk pengganti merupakan sejumlah pelanggan yang menghadapi sedikit
biaya peralihan dan apabila produk pengganti tersebut lebih rendah (mutu) dan
kemampuan kinerjanya sama atau lebih besar daripada produk yang ada. Ancaman produk
pengganti dalam persaingan industri biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang
tergabung dalam suatu industri yang akan bersaing dengan produk-produk industri
lainnya.
4. Kekuatan tawar menawar Pembeli (buyer)
Pembeli merupakan aktor yang berperan penting dalam terjualnya suatu produk. Perilaku
pembeli atau konsumen salah satunya membeli dengan harga sesuai keinginannya.
Kekuatan tawar-menawar pembeli dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
diferensiasi, konsentrasi, kepentingan pembeli, tingkat pendapatan, pilihan mutu produk,
akses informasi dan switching cost. Terdapat beberapa ancaman produk subtitusi,
diantaranya harga produk substitusi, switching cost dan mutu produk.
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5. Kekuatan tawar menawar Pemasok (Supplier)
Kekuatan tawar menawar Pernasok (bargaining power of supplier) mempengaruhi
intensitas persaingan dalam suatu industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok,
ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus atau ketika biaya untuk bahan
baku sangat mahal. Kekuatan tawar-menawar pemasok dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain tingkat konsentrasi pasar, diversifikasi, switching cost, organisasi pemasok dan
pemerintah.
6. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya
Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu
pertumbuhan pasar, struktur biaya, hambatan keluar industri, switching cost, pengalaman
dalam industri dan perbedaan strategi yang diterapkan. Stakeholder terdiri dari
pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang,
kelompok yang memiliki kepentingan lain dan pemegang saham.
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