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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Di dalam dunia bisnis pasti tidak akan terlepas dari yang namanya 

persaingan. Persaingan akan selalu ada di segala macam bisnis dan bentuk usaha 

apapun, baik itu skala usaha yang besar, maupun skala usaha yang kecil. 

Persaingan tersebut tentu sangat berpengaruh pada keberlangsungan usaha. Oleh 

sebab itu penting bagi seorang pengusaha untuk selalu memperhatikan persaingan 

yang ada di dalam usahanya tersebut, baik itu pada saat sebelum memulai usaha, 

maupun pada saat usaha tersebut sedang berlangsung. Persaingan bisa berada di 

dalam industri yang sama, maupun industri yang berbeda. 

Setiap perusahaan memiliki pangsa pasar dalam sebuah industri. Mereka 

berkompetisi mengalahkan satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar yang 

lebih besar. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk membuat perusahaan 

mereka menang dalam kompetisi tersebut dan membuat mereka tetap bertahan 

dalam persaingan. Akan tetapi dalam buku ‘Blue Ocean Strategy’ yang ditulis 

oleh Kim & Mauborgne (2014), tertulis bahwa satu – satunya memenangkan 

kompetisi adalah berhenti berusaha memenangi kompetisi. Maksudnya adalah 

perusahaan harus berhenti bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar yang 

banyak, melainkan perusahaan harus menciptakan pangsa pasar baru yang belum 

terjelajahi oleh siapapun.  

Menurut Kim & Mauborgne (2014) Blue Ocean Strategy atau strategi 

samudra biru adalah strategi dimana perusahaan keluar dari persaingan dalam 
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industri sekarang ini, yang mana batasan – batasan dalam industri telah 

didefinisikan dan diterima, serta aturan persaingan sudah diketahui (samudra 

merah), lalu masuk ke dalam samudra biru dengan menciptakan ruang pasar baru 

dan permintaan baru, serta menjadikan kompetisi tidak relevan. Berikut adalah 

perbedaan Strategi Samudra Merah dan Strategi Samudra Biru menurut Kim & 

Mauborgne (2014): 

Tabel 1.1 

Perbedaan Strategi Samudra Merah dan Strategi Samudra Biru 

Strategi Samudra Merah Strategi Samudra Biru 

Bersaing dalam ruang pasar yang sudah 

ada 

Menciptakan ruang pasar yang belum 

ada pesaingnya 

Memenangi kompetisi Menjadikan kompetisi tidak relevan 

Mengeksploitasi permintaan yang ada Menciptakan dan menangkap 

permintaan baru 

Memilih antara nilai atau biaya Mendobrak pertukaran nilai dan biaya 

Memadukan keseluruhan sistem 

kegiatan perusahaan dengan pilihan 

strategis antara diferensiasi atau biaya 

rendah 

Memadukan keseluruh sistem kegiatan 

perusahaan dalam mengejar 

diferensiasi dan biaya rendah 

Sumber: Kim & Mauborgne (2014) 

Persaingan akan selalu ada di dalam indsutri apapun, salah satunya adalah 

industri pusat perbelanjaan, atau biasa sering disebut dengan istilah mall. Industri 

pusat perbelanjaan di Indonesia sekarang ini sudah berkembang dengan sangat 

pesat dan mencapai tingkat okupansi yang cukup tinggi. Seperti yang dikatakan 

oleh ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) A Stefanus 

Ridwan, saat ini secara rerata okupansi pusat belanja di Indonesia mencapai 90%. 
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(http://industri.bisnis.com/read/20160125/12/512578/konsep-mal-dituntut-

berubah-di-era-persaingan ). Hal ini tentu juga menunjukan bahwa tingkat 

persaingan dalam industri pusat perbelanjaan sangat ketat. 

 Semarang merupakan salah satu kota yang perkembangan industri pusat 

perbelanjaannya sangat cepat. Menurut Leads Property Indonesia, pusat belanja di 

Kota Semarang berkembang sejak tahun 1990-an. Di salah satu jalan di segitiga 

emas Kota Semarang yaitu jalan pemuda, terdapat dua shopping mall, yaitu 

Paragon City Mall seluas 120.000 meter persegi dan DP Mall seluas 29.000 meter 

persegi. Di kawasan Simpang Lima terdapat Mal Ciputra seluas 46.000 meter 

persegi, Plasa Simpang Lima 38.935 meter persegi, dan Living Plaza seluas 

15.000 meter persegi. Selain itu di Jl Letjen MT Haryono terdapat salah satu 

shopping mall yaitu Java Mall. Di daerah Semarang Timur terdapat Central City 

Mall seluas 15.000 meter persegi. Menurut Leads Property Indonesia, tingkat 

okupansi rerata pusat perbelanjaan di Kota Semarang sudah diatas 80 persen. 

Tingkat hunian tertinggi diraih Mal Ciputra dengan catatan 94 persen. Cepatnya 

perkembangan industri pusat perbelanjaan tentu juga didukung oleh pemerintah 

kota Semarang dengan cara regulasi ramah investasi bagi para investor dan 

pengembangan pusat belanja melalui kemudahan perijinan. 

(http://properti.kompas.com/read/2015/11/03/080000821/Sengit.Persaingan.Pusat.

Belanja.Modern.di.Joglosemar.?page=all ).  

Melihat persaingan industri pusat perbelanjaan yang cukup ketat, para 

pengelola pusat perbelanjaan harus lebih kreatif dalam membuat konsep untuk 

menarik banyak pengunjung agar tetap bertahan dalam persaingan. Apalagi 

http://industri.bisnis.com/read/20160125/12/512578/konsep-mal-dituntut-berubah-di-era-persaingan
http://industri.bisnis.com/read/20160125/12/512578/konsep-mal-dituntut-berubah-di-era-persaingan
http://properti.kompas.com/read/2015/11/03/080000821/Sengit.Persaingan.Pusat.Belanja.Modern.di.Joglosemar.?page=all
http://properti.kompas.com/read/2015/11/03/080000821/Sengit.Persaingan.Pusat.Belanja.Modern.di.Joglosemar.?page=all
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dijaman sekarang persaingan bisa datang dari industri mana saja. Salah satu yang 

menjadi ancaman pusat perbelanjaan sekarang ini adalah maraknya online shop 

yang sedang berkembang sangat pesat. Online shop menawarkan kemudahan 

konsumen dalam membeli barang. Apabila konsumen sudah bisa membeli barang 

dengan mudah secara online di rumah mereka masing – masing, maka saat mereka 

pergi ke mal, fungsi mal / pusat perbelanjaan sebagai tempat berbelanja akan 

berubah menjadi tempat hiburan saja. Oleh sebab itu maka para pengelola harus 

memperhatikan perkembangan online shop dan membuat strategi khusus agar 

pusat perbelanjaan mereka tetap bertahan. Menurut Ellen Hidayat, Ketua APPBI 

Jakarta, dalam Bisnis.com, pengelola harus pandai dalam melihat pangsa pasar 

dan memilih tenant yang tepat untuk meramaikan mal. Apabila dirasa konsep 

yang dipilih kurang tepat, maka pengelola harus segera berani mengubahnya. 

(http://industri.bisnis.com/read/20160125/12/512578/konsep-mal-dituntut-

berubah-di-era-persaingan) 

DP Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan yang sampai saat ini masih 

bertahan di Semarang, dan bersaing dengan pusat perbelanjaan yang sejenis 

seperti Paragon Mall, Mal Ciputra, dan Java Mall. Namun berdasarkan 

pengamatan dan hasil wawancara kepada beberapa pengunjung DP Mall, yang 

membuat mereka berkunjung ke DP Mall hingga saat ini hanyalah Carrefour, 

beberapa cafe dan tempat makan, serta Masterpiece Karaoke saja. Beberapa 

tenant lainnya seperti toko baju, toko sepatu, toko handphone, hingga department 

store kurang mereka minati.  Toko baju, toko sepatu, toko handphone, dan 

department store sepi pengunjung dan bisa dibilang tidak seramai toko sejenis di 

http://industri.bisnis.com/read/20160125/12/512578/konsep-mal-dituntut-berubah-di-era-persaingan
http://industri.bisnis.com/read/20160125/12/512578/konsep-mal-dituntut-berubah-di-era-persaingan
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pusat perbelanjaan lainnya seperti Citraland Mall, Java Mall, dan Paragon Mall. 

DP Mall harus membuat sebuah perubahan agar tetap bisa bertahan dan maju 

melawan para pesaingnya .  

Berikut adalah faktor – faktor persaingan dalam industri pusat 

perbelanjaan berdasarkan wawancara terhadap 15 pengunjung DP Mall Semarang 

yang juga pernah mengunjungi pusat perbelanjaan lain selain DP Mall. 

Tabel 1.2 

Faktor – Faktor Persaingan Industri Pusat Perbelanjaan saat ini 

Faktor Persaingan Jumlah Konsumen Persentase (%) 

Keberadaan Supermarket 15 100 

Keberagaman tempat makan 

/ restaurant / café 
15 

100 

Kebersihan toilet 5 33,33 

Keberagaman tempat hiburan 

/ entertainment  
11 

73,33 

Keberagaman tenant  15 100 

Kapasitas parker 6 40 

Arsitektur 5 33,33 

Sumber: Data primer 

Melihat persaingan dalam industri pusat perbelanjaan di Semarang dan 

melihat kondisi DP Mall sekarang ini membuat peneiliti ingin mengetahui strategi 

bersaing apa yang sebenarnya dimiliki oleh DP Mall. Selain itu peneliti juga ingin 

membuat perumusan strategi bersaing DP Mall melalui pendekatan Blue Ocean 

Strategy.  
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah, 

antara lain: 

1. Strategi bersaing apa yang dimiliki oleh DP Mall saat ini? 

2.   Bagaimana perumusan strategi bersaing dengan pendekatan Blue Ocean  

Strategy pada DP Mall ini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui strategi bersaing yang dimiliki oleh DP Mall. 

2. Untuk merumuskan strategi bersaing dengan pendekatan Blue Ocean Strategy 

pada DP Mall 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Praktis 

Bagi DP Mall, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan 

sebagai masukan yang membangun untuk menghadapi keberlangungan usaha 

khususnya dalam strategi bersaing. 

b. Akademis 

Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu 

yang sudah didapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia usaha nyata yang 

sesungguhnya.  
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Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai strategi bersaing dalam suatu usaha. Selain itu untuk mengetahui 

mengenai Blue Ocean Strategy, dan perumusan Blue Ocean Strategy pada 

suatu usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




