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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabel merupakan produk wajib dalam sebuah pembangunan, tanpa kabel 

maka segala aktivitas yang memerlukan aliran listrik pun tidak dapat dilakukan, 

penelitian ini membahas mengenai keunggulan kompetitif PT. SIBALEC, dalam 

mengungguli pasar persaingan industri kabel jenis (Building Wire). PT. SIBALEC 

ini juga memiliki kompetitor baik dari empat besar itu sendiri maupun dibawah 

empat besar. Dalam empat besar di Indonesia itu sendiri terdapat pesaingnya yaitu 

KABEL INDO, KABEL METAL, TRANKA. Sedangkan diluar empat besar ada 

ETERNA, EXTRANA, JEMBO dan masih banyak lagi. 

Melalui pengelolaan kepercayaan dan impresi yang baik kepada 

konsumennya dari dulu hingga sekarang ini, menurut Kotler dan Keller (2012), 

kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis, 

kepercayaan tergantung pada beberapa faktor antar pribadi dan antar organisasi 

seperti kompetensi, integritas, kejujuran dan kebaikan hati. Seperti yang dikatakan 

oleh Richard (2005), “pengelolaan relasi dengan konsumen merupakan hasil dari 

evolusi secara berkelanjutan dan integrasi dari ide marketing, data baru, teknologi 

dan formulir organisasi.” 

Dengan adanya pengelolaan relasi yang baik dengan konsumennya, maka 

PT. SIBALEC merupakan salah satu alasan dimana kabel SUPREME dikenal 
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sebagai merek kabel dengan pabrik tertua di Indonesia, dan sebagai pabrik terbaik 

se ASEAN, dengan nama PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk 

atau dikenal sebagai SUCACO, faktor-faktor tersebut menjadi keunggulan 

kompetitif yang dimiliki PT. SIBALEC dalam persaingan pasar kabel (Detik 

Finance, 2013). 

Indonesia merupakan Negara yang tepat dalam berinvestasi, hal tersebut 

didasarkan oleh tiga hal utama yang menjadikan Indonesia sebagai tempat terbaik 

dalam berinvestasi, yaitu dengan besarnya pasar yang ada, akses, dan ketersediaan 

bahan mentah serta jumlah angkatan kerja yang berlimpah. Lalu dua elemen 

pendorongnya adalah Pemerintah Indonesia yang pro-bisnis serta Indonesia juga 

merupakan negara yang aman, hal tersebut diyakinkan oleh Umar Hadi selaku Duta 

Besar Republik Indonesia (Kompas.com, 2018). 

Maka berdasarkan informasi-informasi diatas, penting untuk mengetahui 

apa yang membuat banyaknya peminat dalam menjalin hubungan bisnis dengan PT. 

SIBALEC, juga bagaimana tanggapan para konsumen yang sudah lama menjalin 

kerja sama dengan PT. SIBALEC, maupun yang masih baru dalam menjalankan 

hubungan kerja sama bisnis tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana PT. SIBALEC 

meraih kesuksesan nya dengan melihat dari faktor-faktor terkait yang terkandung 

didalamnya, hal tersebut tentu saja tidak hanya dilihat melalui wawancara dengan 

pihak perusahaan, tapi juga melihat dari sisi konsumen, direktur perusahaan serta 

para karyawan yang ada di PT. SIBALEC. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini membahas mengenai keunggulan kompetitif yang dimiliki 

oleh PT. SIBALEC, mengenai bagaimana PT. SIBALEC dapat bertahan dalam 

pasar persaingan kabel yang kompetitif dari tahun 1976 hingga sekarang ini sebagai 

distributor resmi kabel merek SUPREME. Melalui pengelolaan kepercayaan dan 

impresi kepada konsumen. Penelitian ini juga dilakukan karena salah satu peneliti 

yaitu Anthony, telah melakukan pembelajaran magang di PT. SIBALEC selama 

tiga bulan, dan tertarik untuk bekerja di PT. SIBALEC ketika sudah lulus kuliah 

ini, salah satu hal yang mendasari mengapa Anthony ingin bekerja di PT. SIBALEC 

adalah, 

Pertama karena nama besar yang sudah dimiliki oleh PT. SIBALEC sebagai 

distributor resmi kabel SUPREME tipe Building Wire, dimana kabel SUPREME 

itu sendiri sudah banyak dikenal oleh orang-orang, terutama para kontraktor. Kabel 

SUPREME itu sendiri juga dinobatkan sebagai kabel empat besar Indonesia, yang 

artinya kabel SUPREME itu memang sudah teruji kualitas, keamanan 

serta performanya yang baik, sehingga banyak orang-orang yang menggunakan 

kabel SUPREME untuk bangunan maupun rumah mereka. Kedua peneliti juga 

berharap agar penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memahami PT. 

SIBALEC dengan lebih lanjut, sehingga ketika peneliti sudah bekerja di PT. 

SIBALEC maka peneliti dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi, dalam 

meningkatkan performa yang dimiliki oleh PT. SIBALEC, serta mengisi 

kekurangan yang dimiliki oleh PT. SIBALEC. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana direktur PT. SIBALEC mencapai keunggulan kompetitif untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaannya? 

2. Bagaimana cara karyawan PT. SIBALEC dalam menjalin hubungan antara 

perusahaan dengan konsumen untuk mencapai keunggulan kompetitif?  

3. Kenapa konsumen loyal dan mau melakukan transaksi berulang dengan 

PT. SIBALEC sehingga bisa mencapai keunggulan kompetitif? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat 

PT. SIBALEC unggul di pasar, maka faktor penelitian ini dilihat dari : 

1. Untuk mengetahui bagaimana direktur PT. SIBALEC mengatur dan 

menjaga kelangsungan perusahaan, sehingga mempengaruhi keunggulan 

kompetitif di pasar. 

2. Untuk mengetahui cara karyawan PT. SIBALEC menjalin hubungan baik 

antara perusahaan dengan konsumennya, sehingga mempengaruhi 

keunggulan kompetitif di pasar. 

3. Untuk mengetahui hal apa yang diberikan atau dilakukan oleh PT. 

SIBALEC untuk membuat konsumen loyal dan melakukan transaksi 

berulang dengan PT. SIBALEC, sehingga memberikan pengaruh terhadap 

keunggulan kompetitif di pasar. 

 


