
ABSTRAK 
 

Jumlah kontraktor Indonesia yang cukup banyak merupakan aset yang sangat baik 
dalam meningkatkan perannya sebagai penyedia konstruksi. Kesempatan kontraktor 
Indonesia dalam bisnis konstruksi mestinya juga semakin terbuka lebar dengan 
diberlakukannya liberalisasi perdagangan di era global, Kontraktor Indonesia masih 
mengalami berbagai masalah internal dan eksternal perusahaan. Kondisi ini menyebabkan 
liberalisasi perdagangan dan globalisasi belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh 
kontraktor Indonesia sebagai peluang, namun justru benyak yang merasakannya sebagai 
ancaman. Banyak kontraktor Indonesia belum siap bersaing dengan kontraktor asing. 
Memperhatikan hal di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana strategi bisnis yang dapat digunakan kontraktor Indonesia sebagai individu 
perusahaan, untuk meningkatkan daya saingnya. Maksud dari penelitian ini ialah mengkaji 
kondisi dan strategi bisnis kontraktor Indonesia, agar dapat digunakan untuk meningkatkan 
daya saingnya, adapun tujuannya adalah Mengidentifikasi variabel variabel yang dapat 
meningkatkan daya saing kontraktor, Menganalisa alternatif strategi daya saing pada berbagai 
kondisi di perusahaan kontraktor, dan Menentukan tingkat kepentingan dari variabel variabel 
yang dapat meningkatkan daya saing kontraktor. Penelitian ini dibatasi pada kontraktor 
BUMN Indonesia dengan kajian difokuskan berdasarkan kondisi internal dan kondisi 
eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan dapat didekati dengan meninjau berbagai 
variabel yang menunjukkan kemampuan kontraktor, sedang kondisi eksternal perusahaan 
dapat didekati dengan meninjau berbagai variabel yang menunjukkan kondisi lingkungan 
bisnis yang dapat mempengaruhi daya saing kontraktor.  

Metode penelitian menggunakan analaisis deskriptif, dan dilakukan di Perusahaan 
kontraktor Indonesia dengan klasifikasi Besar , yaitu Perusahaan Kontraktor BUMN. Untuk 
mendapatkan data tentang kondisi Daya Saing Perusahaan Kontraktor saat ini, akan 
dilakukan dengan menggunakan data Primer dan wawancara terhadap Personel yang terlibat 
dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. Responden pada Perusahaan merupakan 
orang yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup memadai di dalam 
pelaksanaan konstruksi. 

Adapun hasil yang didapatkan adalah bahwa Variabel daya saing kontraktor yang 
terdiri dari kesehatan, kinerja/produktivitas, serta pelayanan terhadap pelanggan.Variabel 
faktor internal yang dapat mempengaruhi daya saing kontraktor diantaranya adalah sasaran, 
nilai dan budaya perusahaan, struktur dan sistem manajemen, relationship dan hubungan 
kerja, serta sumber daya perusahaan.Variabel faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing 
kontraktor diantaranya adalah lingkungan makro perusahaan, persaingan usaha, dan 
lingkungan mikro Variabel strategi pengembangan daya saing kontraktor diantaranya adalah 
strategi pertumbuhan, strategi penyehatan/stabilisasi, strategi pengurangan. Dari seluruh 
variabel yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel variabel tersebut dinilai 
sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan kontraktor di Indonesia. 
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