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ABSTRAKSI 
 

Keunggulan bersaing adalah kondisi ketika sebuah perusahaan mampu 
menciptakan nilai melebihi biaya yang dikeluarkan oleh pembeli.Dan dengan adanya 
keunggulan bersaing maka, perusahaan cargo DHL harus mampu menghadapi 
berbagai tantangan untuk menjadi perusahaan cargo yang kompetitif. Strategi yang 
dipilih oleh DHL untuk mempertahankan keunggulan bersaing adalah Strategi Inovasi 
,Strategi Pertumbuhan,Strategi Persekutuan dan Peningkatan Investasi di bidang 
tekhnologi.Sedangkan keunggulan produk DHLadalah menggunakan spesialis 
tekhnologi pelacakan, DHL SEAIR, DHL’s AIRFREIGHT PLUS PHARMA, DHL AIR 
VALUE dan konvensional DHL juga kargo Roll-on Roll-off (RoRo). 
 
Kata Kunci : Keunggulan bersaing, Porter’s Five Forces 

 
ABSTRACT 

 
Competitive advantage is the condition when a firm is able to create value in 

excess of the costs incurred by buyer.And with a competitive advantage then, DHL 
cargo companies must be able to face the challenges to be competitive cargo 
company. Strategy chosen by DHL for maintaining competitive advantage is the 
Innovation Strategy, Growth Strategy, Strategic Alliance and Investment Promotion in 
the field of technology. While product superiority DHL adalah use tracking technology 
specialists, DHL SEAIR, DHL's Airfreight PLUS PHARMA, DHL AIR VALUE and 
conventional cargo DHL also Roll-on Roll-off (RoRo). 
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Pendahuluan 

Prinsip dasar dari dibangunnya 
sebuah perusahaan adalah 
menghasilkan laba yang 
berkelanjutan.Bagaimanapun sebuah 
perusahaan/model usaha harus 
mampu menghasilkan laba yang 
berkelanjutan dan terus bertahan 
ditengah ketatnya persaingan global. 
Oleh karena itu yang menjaditema 
sentral di dalam tulisan ini adalah 
bagaimana sebuah perusahaan 
mampu benar-benar menciptakan dan 
mempertahankan keunggulan 
bersaing di dalam industrinya. 
Pengertian Strategi 

Strategi merupakan alat untuk 
mencapai tujuan.Dalam 
perkembangannya, konsep strategi 
terus berkembang. Menurut Chandler 
(1962) diacu dalam Rangkuti (2003) 
menyebutkan bahwa strategi 
merupakan alat untuk mencapai 
tujuan perusahaan dalam kaitannya 
dengan tujuan jangka panjang, 
program tindak lanjut, serta prioritas 
alokasi sumber daya.Strategi 
pemasaran adalah sekumpulan 
prinsip–prinsip dasar yang melandasi 
manajer pemasaran untuk mencapai 
tujuan bisnis dan pemasaran yang 
ditetapkan pada pasar sasaran 
tertentu. 
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Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing adalah 
kondisi ketika sebuah perusahaan 
mampu menciptakan nilai melebihi 
biaya yang dikeluarkan oleh pembeli. 
Nilai dalam hal ini diartikan apa yang 
pembeli bersedia bayar, dan nilai 
unggul berasal dari tawaran harga 
yang lebih rendah dibanding pesaing 
atas manfaat sepadan atau 
memberikan manfaat yang lebih unik 
daripada sekadar mengimbangi harga 
yang tinggi. Pada titik ini, Keunggulan 
bersaing adalah ditandai dengan 
kondisi di mana sebuah perusahaan 
mampu menghadirkan laba 
berkelanjutan yang melebihi rata-rata 
industri. Sederhananya, keunggulan 
bersaing eksis ketika perusahaan 
mampu menawarkan produk dengan 
cost yang lebih murah (cost 
advantage) atau menawarkan produk 
yang melebihi manfaat dari produk 
pesaing (differentiation 
advantage).Keunggulan bersaing 
dapat direalisasikan dalam hal 
mendapatkan keunggulan strategis, 
taktis dan operasional. 

Pada tingkat manajerial yang 
tertinggi tingkat perencanaan 
strategis, sistem informasi dapat 
digunakan untuk mengubah arah 
sebuah perusahaan dalam 
mendapatkan keunggulan 
strategisnya.  
 
Strategi Keunggulan Bersaing 

 

Sua  Strategi ini adalah kumpulan 
tindakan yang terkoordinir dan 
terintegrasi yang diambil untuk 
menggunakan kompetensi inti dan 
memperoleh keunggulan bersaing. 
Keberhasilan suatu perusahaan, 
sebagaimana diukur dengan daya 
saing strategis dan profitabilitas tinggi 
merupakan fungsi kemampuan 
perusahaan dalam mengembangkan 
dan menggunakan  kompetensi inti 
baru lebih cepat dari pada usaha 
pesaing untuk meniru keunggulan 
bersaing yang ada saat ini. 
Keunggulan bersaing menurut Porter 
adalah kemampuan suatu perusahaan 
untuk meraih keuntungan ekonomis di 
atas laba yang mampu diraih oleh 
pesaing di pasar dalam industri yang 
sama. 
 
 
 
 
 
 
Perusahaan yang memiliki 
keunggulan kompetitif senantiasa 
memiliki kemampuan dalam 
memahami  perubahan struktur pasar 
dan mampu memilih strategi 
pemasaran yang efektif. Studi yang 
dilakukan Porter selanjutnya 
menetapkan strategi generik yang 
diklasifikasikan dalam tiga kategori, 
yaitu cost leadership, diferensiasi, dan 
focus. Pilihan tiap-tiap perusahaan 
terhadap strategi generik akan 
bergantung kepada analisis 
lingkungan usaha untuk menentukan 
peluang dan ancaman. 
 
Strategi Keunggulan Biaya  

Keunggulan biaya merupakan 
satu dari dua jenis keunggulan 
bersaing yang mungkin dimiliki 
perusahaan.Biaya juga merupakan 
hal yang merupakan hal yang sangat 
penting bagi strategi diferensiasi 
karena suatu diferensiator harus 
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mempertahankan posisi biaya 
dibanding para pesaing. Dewasa ini 
banyak perusahaan menyadari 
pentingnya biaya dan banyak rencana 
strategic perusahaan menetapkan 
cost leadership atau  pengurangan 
biaya sebagai tujuan. Akan tetapi 
perilaku pada beberapa perusahaan 
sering kurang di pahami dengan baik. 

Kebanyakan perusahaan 
hanya memusatkan perhatian pada 
biaya manufaktur dan mengabaikan 
dampak biaya pada aktivitas lainnya 
seperti pemasaran, layanan, dan 
infrastruktur lainnya.  Saat 
menerapkan strategi keunggulan 
biaya perusahaan menawarkan 
produk dengan fungsi yang dapat 
diterima kepada konsumen pada 
harga yang tetap bersaing 
terendah.Dengan demikian sumber 
utama nilai yang ditawarkan kepada 
konsumen melalui penerapan strategi 
ini adalah biaya rendah produk 
tersebut.  Kekuatan tawar perusahaan 
terhadap lima kekuatan persaingan 
akan menentukan struktur biaya 
perusahaan.  

Umumnya perusahaan yang 
menerapkan strategi ini menjual 
produk standar kepada konsumen. 
Strategi keunggulan biaya bukanlah 
tanpa resiko.Peralatan produksi 
perusahaan yang unggul dalam hal 
biaya dapat usang melalui inovasi 
teknologi pesaingnya.Inovasi ini 
memungkinkan memungkinkan 
perusahaan pesaing memproduksi 
dengan biaya yang lebih 
rendah.Resiko lainnya adalah adanya 
peniruan.Pesaing terkadang 
mempelajari bagaimana meniru 
strategi biaya rendah. Ketika hal ini 
terjadi perusahaan akan ditantang 
untuk meningkatkan nilai produk yang 
dihasilkan.   Menurut Porter resiko 
keunggulan biaya adalah tidak dapat 
bertahan lama karena pesaing 
meniru, teknologi yang berubah dan 
basis lain untuk keunggulan biaya 

telah hilang. Resiko lain adalah 
kesetaraan dalam diferensiasi hilang 
sebagai akibat perusahaan hanya 
menekankan pada harga untuk 
mengejar pasar yang sensitive 
terhadap harga. Kondisi ini semakin 
diperparah ketika perusahaan yang 
menerapkan strategi focus [ada biaya 
berhasil mencapai biaya yang 
lebihrendah dalam segmen tersebut. 
Strategi Biaya Rendah (cost 
leadership) menekankan pada upaya 
memproduksi produk standar (sama 
dalam segala aspek) dengan biaya 
per unit yang sangat rendah. Produk 
ini (barang maupun jasa) biasanya 
ditujukan kepada konsumen yang 
relatif mudah terpengaruh oleh 
pergeseran harga (price sensitive) 
atau menggunakan harga sebagai 
faktor penentu keputusan. 

Dari sisi perilaku pelanggan, 
strategi jenis ini amat sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan yang termasuk 
dalam kategori perilaku low-
involvement, ketika konsumen tidak 
(terlalu) peduli terhadap perbedaan 
merek, (relatif) tidak membutuhkan 
pembedaan produk, atau jika terdapat 
sejumlah besar konsumen memiliki 
kekuatan tawar-menawar yang 
signifikan.Terutama dalam pasar 
komoditi, strategi ini tidak hanya 
membuat perusahaan mampu 
bertahan terhadap persaingan harga 
yang terjadi tetapi juga dapat menjadi 
pemimpin pasar (market leader) 
dalam menentukan harga dan 
memastikan tingkat keuntungan pasar 
yang tinggi (di atas rata-rata) dan 
stabil melalui cara-cara yang agresif 
dalam efisiensi dan kefektifan 
biaya.Sumber dari keefektifan biaya 
(cost effectiveness) ini bervariasi.  

Termasuk di dalamnya adalah 
pemanfaatan skala ekonomi 
(economies of scale), investasi dalam 
teknologi yang terbaik, sharing biaya 
dan pengetahuan dalam internal 
organisasi, dampak kurva 
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pembelajaran dan pengalaman 
(learning and experience curve), 
optimasi kapasitas utilitas, dan akses 
yang baik terhadap bahan baku atau 
saluran distribusi. Pada prinsipnya, 
alasan utama pelaksanaan strategi 
integrasi ke hulu (backward 
integration), ke hilir (forward 
integration), maupun ke samping 
(horizontal integration) adalah untuk 
memperoleh berbagai keuntungan 
dari strategi biaya rendah ini.Biasanya 
strategi ini dijalankan beriringan 
dengan strategi diferensiasi. Untuk 
dapat menjalankan strategi biaya 
rendah, sebuah perusahaan harus 
mampu memenuhi persyaratan di dua 
bidang, yaitu: sumber daya 
(resources) dan organisasi.  

Strategi ini hanya mungkin 
dijalankan jika dimiliki beberapa 
keunggulan di bidang sumber daya 
perusahaan, yaitu: kuat akan modal, 
trampil pada rekayasa proses 
(process engineering), pengawasan 
yang ketat, mudah diproduksi, serta 
biaya distribusi dan promosi rendah. 
Sedangkan dari bidang organisasi, 
perusahaan harus memiliki: 
kemampuan mengendalikan biaya 
dengan ketat, informasi pengendalian 
yang baik, insentif berdasarkan target 
 
Strategi Diferensiasi   

Dalam strategi diferensiasi 
perusahaan berusaha untuk menjadi 
unik dalam industrinya dalam 
sejumlah dimensi tertentu yang 
secara umum dihargai 
pembeli.Perusahaan memilih satu 
atau beberapa atribut yang oleh 
banyak pembeli dalam industri ini 
dipandang penting dan menempatkan 
dirinya secara unik untuk memenuhi 
kebutuhan ini.Karena posisi yang unik 
(khas) itu, perusahaan merasa layak 
untuk menetapkan harga premium. 
Cara melakukan diferensiasi berbeda 
untuk setiap industri.Diferensiasi 
dapat didasarkan pada atribut produk, 

sistem pengiriman produk, ancangan 
pemasaran, dan beberapa aspek 
lainnya. Perusahaan yang dapat 
mencapai dan melestarikan 
diferensiasinya akan menjadi 
perusahaan dengan kinerja diatas rata 
rata dalam industrinya jika harga 
premium yang ditetapkan melebihi 
biaya tambahan yang dikeluarkan 
untuk memperoleh keunikan. Oleh 
karena itu perusahaan yang 
menerapkan diferensiasi harus selalu 
mencari cara melakukan diferensiasi 
yang memungkinkan menuju harga 
premium yang lebih besar daripada 
biaya diferensiasi. Sebagai catatan 
meskipun diferensiasi bisa menjadi 
pilihan strategi namun tidak boleh 
mengabaikan posisi biayanya, karena 
harga premium akan menjadi tidak 
berarti jika posisi biayanya sangat 
buruk. Perusahaan diferensiasi harus 
mempunyai skala prioriotas agar bisa 
menekan biaya pada semua rantai 
nilai yang tidak relevan dengan usaha 
diferensiasi. 

Diferensiasi bisa dilakukan 
dengan menciptakan produk yang 
berbeda, memberikan pelayanan yang 
berbeda, atau menciptakan image 
produk yang unik dan berbeda dari 
pesaing lainnya. Dengan begitu 
sebuah produk akan lebih mudah 
dikenali dan memberikan daya tarik 
tersendiri bagi para konsumen. 
Sehingga mereka lebih memilih 
produk perusahaan, dibandingkan 
produk lainnya yang ada di pasaran. 

Beberapa keuntungan yang 
akan diperoleh para pengusaha 
maupun pelaku pasar dari strategi 
diferensiasi. 1) Produk lebih mudah 
diingat para konsumen. Pada 
dasarnya segala sesuatu yang unik 
dan berbeda, tentu akan memberikan 
daya tarik tersendiri bagi para 
konsumen. Sehingga mereka lebih 
mudah mengenali dan mengingat 
produk tersebut, dibandingkan produk 
lainnya yang sudah umum di pasaran. 
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2) Produk lebih unggul dibandingkan 
dengan produk lainnya. Jika produk 
lainnya sudah dianggap standar oleh 
para konsumen, dengan menciptakan 
diferensiasi maka produk perusahaan 
akan terlihat lebih unggul 
dibandingkan produk lainnya yang 
sudah banyak beredar dipasaran. Hal 
ini tentu sangat menguntungkan bagi 
para pemasar, karena dengan produk 
yang unggul akan memudahkannya 
dalam membangun loyalitas 
konsumen. 3) Harga jual produk lebih 
tinggi. Sebuah produk yang memiliki 
keunikan khusus, biasanya akan 
diburu konsumen dengan harga 
berapapun.  

Jadi tidak heran bila harga jual 
produk limited edition bisa lebih tinggi 
dibandingkan dengan harga produk 
lainnya yang sudah banyak beredar 
dipasaran. Karena kebanyakan 
konsumen berani membayar mahal, 
untuk dapat menikmati produk inovatif 
yang ditawarkan pelaku pasar. 4) 
Mengatasi masalah kejenuhan pasar. 
Mengingat penjualan sebuah produk 
sering mengalami pasang surut 
sesuai dengan daur hidupnya yang 
terus berputar, maka adanya 
diferensiasi produk dapat membantu 
para pengusaha maupun pelaku 
pasar ketika konsumen sudah mulai 
jenuh dengan produk yang biasa 
ditawarkannya. 5) Membantu 
terciptanya image produk. Semakin 
unik produk yang perusahaan 
tawarkan, maka akan semakin 
memudahkan konsumen dalam 
mengenali produk tersebut. Dan 
semakin banyak konsumen yang 
mengenali produk perusahaan  maka 
semakin besar pula peluang Anda 
untuk menanamkan image produk 
yang perusahaan tawarkan di hati 
para konsumen.  

Sehingga perusahaan dapat 
menentukan positioning yang tepat, 
sesuai dengan target pasar yang 
Anda bidik. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan Porter  bahwa Pesaing 
dapat dengan mudah meniru 
perbaikan kualitas perusahaan dan 
cara cara efisiensi. Tapi mereka  tidak 
dapat meniru posisi strategis 
perusahaan yaitu tentang apa 
perbedaan perusahaan dari semua 
pesaing yang ada. Diferensiasi 
memang mahal namun pelanggan 
yang telah ter-Lock in tidak akan 
sensitive terhadap harga maupun 
bujukan pesaing. 

Strategi Pembedaan Produk 
(differentiation), mendorong 
perusahaan untuk sanggup 
menemukan keunikan tersendiri 
dalam pasar yang jadi sasarannya. 
Keunikan produk (barang atau jasa) 
yang dikedepankan ini memungkinkan 
suatu perusahaan untuk menarik 
minat sebesar-besarnya dari 
konsumen potensialnya.Cara 
pembedaan produk bervariasi dari 
pasar ke pasar, tetapi berkaitan 
dengan sifat dan atribut fisik suatu 
produk atau pengalaman kepuasan 
(secara nyata maupun psikologis) 
yang didapat oleh konsumen dari 
produk tersebut. 

Berbagai kemudahan 
pemeliharaan, features tambahan, 
fleksibilitas, kenyamanan dan 
berbagai hal lainnya yang sulit ditiru 
lawan merupakan sedikit contoh dari 
diferensiasi.Strategi jenis ini biasa 
ditujukan kepada para konsumen 
potensial yang relatif tidak 
mengutamakan harga dalam 
pengambilan keputusannya (price 
insensitive). 

Perlu diperhatikan bahwa 
terdapat berbagai tingkatan 
diferensiasi.Diferensiasi tidak 
memberikan jaminan terhadap 
keunggulan kompetitif, terutama jika 
produk-produk standar yang beredar 
telah (relatif) memenuhi kebutuhan 
konsumen atau jika 
kompetitor/pesaing dapat melakukan 
peniruan dengan cepat. Contoh 
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penggunaan strategi ini secara tepat 
adalah pada produk barang yang 
bersifat tahan lama (durable) dan sulit 
ditiru oleh pesaing. Resiko lainnya 
dari strategi ini adalah jika perbedaan 
atau keunikan yang dihargai 
(dianggap biasa) oleh konsumen. Jika 
hal ini terjadi, maka pesaing yang 
menawarkan produk standar dengan 
strategi biaya rendah akan sangat 
mudah merebut pasar. Oleh 
karenanya, dalam strategi jenis ini, 
kekuatan departemen penelitian dan 
pengembangan sangatlah 
berperan.Pada umumnya strategi 
biaya rendah dan pembedaan produk 
diterapkan perusahaan dalam rangka 
mencapai keunggulan bersaing 
(competitive advantage) terhadap 
para pesaingnya pada semua pasar. 
 
Konsep Kunci Pemikiran Porter 

Porter mengawali tulisan dalam 
bukunya dengan menjabarkan begitu 
pentingnya sebuah perusahaan untuk 
mendefinisikan strategi bersaing yang 
luas ke dalam langkah-langkah 
spesifik yang diperlukan untuk 
memperoleh keunggulan 
bersaing.Menurut Porter, Keunggulan 
bersaing adalah kondisi ketika sebuah 
perusahaan mampu menciptakan nilai 
melebihi biaya yang dikeluarkan oleh 
pembeli. Nilai dalam hal ini diartikan 
apa yang pembeli bersedia bayar, dan 
nilai unggul berasal dari tawaran 

harga yang lebih rendah dibanding 
pesaing atas manfaat sepadan atau 
memberikan manfaat yang lebih unik 
daripada sekadar mengimbangi harga 
yang tinggi. Pada titik ini, Keunggulan 
bersaing adalah ditandai dengan 
kondisi di mana sebuah perusahaan 
mampu menghadirkan laba 
berkelanjutan yang melebihi rata-rata 
industri. Sederhananya, keunggulan 
bersaing eksis ketika perusahaan 
mampu menawarkan produk dengan 
cost yang lebih murah (cost 
advantage) atau menawarkan produk 
yang melebihi manfaat dari produk 
pesaing (differentiation advantage). 

 
Analisis Struktur Industri 

Penentu dasar pertama dari 
profabilitas suatu perusahaan adalah 
daya tarik industri. Strategi bersaing 
harus berkembang dari pemahaman 
yang komperhensif akan aturan 
persaingan yang menentukan daya 
tarik suatu industri. Porter 
menjelaskan setidaknya ada 5 
kekuatan bersaing yang menjadi 
acuan bagi perusahaan untuk 
mengukur apakah laba investasi 
dapat melebihi biaya modal.Kelima 
kekuatan bersaing itu adalah 
masuknya pesaing baru, ancaman 
dari produk pengganti (subtitusi), 
kekuatan penawaran (tawar-
menawar) pembeli, kekuatan 
penawaran pemasok, dan persaingan 
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di antara pesaing yang ada.Kelima 
kekuatan tersebut menentukan 
profitabilitas industri karena 
mempengaruhi harga, biaya, dan 
memerlukan investasi perusahaan 
dalam industri. 

Meskipun demikian, dalam industri 
tertentu tidak semua kekuatan 
bersaing tadi akan sama penting dan 
faktor-faktor struktural tertentu yang 
penting akan berbeda. Setiap industri 
unik dan mempunyai struktur uniknya 
sendiri. Kelima kerangka kekuatan 
bersaing tadi memungkinkan 
perusahaan memahami kompleksitas 
dan menunjuk dengan persis faktor-
faktor yang kritis bagi persaingan di 
dalam industrinya dan tentunya 
mengidentifikasi inovasi strategis yang 
dapat meningkatkan profitabilitas 
industri yang bersangkutan dan 
profitabilitas perusahaan itu sendiri. 
Pada titik ini, salah satu kasus yang 
sering berulang tidak lain berkaitan 
dengan peniruan langkah yang 
dilakukan oleh pesaing yang 
berdampak dengan rusaknya struktur 
industri.  
 
Strategi Bersaing Generik  

Pertanyaan sentral kedua 
dalam strategi bersaing adalah posisi 
relatif perusahaan dalam industrinya. 
Positioning  akan sangat 
mempengaruhi profitabilitas 
perusahaan, apakah akan 
mendapatkan di atas atau di bawah 
rata-rata industri. Dari sekian banyak 
faktor penentu, dua keunggulan 
bersaing yang dapat dimiliki 
perusahaan berkaitan dengan posisi 
relatif adalah keunggulan biaya 
rendah dan diferensiasi produk.  

Kedua keunggulan bersaing ini 
pada dasarnya adalah hasil dari 
kemampuan perusahaan dalam 
menanggulangi kelima kekuatan 
struktur industri lebih baik dibanding 
dengan pesaing-pesaingnya. Dari 2 
strategi itu, maka perusahaan dapat 

memunculkan 3 strategi generik, yakni 
keunggulan biaya, diferensiasi, dan 
fokus. 

Keunggulan biaya dapat 
dijelaskan sebagai sebuah kondisi 
ketika perusahaan mampu 
menjadikan dirinya produsen dengan 
biaya yang rendah.Sumber 
keunggulan biaya bervariasi dan 
bergantung pada struktur 
Industri.Termasuk di dalamnya adalah 
penguasaan atas teknologi dan akses 
terhadap bahan mentah. 

Sedangkan Diferensiasi, 
perusahaan berusaha menjadi unik 
dalam industrinya di beberapa 
dimensi yang secara umum dihargai 
oleh pembeli. Perusahaan menyeleksi 
satu atau lebih dari sifat isitimewa 
yang dipandang penting oleh banyak 
pembeli di dalam suatu industri dan 
secara unik menempatkan diri untuk 
memenuhi kebutuhan itu diferensiasi 
ini yang akhirnya dihargai tinggi 
karena keunikannya. 

Perusahaan yang dapat 
mencapai dan mempertahankan 
diferensiasi akan menjadi perusahaan 
berkinerja di atas rata-rata dalam 
industrinya, seandainya premi 
harganya melebihi biaya ekstra yang 
diperlukan untuk menjadi unik. Oleh 
karena itu, seorang diferensiator 
harus selalu mencari cara, melakukan 
diferensiasi yang menghasilkan harga 
premi yang besar daripada biaya 
pendiferensiasian.  

Seorang diferensiator tidak 
boleh mengabaikan posisi biayanya 
karena harga preminya akan 
ditiadakan oleh posisi biaya yang 
inferior secara mencolok. Dengan 
demikian seorang diferensiator akan 
mengarah pada paritas dan 
proksimitas biaya yang berhubungan 
dengan pesaingnya, dengan 
mengurangi biaya di segala bidang 
yang tidak mempengaruhi 
diferensiasi.  
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Strategi generik berikutnya 
yaitu fokus. Fokus dalam konteks ini 
berkaitan dengan cakupan bersaing 
yang sempit dalam suatu industri. 
Strategi fokus adalah strategi memilih 
suatu segmen atau kelompok segmen 
yang dalam industri bersangkutan dan 
menyesuaikan strateginya untuk 
melayani mereka dengan 
mengesampingkan yang lain. Dengan 
mengoptimalkan strategi terhadap 
segmen target/sasaran, penganut 
strategi fokus berusaha mencapai 
keunggulan bersaing di dalam 
segmen target walaupun tidak 
memiliki keunggulan bersaing secara 
keseluruhan. 

Strategi fokus sendiri memiliki 
dua varian.Fokus pertama adalah 
fokus biaya, yakni perusahaan 
mengupayakan keunggulan biaya 
dalam segmen sasarannya. 
Sementara fokus kedua adalah fokus 
diferensiasi, yakni perusahaan 
mengusahakan diferensiasi dalam 
segmen sasarannya. 
 
Strategi bersaing Ofensif dan 
Defensif 

Setelah menjelaskan strategi 
keunggulan bersaing, Bagian keempat 
sekaligus penutup dari buku ini ditutup 
dengan implikasi penerapan 
keunggulan bersaing dengan 
penentuan strategi ofensif dan 
defensif dalam usaha menjadi 
perusahaan terdepan ditengah 
ketidakpastian industrinya. 

Setiap perusahaan mengatasi 
ketidakpastian dengan caranya 
masing-masing. Namun, 
ketidakpastian pada kenyataannya 
sering kurang dipertimbangkan dalam 
perumusan strategi bersaing. 
Perkiraan eksplisit dan implisit 
mengenai struktur masa depan sering 
bias oleh kebijakan konvensional dan 
karena rancangannya itulah perikiraan 
dari mereka kebanyakan 
mengabaikan semua ketidakpastian 

potensial yang dihadapi oleh 
perusahaan. 

 Pada titik inilah skenario 
industri menjadi penting. Secara 
sederhana, Porter menjelaskan 
proses penyusunan skenario industri 
dapat dilakukan seperti berikut : 

 

 
Memahami Strategi Defensif dan 
Ofensif 

Strategi defensif bertujuan 
mempengaruhi perhitungan 
penantang tentang keuntungan yang 
dapat diharapkan dan strategi masuk 
atau perbaikan posisi sehingga 
penantang berkesimpulan bahwa 
tindakannya tidak layak atau 
cenderung pada strategi yang tidak 
begitu membahayakan. 
Tiga strategi defensif tersebut 

diantaranya  
1. Membangun hambatan 

struktural  
2. Meningkatkan kemungkinan 

serangan balasan 
3. Menurunkan dorongan untuk 

menyerang 
Sedangkan strategi ofensif 

adalah setiap usaha yang dilakukan 
penantang untuk menghilangkan 
keunggulan bersaing yang dimiliki 
oleh pemimpin industri.Penyerangan 
yang berhasil terhadap pemimpin 
industri selalu menghendaki adanya 
wawasan strategis.Perusahaan 

http://1.bp.blogspot.com/-VOczXxYyMqc/UHPHuMM0ZBI/AAAAAAAAALM/Kt17BoX42Mc/s1600/Skenario+Industri.jpg
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penantang biasanya harus 
menggunakan strategi yang berbeda 
untuk menetralkan keunggulan alami 
yang dimiliki oleh pemimpin industri 
dan mengetahui atau menciptakan 
rintangan bagi serangan balasan 
pemimpin industri. 
 

Menurut Porter,3 cara yang 
bisa digunakan untuk menyerang 
pemimpin industri diantaranya : 
Rekonfigurasi, penantang 
menemukan cara baru melaksanakan 
kegiatannya dalam rantai nilai dan 
atau dalam konfigurasi seluruh rantai 
Redefinisi, penantang mendefinisikan 
kembali cakupan persaingannya 
dibandingkan dengan pemimpin 
industri 
Pembelanjaan Murni, penantang 
membeli posisi pasar dengan sumber 
daya lebih kuat atau kemauan lebih 
besar untuk melakukan investasi yang 
menumbuhkan keunggulan bersaing. 

Porter menjelaskan pentingnya 
melakukan aliansi untuk menyerang 
pemimpin industri. Aliansi ini tidak lain 
ditujukan untuk memperoleh sumber 
daya. Teknologi, akses pasar, atau 
kekuatan lain untuk menyerang 
pemimpin industri. Dua bentuk aliansi 
yang bisa dilakukan diantaranya : 
1. Pengambilalihan (akuisisi), 
perusahaan dapat membeli atau dibeli 
oleh perusahaan lain 
2. Koalisi, perusahaan 
menggabungkan kekuatannya dengan 
perusahaan lain tanpa merger, melalui 
sarana seperti pembelian lisensi, 
usaha patungan (joint venture), dan 
perjanjian pasokan. 
Pembahasan Porter’s Five Forces 

Salah satu perusahaan yang 
lumayan terkenal saat ini yaitu DHL. 
DHL memiliki kantor pusat yang 
berlokasi di San Fransisco, Amerika 
Serikat. DHL didirikan pada tahun 
1969 oleh tiga orang pengusaha 
muda yang bernama Adrian 
Dalsey, Larry Hillblom dan Robert 

Lynn yang akhirnya disingkat menjadi 
DHL. Saat ini DHL merupakan sebuah 
merek dari Deutsche Post DHL, yang 
pada tahun 2002 berhasil menjadi 
pemegang saham terbesar di DHL 
terhitung sejak 1 Januari. Kepemilikan 
100 persen saham DHL dicapai pada 
akhir tahun. 
DHL memiliki empat divisi, yaitu : 

divisi express, divisi global forwarding 
& freight, divisi supply chain, serta 
divisi global mail. Penanganan 
pengiriman cargo dilakukan oleh Divisi 
Global Forwarding & Freight. Divisi ini 
merupakan dua divisi yang 
digabungkan menjadi satu, namun 
masih ada pemisahan tugas antara 
bagian Global Forwarding dengan 
bagian Freight. Bagian Global 
Forwarding menyediakan layanan 
pengiriman cargo yang disebut 
Layanan DHL Global Forwarding. 
Layanan ini memiliki dua tipe 
pengiriman, diantaranya : laut dan 
udara. Sedangkan untuk pengiriman 
cargo jalur darat, dilakukan oleh 
bagian Freight yang disebut Layanan 
DHL Freight. 

Dalam perjalanan bisnisnya, 
DHL memiliki berbagai keunggulan 
produk dibandingkan dengan pesaing 
pesaingnya, diantaranya : 
1. DHL menggunakan spesialis 

teknologi pelacakan untuk 
memastikan barang-barang yang 
sangat ketat terhadap waktu antara 
lain seperti bunga dan buah-buahan 
dikirim secara cepat dimanapun 
tujuannya berada. 
2. DHL berusaha mempersingkat 

waktu pengiriman cargonya dengan 
mengkombinasikan moda transportasi 
laut dan udarayang disebut DHL 
SEAIR. 
3. DHL memiliki pelayanan 

istimewa untuk cargo jalur udara yang 
kompleks dan membutuhkan 
pengaturan suhu, yaitu dengan 
Layanan DHL’s AIRFREIGHT PLUS 
PHARMA yang di desain khusus 
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untuk kebutuhan transportasi 
menyeluruh untuk industri Ilmu 
Pengetahuan. Waktu penerimaan 
kiriman yang lambat (dan jaringan 
rantai pasokanyang terintegrasi) 
menjamin sedikit waktu yang akan 
terbuang di lokasi pengiriman, pada 
saat transit dan pengantaran. 
4. Untuk yang memiliki 

keterbatasan dalam hal biaya 
pengiriman, DHL menyediakan 
layanan cargo jalur udara dengan 
biaya murah yang bernama DHL AIR 
VALUE. Layanan ini di desain untuk 
kargo yang tidak sensitif waktu, 
memperkenankan waktu pengantaran 
yang  sedikit lebih lama, DHL AIR 
VALUE akan secara kreatif 
mengirimkan kargo Anda melalui 
gateway utama untuk menurunkan 
biaya. 
5. Untuk kargo besar yang tidak 

muat dalam container, Layanan Kargo 
konvensional DHL cocok untuk kargo 
berukuran besar dan kargo Roll-on 
Roll-off (RoRo). 

Tantangan yang harus dihadapi 
DHL untuk menjadi perusahaan cargo 
yang kompetitifadalah : 
dilihat dari sisi tantangan pesaing 
yang sudah ada, sebenarnya DHL 
merupakan salah satu perusahaan 
pengiriman barang dan cargo tertua di 
dunia yang sudah beroprasi lebih dari 
40 tahun lamanya. Jadi bisa dikatakan 
DHL merupakan salah satu inovator 
dalam industri pengiriman barang dan 
cargo di dunia. 

Dilihat dari sisi ancaman 
pesaing baru, DHL kemungkinan tidak 
kalah dengan pesaing pesaing baru 
yang muncul seperti FedEx, Mega 
Kargo, CLS Logistic, maupun SPL 
Cargo. Karena DHL yang sudah 
beroperasi lebih dari 40 tahun ini pasti 
memiliki berbagai akses serta 
gudang-gudang distribusi barang dan 
cargo di berbagai negara di seluruh 
dunia, termasuk di Indonesia. Selain 
itu dengan berbagai fitur layanan 

pengiriman yang dimiliki oleh DHL, 
sulit bagi perusahaan cargo yang baru 
berdiri untuk menyaingi kinerja dan 
pelayanan DHL. 

Dilihat dari sisi ancaman 
produk substitusi, DHL tetap berusaha 
menjadi perusahaan pengiriman cargo 
yang terbaik dengan meningkatkan 
kualitas pelayanan, memperkecil 
waktu tempuh dan waktu tunggu, 
serta  meminimalkan biaya yang 
dikeluarkan oleh konsumen dengan 
cara memberikan berbagai pilihan 
layanan sesuai dengan kebutuhan 
konsumen. Contohnya, untuk 
konsumen yang menginginkan 
kargonya sampai di tempat tujuan 
dalam waktu sesingkat mungkin, 
konsumen bisa memilih layanan DHL 
SHEAIR yang menggabungkan moda 
transportasi laut dan udara.  

Bahkan perusahaan lain belum 
tentu memberikan pilihan layanan 
seperti yang diberikan DHL ini. 
dari sisi kekuatan tawar-menawar 
pelanggan, DHL berusaha 
memberikan pelayanan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan 
pelanggannya. DHL memisahkan 
produk layanannya sesuai dengan 
preferensi umum tiap pelanggan. 
Seperti contohnya, untuk keperluan 
ekspor barang dalam jumlah besar 
dengan kargo besar yang tidak muat 
dalam container,DHL menyediakan 
Layanan Kago konvensional DHL 
yang cocok untuk kargo berukuran 
besar dan kargo Roll-on Roll-off 
(RoRo); lalu untuk yang menginginkan 
biaya murah, DHL menyediakan 
layanan DHL AIR VALUE; selain itu 
untuk barang-barang yang mudah 
rusak, DHL memberikan perlakuan 
istimewa dalam layanan DHL 
Perishable Logistic. Selain pemisahan 
dalam hal produk layanan, DHL juga 
memungkinan pemisahan pilihan 
layanan transportasi. Selain beberapa 
hal diatas, DHL juga memberikan 
fasilitas pemantauan pengiriman 
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barang bagi pelanggannya yang ingin 
memastikan atau kroscek sampai 
dimana barang mereka. Fasilitas 
pemantauan pengiriman ini bisa 
diakses melalui e-mail dan sms. 
Bahkan saat ini DHL sudah 
mengembangkan aplikasi khusus 
untuk mengecek pengiriman barang 
yang bisa didownload untuk 
handphone pelanggan, sehingga 
semakin mudah akses pelanggan 
untuk mengetahui dan memastikan 
dimana barang yang mereka kirimkan. 
Untuk memberikan kepastian penuh 
pada pelanggan bahwa barang yang 
dikirimkan melalui DHL tidak akan 
mengalami kerusakan, DHL 
menyediakan asuransi untuk barang 
yang dikirimkan.Dengan banyaknya 
pilihan dan pelayanan yang diberikan 
DHL, maka diharapkan pelanggan 
akan lebih puas dan enggan untuk 
berpindah ke perusahaan pengiriman 
cargo yang lain. 

Dilihat dari sisi kekuatan tawar-
menawar pemasok, DHL bertugas 
menghubungkan pelanggan dengan 
pemasok barangnya (mungkin untuk 
keperluan industri manufaktur) 
dengan memberikan 6 tahapan solusi 
rantai pasokan, diantaranya 
Perencanaan desain dan analisis 
rantai pasokan, Pengadaan sumber 
daya (meliputi pengadaan barang, 
penggudangan bahan mentah, 
transportasi bahan mentah, serta 
manajemen rantai pasokan 
internasional), Produksi Barang 
(meliputi layanan transportasi proyek 
industri, logistik di lokasi produksi, 
serta kontrak manufaktur), Penyimpan 
dan Penyesuaian (meliputi 
penggudangan barang jadi, serta 
Assembly dan Co-Packing), 
Pengantaran ke tempat tujuan 
(meliputi manajemen distribusi, 
pengantaran ke rumah, logistik di 
toko, dsb), serta Pengembalian 
barang jika tidak dibutuhkan (meliputi 

reverse logistic dan pemenuhan 
persyaratan lingkungan). 

Strategi yang dipilih oleh DHL 
untuk mempertahankan keunggulan 
bersaing diantaranya : 
a) Strategi Inovasi 
Disini DHL melakukan Inovasi dalam 

hal produk jasa yang dimilikinya. 
Contohnya, ketika perusahaan lain 
misalnya SPL Cargo dan CLS Logistic 
belum bisa menerima pengiriman 
untuk barang-barang berbahaya, DHL 
sudah memiliki kemampuan dan 
pengalaman untuk mengirim barang-
barang berbahaya. 
b) Strategi Pertumbuhan 
DHL sudah secara signifikan 

memperluas area jangkauan 
pengiriman barang dan cargonya 
dengan cara membangun gudang 
penyimpanan serta kantor-kantor 
perwakilan di berbagai negara di 
seluruh dunia. Sehingga sangat 
mudah bagi DHL untuk mengirimkan 
cargonya ke berbagai negara di 
seluruh dunia. 
c) Strategi Persekutuan 
DHL sebagai pihak ketiga 

membangun kerjasama yang baik 
antara pelanggan dengan pemasok 
dengan melancarkan kesepakatan 
bisnis diantara mereka. Memberikan 
pelayanan konsultasi pengiriman 
cargo yang sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan serta tidak merugikan 
pemasok yang memasok barang bagi 
konsumen. 
d) Peningkatan Investasi di bidang 

teknologi 
Dalam hal ini, DHL 

mengembangkan teknologi ekstranet 
yang memudahkan pelanggan untuk 
mengakses keberadaan barang yang 
dikirimkannya. Selain itu DHL juga 
membuat website yang menyediakan 
segala hal yang ingin diketahui oleh 
pelanggan mengenai berbagai 
layanan pengiriman barang yang 
disediakan oleh DHL. DHL juga 
mencantumkan contact person untuk 
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berbagai layanan spesial yang 
membutuhkan konsultasi lebih lanjut 
dengan staf ahli DHL. Sehingga 
dengan ini, pelanggan akan merasa 
dilayani sepenuhnya oleh DHL. 
 
Kesimpulan 

Persaingan merupakan inti 
keberhasilan dan kegagalan.Inti suatu 
keberhasilan atau kegagalan 
bergantung pada keberanian 
perusahaan untuk bersaing. Tanpa 
berani bersaing, tidak mungkin 
keberhasilan diperoleh , karena itulah 
dibutuhkan strategi,dimana strategi 
bersaing bertujuan untuk 

mempertahankan tingkat keuntungan 
dan posisi yang langgeng ketika 
menghadapi persaingan. Strategi 
yang dipilih oleh DHL untuk 
mempertahankan keunggulan 
bersaing adalah Strategi Inovasi, 
Strategi Pertumbuhan. Strategi 
Persekutuan dan Peningkatan 
Investasi di bidang tehnologi. 
Sedangkan keunggulan produk DHL 
adalah menggunakan spesialis 
teknologi pelacakan, DHL SEAIR, 
DHL’s AIRFREIGHT PLUS PHARMA, 
DHL AIR VALUE dan konvensional 
DHL juga kargo Roll-on Roll-off 
(RoRo). 
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