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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia yang wajib 

dipenuhi setiap harinya. Oleh karena itulah industri makanan merupakan 

industri yang menjanjikan dan sangat banyak bermunculan termasuk di 

negara Indonesia. Makanan-makanan yang ada sangat bervariasi untuk 

menarik minat pembeli dan sesuai dengan perkembangan trend pangan dari 

negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, makanan pokok tidak lagi hanya 

berupa nasi saja namun bisa digantikan dengan roti yang bagi sebagian orang 

bisa menggantikan seporsi nasi. Roti sebenarnya merupakan salah satu 

makanan tertua di dunia yang berasal dari negara Mesir, hingga akhirnya 

merambah ke Eropa dan akhirnya keseluruh belahan dunia. Di Indonesia 

sendiri, roti juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat 

ditemui di sekitar kita bahkan telah menjadi lambang wajib dari setiap event 

yang ada, contohnya seperti hari ulang tahun. Dengan harga yang bervariasi, 

roti mampu merambah pangsa pasar bawah hingga atas. Roti-roti yang 

bervariasi selalu menarik perhatian konsumen dan membuat konsumen tidak 

pernah bosan untuk mengkonsumsinya, bahkan penjual selalu menciptakan 

inovasi resep-resep baru demi memuaskan konsumen yang bosan dengan roti 

pada umumnya. Bila kita lihat, toko roti di Indonesia tidak terhitung 

jumlahnya mulai dari toko roti yang ada di pinggir jalan hingga yang berada 
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di pusat perbelanjaan/mall yang mudah dijangkau masyarakat. Berbicara 

mengenai roti, roti kering juga menjadi trend di Indonesia karena disukai 

hampir semua orang bahkan merupakan salah satu makanan wajib saat hari 

raya tertentu, seperti contohnya Hari Raya Lebaran dan Hari Raya Natal. Roti 

kering merupakan roti yang praktis untuk disajikan, memiliki variasi rasa 

yang berbeda dengan bentuk yang dapat disesuaikan dengan tema-tema 

tertentu, mampu bertahan lebih lama dibanding roti lainnya, serta harga yang 

cukup terjangkau bagi setiap kalangan. Bisnis roti kering cukup menjanjikan 

dan mampu menghasilkan omset yang tidak sedikit apalagi disaat hari raya 

tiba. Untuk itulah para produsen berlomba-lomba menciptakan roti kering 

yang menarik konsumen dengan memberikan packaging yang baik dan 

mampu menunjukkan keunikan/ciri khas tersendiri dibanding merek roti 

kering lainnya.  

Rachel Bakery and Cookies adalah home indutry yang didirikan pada 

tahun 2007. Usaha rumahan ini berdiri di kota Semarang tepatnya di Jalan 

Taman Suryo Kusumo 1 no 1, Tlogosari. Pemilik Rachel Bakery and Cookies 

adalah Ibu Etty Wijaya yang terlibat langsung dalam proses produksi Rachel 

Bakery and Cookies.  

Pada awalnya merintis usaha ini sangatlah sulit dikarenakan Ibu Etty 

Wijaya yang tidak memiliki pengalaman apapun dalam bidang bakery. 

Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk belajar secara otodidak hingga 

akhirnya terciptalah resep pribadi yang mampu melahirkan nama Rachel 

Bakery and Cookies. 



3 
 

Pada tahun 2011 lalu, Rachel Bakery and Cookies menerima 

sertifikat dan nomor P.IRT dari dinas kesehatan, sehingga dinyatakan layak 

untuk dijual kepada konsumen. Jenis makanan yang diproduksi adalah roti 

isi (roti pisang coklat, keju, daging, dan lainnya) serta roti kering (semprit, 

nastar, kastengel dan lainnya). Kedua makanan ini sudah biasa ada di 

kehidupan sehari-hari. Target pasar dari Rachel Bakery and Cookies 

mayoritas berada di daerah Jawa, namun ada juga yang dari luar Pulau Jawa. 

Bagian produksi sepenuhnya dipegang langsung oleh Ibu Etty Wijaya dan 

suami Bapak David Haryanto memegang bagian pemasaran dan pengiriman. 

Dibantu dengan 5 orang karyawan, Ibu Etty Wijaya siap memenuhi 

permintaan pelanggan yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan karton kue 

kering yang dipersiapkan untuk menyambut Hari Raya Lebaran dan hari 

raya lainnya. Sedangkan untuk sehari-hari, Ibu Etty membuat roti basah 

untuk dijual hanya ke toko milik suaminya.  

Usaha rumahan yang berdiri sudah cukup lama ini juga menghadapi 

berbagai macam halangan dan keterbatasan yang sama dengan usaha kecil 

dan menengah lainnya. Persaingan merupakan salah satu hal yang lumrah jika 

kita mulai masuk ke dunia bisnis. Persaingan di dalam industri roti basah dan 

roti kering sangat ketat. Untuk itu perlu adanya penentuan strategi yang tepat 

sehingga Rachel Bakery and Cookies mampu bertahan di pasaran. 

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui strategi 

yang tepat untuk Rachel Bakery and Cookies. Untuk itulah peneliti 
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mengambil judul penelitian : “ PENENTUAN  STRATEGI UNTUK 

KEBERLANJUTAN BISNIS PADA RACHEL BAKERY AND 

COOKIES “ 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : Strategi alternatif manakah yang terbaik yang 

daat diterapkan pada Rachel Bakery and Cookies? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dicetuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mendapatkan 

strategi alternatif terbaik yang dapat diterapkan pada Rachel Bakery and 

Cookies untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dibuat penulis untuk beberapa 

pihak yaitu : 

Bagi peneliti : untuk mempertajam kemampuan peneliti dalam menganalisis 

faktor internal dan eksternal dalam menghadapi kasus dalam dunia bisnis 

sehingga mampu membuat rencana strategi dalam suatu bisnis. 

Bagi pembaca : menambah wawasan pembaca mengenai strategi yang 

dipergunakan Rachel Bakery and Cookies dalam menghadapi persaingan. 
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Bagi perusahaan : mampu menerapkan stratgei alternatif terbaik yang 

mampu membuat perusahaan bertahan menghadapi persaingan.  

 

  




