
 

 

 
BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Pendahuluan 

 

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang mempunyai 

sumbangsih besar bagi Indonesia mulai dari peningkatan pendapatan ekspor, 

pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja 

dan sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah (Rantelino, 

2013). Oleh karena itu, banyak pengusaha yang memanfaatkan sumber daya yang 

ada dalam sektor pertambangan. 

 
PT Anugerah Kreatif Mandiri (AKM) merupakan perusahaan yang bergerak 

di industri pertambangan batu granit di Belitung. Sejak tahun 2012 PT Anugerah 

Kreatif Mandiri beroperasi dan didirikan oleh Kendy Wijaya selaku pemilik. Di 

kawasan Belitung, PT Anugerah Kreatif Mandiri menjadi pemain tunggal yang 

bergerak dalam industri pertambangan. Hal tersebut menjadi keunggulan 

kompetitif bagi PT Anugerah Kreatif Mandiri karena dapat dikatakan hampir 

seluruh market di Belitung dikuasai oleh PT Anugerah Kreatif Mandiri. Dalam 

dunia bisnis, PT Anugerah Kreatif Mandiri terbilang cukup “baru” dalam 

menggeluti industri pertambangan yaitu sekitar 8 tahun sejak perusahaan 

didirikan. Sehingga nasib dari keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh                              

PT. Anugerah Kreatif mandiri menjadi pertanyaan untuk kedepannya apabila tidak 

mempertahankan beberapa aspek yang sampai saat ini masih kuat. 
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Kebanyakan pelanggan dari PT Anugerah Kreatif Mandiri merupakan 

kontraktor-kontraktor besar yang menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam 

proyek pembangunan jalan, gedung-gedung, hotel, dan lain-lainnya. Walaupun PT 

Anugerah Kreatif Mandiri satu-satunya perusahaan batu granit di Belitung, PT 

Anugerah Kreatif Mandiri memiliki beberapa kompetitor di luar pulau Belitung 

diantanya adalah Bumiwarna Agung Perkasa, PT Mandiri Karya Makmur, Sinar 

Matahari Abadi, PT Hasto Mulyo, PT Baliton Cakra Perdana. 

 
Kehadiran bisnis keluarga menjadi salah satu pendorong bisnis yang 

berpengaruh besar dalam perekonomian dunia dan mendominasi bisnis 

professional lainnya. Menurut Poza (2013), bisnis keluarga memiliki pengaruh dan 

terdapat di negara manapun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di dunia, 

sehingga berperan penting di dalam perekonomian. Poza lebih lanjut menyatakan 

bahwa kepemilikan dan kontrol di perusahaan dipegang oleh keluarga sekitar 70% 

dari semua bisnis yang ada, yang dimana sekitar 17 juta perusahaan berbasis 

keluarga beroperasi. Hal tersebut membuat perusahaan berada didalam pengaruh 

keluarga. 

 
Di era globalisasi tentu persaingan semakin tajam terutama perusahaan yang 

menjalankan sektor bisnis yang sejenis. Perusahaan selalu menghadapi masalah 

untuk dapat bertahan saat ini dan kedepannya sehingga perusahaan diharapkan 
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mampu membuat strategi mengalahkan kompetitor dipasar (Mumtahanah dan 

Septiani, 2017). Dalam menentukan strategi perusahaan tentunya tidak luput dari 

kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dipengaruhi oleh karakteristik pimpinan 

perusahaan. Sehingga karyawan perusahaan harus dapat menyesuaikan atas 

keputusan pimpinan karena pimpinan mengetahui setidaknya apa yang harus 

dilakukan dalam setiap kondisi (Kusumawati, 2010). Sebagai seorang pemimpin 

juga harus dapat menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan karyawan 

agar tercapainya tujuan perusahaan (Riyadi, 2011). Keterlibatan pemimpinan dan 

bawahannya menjadi pemicu dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan 

tercapainya keunggulan kompetitif perusahaan (Markos dan Sridevi, 2010). 

Dengan memiliki karyawan yang berkinerja baik tentu diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui jasa berupa pelayanan yang diberikan. 

 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data berupa 

wawancara secara langsung terhadap narasumber untuk melakukan penggalian 

data secara mendalam dan teliti agar data yang didapatkan tersebut bisa valid untuk 

digunakan. Menurut McCusker dan Gunaydin (2015), “Metode Kualitatif 

digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ‘mengapa (why)’, 

‘apa (what)’, atau ‘bagaimana (how)’ atas fenomena yang terjadi, sedangkan 

‘seberapa banyak (how many atau how much)’ yang digunakan oleh metode 

kuantitatif. Penelitian kualitatif juga digunakan agar menghasilkan suatu teori mini 
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yang berdasarkan dari studi kasus yang bersifat instrumental tunggal, yang dimana 

peneliti dapat fokus terhadap kasus tersebut (Creswell, 1998). 

 

1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 

PT Anugerah Kreatif Mandiri merupakan satu-satunya perusahaan tambang 

batu granit di Belitung. Hal ini menjadikan perusahaan ini memiliki keunggulan 

kompetitif yang cukup kuat meskipun baru berdiri kurang lebih 8 tahun. 

Perusahaan tambang ini sudah menguasai pasar di Belitung dan hal ini membuat 

persaingan menjadi ketat bagi para pendatang baru yang nantinya akan memasuki 

pasar di Belitung. Selama kurang lebih 8 tahun PT Anugerah Kreatif Mandiri 

sudah berdiri, tingkat pertumbuhan perusahaan naik sekitar 12.6% pada tahun 

2015-2016, kemudian naik sekitar 20% pada tahun 2016-2017, pada tahun 2017-

2018 perusahaan mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari penjualan batu yakni 

sekitar 165.8% karena perusahaan mendapatkan berbagai proyek besar dan juga 

perusahaan mengalami penurunan sekitar 6.3% pada tahun 2018-2019 karena 

penjualan batu yang kurang. Tingkat pertumbuhan ini menunjukan bahwa PT 

Anugerah Kreatif Mandiri dapat dikatakan cukup stabil. 
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Gambar 1.1 Grafik Data Penjualan PT Anugerah Kreatif Mandiri 

 

Dapat dilihat pada grafik diatas ini bahwa tingkat penjualan PT Anugerah 

Kreatif Mandiri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa perusahaan dapat bertahan untuk 10 tahun kedepan. 

 
Di dalam pendirian perusahaan Anugerah Kreatif Mandiri, terdapat masalah 

yang cukup signifikan yaitu bagaimana perusahaan untuk tetap unggul 

kedepannya. Setiap pemilik memiliki gaya kepemimpinan tersendiri dalam 

mengelola perusahaannya. Dimana hubungan antara pemimpin suatu perusahaan 

maupun yang dipimpin merupakan proses kepemimpinan dikarenakan leader 

needs followers and followers needs leader. Meskipun leader (pemimpin) dan 

followers (orang yang dipimpin) saling bergantungan, namun kebanyakan 

pemimpin yang selalu berinisiatif untuk menjalin dan memelihara hubungan 

komunikasi agar tujuan perusahaan seperti yang telah dirumuskan dapat dicapai 
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dan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan (Riyadi, 2011). 

 

Peneliti juga melihat adanya masalah fenomena yang terjadi yaitu rekan 

peneliti Vivi sedang bekerja di PT Anugerah Kreatif Mandiri selama 3 bulan. 

Peneliti melihat bahwa selama bekerja adanya masalah dalam koordinasi 

pekerjaan antara karyawan lapangan yang ada di Belitung dengan karyawan pusat 

yang ada di Tangerang. Karena hal ini, sering adanya mis-komunikasi dalam 

penyampaian informasi. Perusahaan juga mengalami masalah dalam pembayaran 

yaitu tersendatnya pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan sehingga arus 

perputaran kas perusahaan juga ikut bermasalah. Hal ini menjadikan penelitian ini 

berdasarkan pemahaman masalah sosial dan juga berdasarkan fakta yang terjadi. 

 
Di dalam perusahaan keluarga, penting untuk dapat mempertahankan 

bisnisnya itu sendiri. Perusahaan haruslah mempunyai daya saing (competitive 

advantage) yang tinggi terhadap pasar yang berubah-ubah dan perusahaan harus 

memiliki pembeda tersendiri dari saingannya. Dengan demikian, menurut Porter 

(1985) dalam penjabarannya mengenai Teori Competitive Advantage mengatakan 

bahwa competitive advantage adalah jantung dari setiap strategi perusahaan, yang 

artinya bahwa adanya strategi differensiasi yang dibuat oleh perusahaan, 

karakteristiknya haruslah penuh dengan inovasi, kualitas produk, inovasi, citra 

merek yang sulit ditiru oleh pesaingnya (Moses, 2010). 

 
Menurut Robbins dan Judge (2015) yang dimaksud dengan kepemimpinan 

adalah proses seorang pemimpin dalam memberikan motivasi, berkomunikasi 
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secara efektif dan menyelesaikan konflik di dalam internal perusahaan. Hal 

tersebut menjadi pertanyaan bahwa gaya kepemimpinan seperti apa yang dapat 

mempengaruhi competitive advantage suatu perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus untuk mengetahui 

competitive advantage perusahaan Anugerah Kreatif Mandiri. Hal ini dikarenakan 

bisnis keluarga memerlukan pendekatan teoritis dan analisa yang cukup dalam 

mengenai bisnis ini (De Massis dan Kotlar, 2014). Selain itu metode kualitatif 

yang sangat umum diketahui adalah studi kasus yang dapat menghasilkan teori 

yang berguna bagi penelitian bisnis keluarga (Pettigrew, 2014). 

 
Keunggulan kompetitif berhubungan pada kemampuan perusahaan dalam 

menyusun strategi dan memformulasikan strategi tersebut agar menguntungkan 

perusahaan sendiri dibanding perusahaan lainnya. Untuk dapat meningkatkan 

keunggulan kompetitif perusahaan harus mampu dalam memberikan harga yang 

kompetitif, kualitas pelayanan, dan kualitas produk. Ketiga hal tersebut dapat 

mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga 

dapat merujuk kepada competitive advantage. Berdasarkan penjabaran diatas 

peneliti memutuskan untuk meneliti “Keunggulan Kompetitif PT Anugerah 

Kreatif Mandiri yang Bergerak di Industri Pertambangan Batu Granit di 

Belitung”. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, peneliti 

mengembangkannya menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 
1. Bagaimana PT Anugerah Kreatif Mandiri mengelola perusahaannya agar 

dapat bertahan di pasar industri pertambangan batu granit? 

 
2. Mengapa pelanggan PT Anugerah Kreatif Mandiri puas terhadap produk yang 

diproduksi? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Akademisi 
 
 

1. Teori yang sudah dibangun oleh peneliti diharapkan dapat dikaji ulang 

dan dilakukan beberapa penelitian lagi di industri yang sama sehingga 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu grand theory. 

 
1.4.2 Manfaat Praktisi 

 
 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pimpinan 

perusahaan agar dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan yang tidak 

terlihat di PT Anugerah Kreatif Mandiri. 
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