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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan industri kreatif di Indonesia mengalami peningkatan yang 

signifikan dari tahun ke tahun. Ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2013 telah 

menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional, 

serta memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp 119 triliun atau 

sebesar 5,72% dari total ekspor nasional. Industri kreatif subsektor kerajinan rata-

rata pada tahun 2013 telah menyumbang 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

 
Gambar 1.1 : Rata-rata Kontribusi Nilai Tambah (PDB) 2013 

Sumber : www.bglconline.com 

Dari diagram di atas terlihat jelas bahwa industri kreatif di bidang kerajinan 

termasuk dalam 3 subsektor penyumbang PDB terbesar. Alasan penulis mengkaji 
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industri kreatif di bidang kerajinan ini adalah karena industri kreatif dipandang 

sangat penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Berbagai 

pihak bahkan berpendapat bahwa “kreativitas manusia adalah sumber daya 

ekonomi utama”. 

Definisi kerajinan adalah suatu benda hasil karya seni manusia. Kerajinan 

berasal dari kata rajin yang artinya barang atau benda yang dihasilkan oleh 

keterampilan tangan. Kerajinan dapat berupa hiasan atau benda seni maupun 

barang pakai. Kerajinan terdiri dari 2 jenis, yaitu kerajinan bahan alam dan 

kerajinan bahan buatan. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat 

dari bahan alam atau bahan dasarnya berasal dari alam, contohnya seperti serat 

alam, bambu, rotan, sedangkan kerajinan bahan buatan merupakan kerajinan yang 

terbuat dari bahan buatan, contohnya seperti plastik, gips, sabun, lilin, clay. 

Melihat peningkatan industri kerajinan ke arah positif ini membuka peluang 

bagi para pengusaha untuk membuka lapangan usaha di bidang industri kerajinan 

khususnya clay. Clay berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya tanah liat, 

tetapi selain terbuat dari tanah liat, clay juga dapat terbuat dari tepung dan 

bermacam-macam adonan yang adonannya bersifat seperti liat atau dapat 

dibentuk. Clay yang ada di pasaran saat ini merupakan clay sebagai pengganti 

tanah liat. Ada beberapa macam jenis clay yang dijual di pasaran yaitu, Plastisin 

Clay, Paper Clay, Clay Tepung, Clay Roti, Jumping Clay, Air Dry Clay, Polymer 

Clay, Clay Asli (tanah liat/keramik).  
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Struktur dari clay sangat liat, sehingga mudah untuk dibentuk sesuatu dan 

dapat dimanfaatkan untuk semua usia. Anak-anak hingga dewasa dapat 

memanfaatkan clay hanya untuk sekedar bermain, berimajinasi, berkreatifitas, 

bahkan sebagai usaha. Di pasaran saat ini mulai dijual pernak-pernik dari clay 

yang unik dan lucu untuk dijadikan hiasan di rumah ataupun di tempat-tempat 

kerja. 

Peluang usaha pada industri kerajinan clay masih cukup besar, dimana dilihat 

masih banyak orang yang belum mengetahui tentang clay itu sendiri. Melihat 

peluang usaha ini, maka berdirilah sebuah usaha yang bernama Fiorella Clay. 

Fiorella Clay telah berdiri sejak 1 Maret 2014 yang menjual pernak-pernik seperti 

gantungan kunci, magnet, pin, jepit rambut, hiasan meja, dan pigura foto dari 

bahan clay. Bahan clay yang digunakan oleh Fiorella Clay adalah clay berjenis 

Jumping Clay, dimana clay tersebut akan kering hanya dengan diangin-anginkan 

saja dan tidak dapat dibentuk lagi setelah kering. Clay berjenis Jumping Clay 

setelah kering akan menjadi ringan seperti gabus, dan paling cocok untuk dibuat 

menjadi  boneka manusia kecil atau hewan.  

Fiorella Clay sampai saat ini hanya berjualan melalui online saja, yaitu 

dengan menggunakan media sosial Instagram. Penjualan Fiorella Clay via online 

cukup berkembang dimana banyak pesanan yang masuk tidak hanya dalam kota 

saja, tetapi sampai ke luar pulau bahkan luar negeri. Tetapi setiap bisnis pun 

memiliki kendala-kendala, begitu juga dengan Fiorella Clay. Kendala yang 

dialami oleh Fiorella Clay yaitu omset yang fluktuatif yang menyebabkan pemilik 

sulit untuk mencapai target omset yang diinginkan, dan waktu pengerjaan yang 
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cukup lama sehingga menyebabkan pesanan made by request sering ditolak 

dikarenakan masih kekurangan tenaga untuk mengerjakan setiap pesanan karena 

setiap produk hanya dikerjakan oleh pemilik dan 2 asistennya.  

Seiring berjalannya waktu, pemilik dari Fiorella Clay juga ingin lebih 

mengembangkan usahanya. Pemilik juga berkeinginan untuk memberi bimbingan 

belajar clay untuk anak-anak kecil guna meningkatkan seni dan kreatifitas anak-

anak. Melihat kendala ini, penulis ingin membantu pemilik Fiorella Clay untuk 

memecahkan kendala dan keinginan yang dihadapi dengan menggunakan strategi-

stretegi yang tepat untuk usaha Fiorella Clay.  

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak 

dicapai oleh suatu organisasi maupun perusahaan (David, 2012: 18). Dengan 

adanya penerapan strategi, maka suatu perusahaan dapat menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi sewaktu-waktu dan perusahaan dapat mengembangkan 

usahanya. Strategi sangat penting bagi suatu perusahaan guna melangsuSngkan 

kehidupan perusahaanya dalam jangka panjang. 

Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi pada usaha Fiorella Clay, maka 

penulis ingin mencermati dan mengantisipasi reaksi lingkungan eksternal dan 

internal perusahaan, agar Fiorella Clay dapat bersaing dengan kompetitor yang 

ada. Pendekatan dalam merumuskan strategi pengembangan Fiorella Clay dengan 

menganalisis kekuatan dan kelemahan internal ini menggunakan pendekatan 

VRIO (Valuable, Rare, Imitable, Organized) dan Value Chain Analysis. 

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi oleh Fiorella Clay, maka penulis 



5 
 

mengambil topic penelitian dengan judul “ANALISIS KEUNGGULAN 

KOMPETITIF PADA USAHA FIORELLA CLAY  DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN VRIO.” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 

maka untuk mempermudah pembahasan, dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana analisis keunggulan kompetitif pada usaha Fiorella Clay dengan 

menggunakan pendekatan VRIO? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui analisis keunggulan kompetitif pada usaha Fiorella 

Clay dengan menggunakan pendekatan VRIO.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 a.) Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk kepentingan karya 

ilmiah maupun penelitian selanjutnya. 

 b.)Memberikan informasi kepada pembaca yang ingin melakukan 

penelitian yang sama seperti penulis. 

 c.) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai perumusan 

strategi pada suatu perusahaan. 
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2. Manfaat Praktis 

 a.) Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

pada usaha Fiorella Clay. 

 b.) Sebagai ilmu yang didapat dari Universitas Katolik Soegijapranata 

untuk bekal dalam mengelola perusahaan bagi penulis. 

 c.) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai perumusan 

strategi pada suatu perusahaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


