
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia serta perubahan struktural yang terjadi di berbagai

segi, telah menimbulkan tantangan dan sekaligus peluang bagi perkembangan

dunia bisnis.  Satu hal yang merupakan prasyarat untuk dapat mengatasi tantangan

yang ada dan agar dapat memanfaatkan peluang bisnis yang dimiliki adalah

dengan meningkatkan daya saing (Budiastuti, 2011).

Menurut Hamel (dalam Prasetya, 2009) daya saing strategi dicapai jika sebuah

perusahaan berhasil merumuskan serta menerapkan suatu strategi yang tepat.  Saat

ini perusahaan-perusahaan berusaha untuk meningkatkan daya saingnya dengan

membangun dan bersama-sama mencari sumber-sumber baru teknologi dan

keterampilan yang dapat membawa pada pembentukan struktur baru perusahaan.

Industri dan perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk substitusi dalam

industri yang berbeda.  Keberadaan produk substitusi menciptakan batas harga

tertinggi yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi.

Tekanan kompetisi yang berasal dari produk substitusi meningkat sejalan dengan

menurunnya harga relatif dari produk substitusi dan sejalan dengan biaya

konsumen untuk beralih ke produk lain menurun.  Cara terbaik untuk mengukur
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kekuatan kompetitif produk substitusi adalah dengan memantau pangsa pasar

yang didapat oleh produk-produk tersebut, juga dengan memantau rencana

perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar (Adner, 2002).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan modern

akan memberikan dampak positif berkaitan dengan bisnis bagi perusahaan yang

bergerak di bidang industri, penjualan maupun jasa. Keadaan seperti ini tentu saja

tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut akan bersaing ketat

dengan perusahaan yang mengeluarkan produk yang sejenis.  Agar perusahaan

tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain yang mengeluarkan produk sejenis

dan produk subsitusi, maka manajemen perusahaan harus mampu mengolah

perusahaannya dengan baik agar konsumen atau pelanggan yang ada tidak beralih

kepada perusahaan lain . Perusahaan dituntut untuk lebih memahami segala

kebutuhan dan keinginan konsumen.  Perusahaan juga harus mampu menciptakan

produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga diperlukan pemasaran

yang baik (Supriyani, 2004).

Levitt (dalam Prasetya et al, 2009), berpendapat bahwa perusahaan perlu

mendefinisikan bisnisnya sebagai fungsi dari pelanggan (customer) yang mencoba

untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan

pelanggan.  Mendefinisikan dengan baik bagi perusahaan tergantung pada

masing-masing kemampuan unik yang dimiliki perusahaan dan bagaimana

perusahaan mengembangkan kemampuannya dalam cara yang sebaik mungkin

dalam memperoleh keunggulan bersaing.
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Suatu perusahaan harus memiliki dan menjaga keunggulan kompetitif untuk

keberhasilan jangka panjang.  Ketika sebuah perusahaan dapat melakukan sesuatu

yang tidak bisa dilakukan perusahaan lainnya atau memiliki sesuatu yang

diinginkan pesaingnya, itu menggambarkan adanya keunggulan kompetitif.  Day

dan Wensley (dalam Prasetya et al,  2009) menyatakan bahwa keunggulan

bersaing merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu perusahaan dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Perusahaan memerlukan pengetahuan dan perumusan strategi yang tepat dimana

strategi tersebut akan dilaksanakan dan dikelola secara efektif dan efisien. Strategi

itu kemudian akan diterapkan dalam perusahaan untuk mencapai keunggulan

bersaing.  Hal ini akan mendorong perusahaan berlomba untuk menerapkan

strategi apa yang paling tepat untuk memasuki dan merebut pasar.  Penerapan

strategi yang tepat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu

perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya serta untuk bersaing dengan

perusahaan lain.  Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan

untuk menerapkan strategi bisnis yang tepat dalam menghadapi lingkungan bisnis

yang tidak pasti, yang diindikasikan oleh proses inovasi secara terus menerus dan

tingginya tingkat perubahan selera konsumen.

Menurut Kathandaraman dan Wilson (2001:379) salah satu kunci sukses

perusahaan dalam persaingan bisnis adalah memiliki dan mempertahankan

keunggulan kompetitif yang terletak pada kemampuan perusahaan untuk

membedakan diri dengan pesaingnya dan kemampuan produksi dengan biaya

yang lebih rendah.
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Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi oleh

perusahaan. Sekarang ini perkembangan dunia industri food and beverages

semakin maju.  Hal itu terbukti dengan banyaknya industri-industri baru yang

mengelola berbagai macam produk termasuk minuman ringan dalam kemasan.

Industri minuman ringan merupakan industri yang kompetitif di mana banyak

pelaku bisnis yang ikut serta di dalamnya (Alicia, 2014:1).

Coca-Cola merupakan merek minuman ringan terpopuler dan paling laris dalam

sejarah hingga saat ini.  Minuman ini tidak hanya dikonsumsi pada saat acara

penting saja, tetapi juga dapat dikonsumsi pada saat-saat santai atau berkumpul

dengan keluarga.  Minuman ringan Coca-Cola diciptakan oleh Dr. John S.

Pemberton, seorang ahli farmasi dan ahli minuman dari Atlanta, Georgia,

Amerika Serikat pada bulan Mei 1889.

The Coca-Cola Company didirikan tahun 1892 oleh Asa G. Chandlerdi Atlanta,

yang juga mempatenkan merek dagang Coca-Cola, merupakan induk dari semua

perusahaan pembotolan yang memiliki merek dagang Coca-Cola di seluruh

negara di dunia dengan menyediakan bahan baku konsentrat.  Mulai tahun 1893,

The Coca-Cola Company membangun pabriknya di luar Atlanta.  Presiden The

Coca-Cola Company (1919-1955) Robert W. Wouldruff, merupakan orang yang

pertama kali mencetuskan gagasan agar minuman Coca-Cola tersebut dapat

dinikmati tidak hanya oleh orang Amerika saja, tetapi juga untuk dikonsumsi oleh

seluruh bangsa di dunia. Pada tahun 1929 didirikan The Coca-Cola Cooperation,

yaitu perusahaan yang menangani proses penjualan minuman ke seluruh pelosok

negeri didunia dengan ciri, mutu, rasa dan kesegaran yang sama.
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Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan

diproduksi secara lokal sejak tahun 1932.  Setelah sempat berhenti beroperasi

pada tahun 1942, Coca-Cola mulai diproduksi kembali oleh Indonesia Bottler

Limited (IBL), perusahaan nasional yang didirikan oleh TH Ticoalu, Tatang

Nana, dan Harry Handoyo. Pabrik tersebut memproduksi 1000-1500 cases Coca-

Cola setiap harinya, dan mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh tiga sampai

tujuh truk untuk pendistribusian.  Sejak tahun 1960-an, berbagai produk The

Coca-Cola Company telah diperkenalkan ke pasar Indonesia.  Pada tahun 2000,

10 operasi pembotolan dikonsolidasikan di bawah Coca-Cola Amatil Indonesia.

Lebih dari 80 tahun yang lalu, Coca-Cola diproduksi untuk pertama kalinya di

Indonesia pada tahun 1932. Sejak saat itu, The Coca-Cola System telah

memberikan kontribusi penting bagi perkembangan negara, baik sebagai penyedia

lapangan kerja, investor, ataupun sebagai anggota masyarakat yang perduli.  Pada

tahun 2014, The Coca-Cola System di Indonesia mempekerjakan lebih dari 12000

karyawan di sepuluh pabrik pembotolan dan di lebih dari 85 pusat distribusi di

seluruh Indonesia.  The Coca-Cola System terdiri dari Coca-Cola Amatil

Indonesia (CCAI), mitra pembotolan utama dan bisnis investasi Australia terbesar

di Indonesia.  The Coca-Cola System juga terdiri dari Coca-Cola Indonesia (CCI),

yang merupakan kantor layanan lokal Coca-Cola yang bertanggung jawab atas

pemasaran merek dagang dan Commercial Product Supply (CPS), yang bertugas

untuk membuat sirup dan bahan baku produk The Coca-Cola Company untuk

Indonesia dan negara-negara lain di wilayah sekitar.
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CCA adalah salah satu perusahaan pembotolan terbesar minuman non-alkohol

siap minum di wilayah Asia Pasifik dan salah satu dari lima perusahaan

pembotolan Coca-Cola terbesar di dunia.  CCA mempekerjakan hampir 16000

orang dan memiliki akses ke lebih dari 270 juta konsumen melalui lebih dari

690,000 pelanggan aktif.  CCA memiliki sejarah yang kaya dan beragam karena

telah beroperasi lebih dari 100 tahun.  Saat ini CCA beroperasi di enam negara,

yaitu Australia, Selandia Baru, Fiji, Indonesia, Papua Nugini dan Samoa.  CCA di

Indonesia mempekerjakan lebih dari 8000 pekerja lokal secara permanen dan

antara 2000 hingga 4000 pekerja sementara sesuai kebutuhan.  Sejumlah besar

pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan penyedia layanan juga

memperoleh pendapatan dari hasil berbisnis dengan CCAI.

Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) merupakan produsen dan distributor

minuman non-alkohol siap minum terkemuka yang telah beroperasi di Indonesia

sejak tahun 1992.  CCAI memproduksi dan mendistribusikan produk di bawah

lisensi The Coca-Cola Company.  Kantor pusat Coca-Cola Amatil (CCA) terletak

di Sydney, Australia, dan telah terdaftar di Bursa Efek Australia.  Kapitalisasi

pasar lebih dari US $ 10,2 miliar, maka induk perusahaan CCAI ini adalah salah

satu dari 20 perusahaan unggulan di Australia.  Saat ini CCAI  memiliki sembilan

pabrik di seluruh Indonesia, yaitu Cibitung, Cikedokan, Bandung, Semarang,

Surabaya, Bali, Medan, Padang, dan Lampung dan beroperasi dengan lebih dari

85 pusat distribusi di seluruh Indonesia.  Area CCAI meliputi sebagian besar

daerah di Indonesia kecuali Sulawesi Utara, yang dioperasikan oleh Bangun

Wenang Beverage Company (BWBC), perusahaan pembotolan lokal yang

dimiliki oleh keluarga Tenoch.  BWBC kini berinvestasi dalam menggandakan
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kapasitas produksi yang ada untuk melayani pasar yang berkembang pesat di

Sulawesi Utara.

Pada Coca-Cola System juga terdapat Commercial Product Supply Indonesia

(CPS), yang berfokus pada produksi bahan dasar minuman untuk pabrik

pembotolan.  CPS didirikan pada tahun 1977 di Cibinong, Jawa Barat.  CPS

memainkan peran penting dalam pasokan bahan dasar minuman untuk CCAI dan

BWBC di Indonesia serta pelanggan lainnya di Singapura, Thailand, Kamboja,

Vietnam, Australia dan Selandia Baru.  Commercial Product Supply (CPS)

beroperasi di bawah Coca-Cola Indonesia dan memfokuskan kegiatan usahanya

pada produksi bahan dasar minuman untuk dipasok ke berbagai pabrik

pembotolan.

Coca-Cola System (CCS) memproduksi dan memasarkan enam kategori minuman

siap minum dengan 14 merek, yaitu sparkling beverages category, still beverages

category (tea, juice, isotonic), water category, dan energy drink category. Coca-

Cola System memasarkan 14 merek, yaitu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Coca-Cola

Zero, Diet Coke, AW, Schweppes, Sprite Zero, Minute Maid Pulpy, Frestea,

Powerade, Aquarius, Ades, dan Burn.

PT Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) cabang Lampung terletak di Jl. Raya

Panjang-Sribawono Km. 13,5 Tanjung Bintang PO BOX 119 Lampung Selatan.

Persaingan yang dihadapi PT CCAI saat ini sangat tinggi sehingga PT CCAI

Lampung harus bisa menentukan strategi apa yang sebaiknya digunakan dan

diterapkan untuk dapat mencapai keunggulan bersaing.
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Tabel 1. Penjualan Produk Coca-Cola 425ml pada periode 2014

Bulan Penjualan (Box)

Januari 4173

Februari 3907

Maret 3994

April 4211

Mei 4806

Juni 5079

Juli 3998

Agustus 4563

September 4672

Oktober 4217

November 4325

Desember 5005
Sumber : Coca-Cola Distribution Center Southern Sumatra

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penjualan produk Coca-Cola 425ml pada

CCAI Lampung periode 2014 berfluktuasi.  CCAI harus mengimplementasikan

strategi yang baik di perusahaannya untuk mengoptimalkan penjualan produk.

Perusahaan akan mencapai keunggulan bersaing apabila perusahaan tersebut

sudah menentukan strategi apa saja yang akan digunakan dan diterapkan pada

perusahaan.  Strategi bisnis perusahaan mencangkup aspek SDM, supply chain,

distribusi, pemasaran , CSR dan keuangan.

Sebagai perusahaan dengan lebih dari 12000 karyawan, The Coca-Cola System

memastikan bahwa setiap karyawan memiliki akses yang sama terhadap informasi

bisnis, mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan, dan melihat

bagaimana masing-masing peran dapat berkontribusi untuk visi perusahaan.  The

Coca-Cola System menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan membangun

komunikasi melalui beragam saluran sebagaimana beragamnya pasar yang mereka
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layani, dimana orang-orang terinspirasi untuk menciptakan hasil.  Karyawan yang

sudah melalui tahap rekruitmen akan mendapatkan beberapa pelatihan.  Pelatihan

yang pertama adalah Graduate Trainee Program (GTP) dirancang untuk

mendorong talenta berbakat untuk meraih peran level manajemen yang menantang

di dalam perusahaan.  Dalam program satu tahun ini, para graduate akan

mendapatkan manfaat dari jalur karir yang terstruktur dalam departemen Sales &

Marketing, Supply Chain, Finance, Human Resources and Business Services.

Mereka berkesempatan untuk memegang tanggung jawab nyata yang berdampak

pada bisnis sejak hari pertama.

Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting untuk menarik dan

mempertahankan talenta terbaik.  The Coca-Cola System memberdayakan

karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengasah

keahlian terbaik mereka.  Program pelatihan dan pengembangan dimulai pada hari

pertama karyawan dan terus berlangsung sepanjang karir mereka di CCS. CCS

merancang dan mengimplementasikan program pelatihan yang terbagi dalam tiga

kategori, yaitu: Core Competencies Training, Leadership Competencies Training,

dan Technical Competencies Training.

Sejak 2011, CCS telah melaksanakan lebih dari 80000 hari pelatihan untuk semua

karyawan di seluruh Indonesia.  CCS membantu memastikan setiap karyawan

memiliki bekal yang lengkap untuk mencapai kinerja terbaik mereka, karena

mereka percaya berinvestasi dalam kompetensi tidak hanya menguntungkan

karyawan tetapi juga perusahaan, pemangku kepentingan, serta investor mereka.
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Kualitas tinggi yang konsisten pada setiap minuman CCS merupakan salah satu

aset utama bisnis . The Coca-Cola System tidak hanya mematuhi undang-undang

tentang pengolahan makanan dan pelabelan, namun juga mematuhi standar

mereka sendiri yang lebih tinggi dan ketat untuk memastikan kualitas terbaik.

Setiap hal yang mereka lakukan, mulai dari pemilihan bahan-bahan untuk

produksi sampai pengiriman produk ke pasar, The Coca-Cola System

menggunakan sistem quality management khusus, yaitu The Coca-Cola Quality

System untuk memastikan bahwa CCS selalu menawarkan produk dengan

kualitas terbaik kepada konsumen.  The Coca-Cola System juga berinvestasi

dalam membangun laboratorium quality assurance pada setiap pabrik untuk

memastikan bahwa semua produknya memenuhi standar yang dibutuhkan. Semua

produk sudah bersertifikat Halal. Produk Coca-Cola diproduksi secara lokal dan

telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1994.

Gambar 1. Bingkai kerja dasar untuk konversi dan pergerakan mulai bahan baku
sampai produk jadi.
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Gambar di atas menjelaskan tentang supply chain yang diterapkan di Coca-Cola

Company.  Semua produk yang dijual dan didistribusikan oleh Coca-Cola Amatil

Indonesia diproduksi langsung di Indonesia.  Produk tersebut berasal dari bahan

baku pilihan berkualitas tinggi dan di proses melalui beberapa tahap: penyiapan

bahan, pencampuran, pencucian, pengisian dan penutupan, pengkodean,

pemeriksaan, pengemasan, dan pengangkutan.

Semua pabrik diwajibkan untuk mematuhi dan bahkan sering kali melampaui

standarisasi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pabrik Coca-Cola Amatil Indonesia juga teratur melaksanakan audit di bidang

pengawasan mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.  Selama ini

pabrik-pabrik yang ada di Indonesia telah menerima berbagai penghargaan dari

The Coca-Cola Company atas pencapaian standar yang melampaui pabrik-pabrik

sejenis di dunia.

Mayoritas dari produk Coca-Cola Amatil Indonesia didistribusikan melalui lebih

dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia.  Produk-produk

tersebut diangkut oleh truk berukuran besar, kemudian didistribusikan ke

pedagang-pedagang eceran dengan kendaraan yang lebih kecil.  Apabila diparkir

berderetan, truk-truk penjualan mereka akan membentuk garis sepanjang kurang

lebih 17 km, membuat CCAI resmi menjadi salah satu perusahaan dengan

distribusi terbesar di Indonesia. Lebih dari 80% produk-produk mereka

diperkirakan dijual melalui para pengecer dan grosir, di mana 90% di antaranya

berasal dari kategori pengusaha usaha kecil.  Selain bertindak sebagai produsen

dan distributor, CCAI  juga memasarkan dan menjual produk Coca-Cola melalui
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lebih dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan

bahwa produknya selalu tersedia di mana saja dan kapan saja.  Saluran penjualan

ini terdiri dari foodstores (supermarket dan mini market di seluruh Indonesia) dan

general trade (outlet tradisional). Berdasarkan terbatasnya sumber daya dan

kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu, sekaligus

berkomitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal,

Coca-Cola Amatil Indonesia juga terdorong untuk secara serius dan

berkesinambungan mengembangkan jaringan distribusi tak langsung (indirect

distribution) berbasis usaha kecil dan menengah (UKM) melalui MTP (Manage

Third Party) model di Indonesia. Sementara melalui saluran MIC (Modern

Immediate Consumption), CCAI bekerjasama dengan berbagai hotel, restoran, dan

café ternama untuk memberikan penawaran menarik kepada para konsumen.

Coca-Cola Amatil Indonesia juga memiliki program untuk mendukung penjualan

dan pemasaran produk-produknya, sekaligus untuk meningkatkan kepuasan dan

loyalitas konsumen.  Strategi pemasaran Coca-Cola mempunyai ciri khas

tersendiri, yang unik dan kreatif.  Berbagai program promosi diadakan sesuai

dengan event dan trend yang sedang berlangsung, baik melalui promo penukaran

tutup botol, hadiah kejutan, konser, pameran, maupun iklan di berbagai media.

Promo Coca-Cola juga memanfaatkan momentum tertentu, seperti demam Piala

EURO 2004 atau SEA GAMES 2011. Coca-Cola mencoba tampil dengan strategi

pemasaran baru yang menarik masyarakat dengan cara memanfaatkan event

berskala nasional dan internasional.
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Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) menerapkan empat pilar kunci sebagai

parameter untuk menjalankan program-program CSR & Sustainability yang

harmonis. 4 pilar kunci tersebut adalah menjaga dan melestarikan lingkungan,

menyediakan beragam pilihan produk kepada pelanggan, mempertahankan

budaya kerja yang baik dan nilai-nilai positif di kalangan karyawan dan akhirnya

berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat di

mana mereka beroperasi.

Pesaing utama dari Coca-Cola adalah PepsiCo.  PepsiCo termasuk salah satu

perusahaan multinasional yang berkiprah di bidang Food & Beverage.  Lahir dari

mergernya dua perusahaan besar, Pepsi Cola Company (1898) dan Frito Lay, Inc

(1932).  Pada tahun 1965, PepsiCo berkembang dengan melancarkan beberapa

strategi utama, yaitu: diversifikasi produk, inovasi produk yang baik bagi

kesehatan dan rendah kalori, akuisisi strategis, ekspansi internasional dan “The

Power of One”. Visi dari PepsiCo adalah “meningkatkan secara berkelanjutan

semua aspek di dunia di mana PepsiCo beroperasi, baik lingkungan, sosial dan

ekonomi, menciptakan hari depan yang lebih baik daripada hari ini”, PepsiCo saat

ini aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia,

ini tercermin dalam slogan yang dikampanyekan oleh PepsiCo yaitu

“Performance with purpose, human, environment, and talent”.  Misi dari PepsiCo,

yaitu “to make PepsiCo the world’s premier consumer products company, focused

on convenient foods and beverages”. PepsiCo mendirikan bisnisnya di Amerika

Utara, Amerika Latin, Eropa, the Middle East, Africa dan Asia Pasifik.  PepsiCo

sudah mempunyai lima merek besar , yaitu Frito-Lay, Pepsi-Cola, Quaker,

Gatorade, dan Tropicana. Merek-merek ini membawahi produk-produk PepsiCo
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yang variatif, sesuai kebutuhan dan pilihan konsumen, dari produk yang fun

hingga produk hidup sehat. Mekanisme pemasaran produk PepsiCo dilakukan

melalui empat departemennya, yaitu Frito-Lay North America, PepsiCo

Beverages North America (PBNA), PepsiCo International, dan Quaker Foods

North America (website PepsiCo).

Suatu perusahaan harus mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan baik jika

ingin mencapai keunggulan bersaing.  Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan

mengingat bahwa persaingan dengan perusahaan pesaing yang bergerak di bidang

usaha yang sejenis sangat ketat, sehingga perusahaan perlu menyusun dan

menerapkan strategi yang dapat meningkatkan penjualannya untuk bersaing

dengan perusahaan lain.  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih

judul: “Evaluasi Implementasi Strategi Bisnis Pada PT Coca-Cola Amatil

Indonesia Lampung.“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang perlu dibahas dalam

penelitian ini adalah:

1. Strategi apakah yang menjadi strategi utama pada PT Coca-Cola Amatil

Indonesia Lampung?

2. Bagaimanakah hasil evaluasi implementasi strategi bisnis pada PT Coca-Cola

Amatil Indonesia Lampung dengan pendekatan analisis SWOT?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi utama pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia

Lampung.

2. Untuk mengetahui hasil evaluasi strategi bisnis pada PT Coca-Cola Amatil

Indonesia Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.  Bagi peneliti

Menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam

menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan khususnya yang

berhubungan dengan strategi bisnis dan keunggulan bersaing.

2.  Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan

penelitian selanjutnya terkait penerapan strategi bisnis.

3.  Bagi peneliti lain

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk memperluas wawasan pihak lain yang

berkepentingan di bidang analisis strategi bisnis dengan mengambil penelitian

sama akan tetapi dengan perusahaan yang berbeda.


