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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini sangat berkembang dengan

pesat, banyak berbagai usaha baru bermunculan dan menjadi pesaing atau

kompetitor bagi usaha lama yang telah berdiri. Persaingan bisnis di era globalisasi

saat ini tidak hanya terjadi pada usaha skala besar saja tetapi persaingan bisnis

juga terjadi pada usaha skala kecil dan menengah. Oleh karena itu para pelaku

usaha yang berkecimpung baik dalam usaha skala kecil, menengah atau pun besar

juga harus mampu untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini agar

usaha tersebut mampu bertahan dari pesaingnya atau mampu untuk menguasai

pasar.

Penerapan strategi bersaing yang tepat harus mulai dipikirkan oleh para

pelaku usaha kecil, menengah atau pun besar agar usaha yang dijalankan mampu

untuk menghadapi persaing yang terjadi sehingga keberlanjutan usaha dapat

tercapai. Dalam merancang dan merumuskan strategi bersaing terdapat berbagai

jenis-jenis strategi yang dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, salah satu

strategi yang dapat membantu para pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan

para kompetitornya adalah Blue Ocean Strategy. Salah satu strategi ini sendiri

yaitu Blue Ocean Strategy dapat membantu para pelaku usaha untuk keluar dari

Red Ocean atau samudra merah yang selama ini menjadi ajang persaingan di

dalam industri. Menurut Kim dan Mauborgne (2005) samudra merah adalah ruang

pasar yang sudah dikenal dengan batasan - batasan industri yang sudah
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terdefinisikan dan diterima, serta aturan - aturan dalam persaingan sudah diketahui

terlebih dahulu. Perusahaan atau pelaku usaha harus mampu untuk meninggalkan

kompetisi di dalam samudra merah agar pelaku usaha bisa mendapatkan

keuntungan dan mengambil berbagai peluang yang tidak diketahui oleh

pesaingnya, hal yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha adalah menciptakan ruang

samudra biru.

Di era modernisasi dan penuh dengan kreativitas sekarang ini usaha yang

sedang mengalami tingkat persaing cukup ketat adalah usaha yang bergerak dalam

industri kuliner. Banyak para pelaku usaha baru yang bergerak diindustri kuliner

saat ini menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman yang unik dan berbeda

untuk menarik perhatian para konsumen agar membeli produk tersebut. Upaya-

upaya untuk menarik perhatian para konsumen agar membeli produk tersebut

tidak lepas dari para pelaku usaha dalam menciptakan strategi diferensiasi produk

misalnya mie ayam yang biasanya mienya hanya berwarna kuning kini warna dari

mienya telah dimodifikasi dengan memberikan sentuhan warna yang lebih

menarik seperti warna hijau, pink, hitam dll warna-warna tersebut didapatkan dari

bahan-bahan alami. Tidak hanya dari produk saja yang mengalami modifikasi kini

dari berbagai kemasan pun juga mengalami modifikasi, misalnya dulu pelaku

usaha hanya menggunakan botol untuk menjual minuman susu tetapi saat ini

terdapat pelaku usaha yang menjual minuman susu dengan menggunakan

kemasan dari tempat kantong darah yang tentunya tempat kantong darah tersebut

memiliki bahan dasar yang aman bagi kesehatan. Berikut adalah tabel yang

menggambarkan jumlah industri makanan di Jawa Tengah.
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Tabel 1.1

Jumlah Industri Makanan Mikro dan Kecil di Jawa Tengah

Tahun Industri Mikro Industri Kecil Total

2010 881,590 48,320 929,910

2011 872,869 118,403 991,272

2012 871,898 70,712 942,610

2013 1,008,890 158,651 1,167,541

Sumber : Data BPS Pusat (www.bps.go.id)

Dari hasil data yang diperoleh berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa

industri makanan baik dalam skala mikro dan kecil yang berada di Provinsi Jawa

Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Data

tersebut mengindikasikan bahwa jumlah para pelaku usaha baru yang bergerak

dibidang makan akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu sebagai Ibu

Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, tidak heran jika di Kota

Semarang terdapat banyak para pelaku usaha yang berkecimpung mendirikan

usaha dibidang makanan baik dari skala mikro, kecil maupun besar.

Persaing diindustri makanan yang cukup menonjol di Kota Semarang adalah

persaing antar produsen loenpia. Loenpia yang merupakan salah satu icon kuliner

Kota Semarang tentunya perlu untuk dilestarikan agar salah satu icon kuliner Kota

Semarang ini tidak dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat sekitar seiring

munculnya kuliner-kuliner yang lebih modern. Upaya untuk melestarikan salah

satu icon kuliner Kota Semarang ini dibuktikan dengan munculnya banyak

http://www.bps.go.id/
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produsen-produsen loenpia baru yang menawarkan produknya dengan berbagai

varian rasa yang berbeda-beda, produsen-produsen loenpia tersebut antara lain

adalah loenpia Mataram, loenpia Kampung Kali, loenpia Mbak Lien, loenpia

Gang Lombok, loenpia Pandanaran, loenpia Exprezz, loenpia Delight dan masih

banyak lagi. Selain dari segi rasa upaya lain yang dilakukan oleh produsen loenpia

untuk melestarikan salah satu icon kuliner Kota Semarang ini adalah dengan

mendirikan gerai yang berkonsep seperti kafe untuk menjual produknya.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

yang tercatat pada tahun 2013 jumlah produsen loenpia yang ada di Kota

Semarang berjumlah 8 produsen. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan

bahwa seiring banyaknya jumlah produsen-produsen loenpia yang ada di Kota

Semarang tentunya akan membuat tingkat persaingan dalam industri loenpia ini

semakain ketat, apalagi ada beberapa produsen loenpia yang mendirikan gerai

dengan konsep kafe sepert Loenpia Exprezz, Loenpia Delight, Loenpia Mbak

Lien dll, tentunya hal ini harus dipertimbangkan oleh produsen loenpia lainnya

untuk merumuskan strategi yang tepat agar tetap mampu bersaing atau unggul

dalam persaingan dan mampu menguasai pasar yang ada. Salah satu produsen

loenpia di Kota Semarang yang mampu bertahan di tengah persaingan adalah

Loenpia Mataram 481 yang terletak dijalan Mataram. Persaingan antar produsen

loenpia di Kota Semarang pada umumnya terjadi pada harga produk dan

diferensiasi produk. Selain dari harga dan diferensiasi produk faktor-faktor lain

yang menjadi ajang persaingan berdasarkan hasil wawancara dengan pesaing,

pemilik serta karyawan Loenpia Mataram 481 dan 10 konsumen dari Loenpia
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Mataram 481 adalah kualitas rasa dari loenpia, kemasan dari loenpia, pelayanan

dan lokasi penjualan.Berikut ini adalah tabel faktor-faktor yang dijadikan ajang

persaingan dalam industri loenpia

Tabel 1.2

Faktor-Faktor Persaingan Saat Ini Pada Industri Loenpia

Sumber Wawancara 10 Konsumen Loenpia Mataram 481

Dalam menghadapi persaingan yang terjadi di dunia bisnis usaha tentunya

para pelaku usaha perlu untuk merumuskan strategi apa yang akan dijalankan

untuk mampu bertahan atau unggul dari ajang persaingan tersebut.Dalam

No Nama Harga Kemasan Rasa Pelayanan Lokasi

1. Atik √ √

2. Angga √ √

3. Any √ √

4 Retno √ √

5. Yanti √

6. Kasmin √ √

7. Irene √ √

8. Hardi √

9. Susanto √ √

10. Yohanes √ √

Total Nilai 7 2 6 3
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penelitian ini perumusan strategi bersaing akan dilakukan adalah dengan

menggunakan Blue Ocean Strategy di dalam merumuskan strategi samudra biru

untuk usaha Loenpia Mataram 481 ini ada 3 tahapan yang dilakukan yang pertama

adalah membuat kanvas strategi, membuat kerangka enam jalan dan terakhir

adalah membuat kerangka kerja empat langkah. Dengan merumuskan Blue Ocean

Strategy ini diharapkan usaha Loenpia Mataram 481 tetap mampu bertahan dan

eksis didalam persaing industri makanan yang ada di Kota Semarang khususnya

untuk persaingan yang terjadi di dalam industri loenpia.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari hasil uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah

berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah :

1. Strategi bersaing apa yang diterapkan oleh Loenpia Mataram 481 saat ini?

2. Bagaimana perumusan Blue Ocean Strategy sebagai strategi bersaing Loenpia

Mataram 481?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui strategi bersaing yang diterapkan oleh Loenpia

Mataram 481 saat ini.

2. Untuk merumuskan Blue Ocean Strategy sebagai strategi bersaing Loenpia

Mataram 481.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sendiri manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu

manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a) Manfaat Teoritis : temuan penelitian ini dapat menjadi referensi atau

menambah pengetahuan dalam merumuskan sebuah strategi, khususnya dalam

merumuskan strategi bersaing yaitu Blue Ocean Strategy.

b) Manfaat Praktis : temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan

membantu bagi usaha Loenpia Mataram 481 dalam merumuskan sebuah strategi

bersaing untuk keberlanjutan usahanya.
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