
BAB 4 

SIMPU LAN 

Informasi adalah sesuatu vang berharpa bagi pengembangan perusahaan 

terutama untuk memilih strategi paling tepat p a  mencapai keunggulan bersaing. 

Zabidi (2000:33) lnenvatakan bahwa perubahan vang terjadi pada lingkungan 

perusahaan termasuk lingkungan ekonomi dan politik menvebabkan informasi 

vang didapatkan hams terbaru sehingga informasi tersebut relevan dm vang lebih 

penting la@ tepat waktu atau ada saat informasi diperlukan. 

C:ompetitive intelligence program dapat digunakan perusahaan untuk 

meneelola informasi. sehingga kebutuhan informasi guna men.jadi pertimbangan 

inemilih strategi paling tepat untuk mencapai keungulan bersaing dapat terpenuhi 

(Lo, 2000:23). Keberadaan perusahaan dalarn suatu lingkungan membuat 

corn-petitive intelligence program melakukan tinjauan menyeluruh terhadap 

lingkungan tersebut termasuk lingkungan ekonomi dan politik vang dihadapi 

perusahaan. 

Untuk mendukung implikasi compelilive intelligence program dibutuhkan 

intelijen pasar yaitu orang-orang vang diterjunkan langsung di pasar untuk 

mencari informasi dari sumber secara langsung. Royan (2005:65) mendukung 

pernvataan ini dengan pendapat bahwa inteliien pasar atau market intelli.~ence 

berguna untuk mendatangkan kemampuan bagi perusahaan mendapatkan 

informasi yang berkualitas, sehingga mendatangkan harapan untuk mendapatkan 

informasi vang sebenarnya sebagai input pada competitive intelligence program 



sehingga output yang didapatkan adalah yang terbaik. Output tersebut yang akan 

menghasilkan nilai guna untuk mempertimbangkan strategi mana yang paling 

sesuai digunakan menghadapi perubahan yang tejadi dalam rangka mencapai 

keunggulan bersaing. 
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