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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia bisnis/usaha bersaing dengan kompetitor sesama pelaku usaha sering 

terjadi dan tidak bisa di hindarkan. Hal ini bertujuan untuk merebutkan posisi sebagai 

pemimpin (leader) di pasar konsumen. Di kota Semarang yang letak nya strategis dan 

dekat dengan pelabuan. Membuat Perkembangan usaha ekspedisi/jasa pengiriman barang 

mulai ramai atau banyak bermunculan, dari hal tersebut muncul peluang usaha baru di 

kota Semarang yaitu jasa pembuatan terpal kain dan plastik dengan begitu banyak juga 

pelaku – pelaku usaha sejenis yang bermunculan untuk membuka usaha yang sejenis.  

 (Wawancara dengan pemilik UD.Liong) Liong Terpal Kain dan Plastik sebagain 

pelaku bisnis dan juga peserta pemain dalam industri pembuatan terpal kan dan plastik di 

kota semarang ini, UD.Liong dapat membaca atau menemukan peluang dari beberapa 

faktor di kota Semarang sebagai kota pelabuhan yang letak nya strategis di tengah pulau 

jawa ini tempat dimana lewat nya mobil transportasi ekspedisi (truk,pick up dll) yang 

selalu lewat atau mampir di plabuhan kota Semarang. Karena lokasi kota Semarang ini 

tepat di tengah – tengah antara dua kota besar di pulau jawa yaitu Jakarta dan Surabaya. 

UD.Liong ini harus memiliki strategi untuk bersaing dengan kompetitor nya. Dengan 

kerangk kerja dan alat analisi “Blue Ocean Strategy” bisa membatu meletakan keadaan 

persaingan yang sedang dihadapai oleh Liong selaku pelaku bisnis pembuatan terpal, juga 

dapat di guanakan sebagai alat ukur seberapa besar utilitas yang di berikan UD.Liong 



2 
 

kepada konsumen mereka. menyusun strategi pada UD.Liong untuk membuka pasar baru 

dari segmen pasar kalangan kelas atas hinga konsumen kelas  menangah dengan harga 

yang terjangkau dan kualitas yang terjamin. Dari hal berikut, maka dilakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui Blue Ocean Strategy dan bagaimana penyusuan Blue 

Ocean Strategy dalam meningkatkan keunggulan bersaing dari UD.Liong  

 

Tabel 1.1 

Daftar Nama Pesaing Pembuatan Terpal Kain dan Plastik 

Wismajaya baru Jl. Ngalik lama no.80 

Artha Jl. Supriyadi no.12 

Subur Jl. Petudungan no.60 

Sumber: Data Premier (2016) 

 Dapat dilihat dari table diatas adalah para pesaing yang menjual dan melakukan 

usaha jasa pembuatan terpal kain dan plastik di kota Semarang (jawa tengah) namun 

tidak semua para pelaku usaha ini memiliki bahan yang sejenis untuk membuat terpal dll. 

Karena setiap pemilik usaha juga memiliki pemasok atau distributor yang berbeda dan 

juga harga nya juga berbeda dari segi bahan baku. Dari hasil observasi ketempat usaha  

para pesaing UD.Liong segi pelayanan rata-rata mereka memiliki pelayanaan yang buruk 

dari segi pembayaran mau pun untuk menerima klien nya untuk memesan pembuatan 

terpal. Liong terpal dan kain ini memiliki empat jenis tipe bahan untuk membuat terpal, 

tenda dan tutup kap mobil (pick up)  
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Tabel 1.2 

Jenis, Tipe dan Harga/m² bahan UD.Liong 

Jenis Tipe Harga/m² 

Plastik/Layar A15 (Warung) 

A10 (Kolam lele) 

A 5 (Truck) 

Rp 13.500/m² 

Rp 10.000/m² 

Rp 8.500/m²  

Terpaulin Lokal Orchid (Tenda, Truck) 

Korea* (Tenda, Truck) 

Rp 32.500/m² 

Rp 60.000/m² 

Olive  UNC (Truck, Tratak, Kap 

mobil) 

Rp 52.500/m² 

Canvas YPNI (Truck, Tratak, Kap 

mobil, Tenda) 

Rp 63.000/m² 

Sumber : Data Premier (2016) 

Persaingan yang terjadi antara pelaku usaha yang sejenis adalah persaingan kualitas 

produk, harga, layanan dan proses produksi. untuk produk sesama pelaku usaha pasti 

memiliki kesamaan satu dengan yang lain nya. tetapi untuk proses produksi mereka dan 

pelayanaan konsumen pasti memiliki perbedaan sedikit untuk bersaing di pasar. 

Perbedaan harga setiap produsen hanya ber kisar antara Rp.1000-2000/m². dan kualitas 

produk bisa sedikit berbeda dengan bagaimana proses produksi setiap produsen nya. 

lokasi usaha UD.Liong yang mudah ditemukan dan dijangkau karena lokasi usaha nya 

yang strategi berada di tengah kota/pusat kota Semarang ini menjadi nilai tambah oleh 

para konsumen dan calon konsumen nya. tidak hanya faktor lokasi saja yang menjadi 
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ajang persaingan antar produsen fasilitas pelayanan terhadap konsumen nya juga menjadi 

faktor penting UD.Liong memberikan fasilitas bagi konsumen nya yang datang ketempat 

usaha dengan menyediakan lahan parkir, ruangan tunggu yang nyaman dan juga 

memberikan jamuan minum secara gratis untuk konsumen nya yang sedang melakukan 

proses transaksi atau pengambilan barang. maka dari itu bisa dilihat persaingan antara 

sesama pembuat terpal kain dan palastik di kota Semarang ini cukuplah ketat usaha 

dagang seperti ini pun juga membutuhkan strategi Blue Ocean Strategy. Dengan adanya 

strategi UD.Liong ini mampu bertahan dalam persaingan usaha jasa pembuatan terpal 

kain dan plastik di kota Semarang. Melalui “Blue Ocean Strategy” beserta kerangka 

kerja, alat analisis dan enam prinsip didalamnya mampu dijadikan alat atau strategi untuk 

keluar dari persaingan pasar yang mulai sempit dan bisa beralih/menemukan pangsa 

pasar yang lebih luas dimana perusahaan/UKM dapat menghindari pasar persaingan ketat 

yang hampir terjadi pada semua industri, tak terkecuali industri pembuatan terpal kain 

dan plastik di jawa tengah. 

 Berdasarkan urain latar belakang diatas dirasakan perlu melakukan penelitian 

dengan judul “Penyusunan Blue Ocean Strategy Pada Usaha Dagang Liong di 

Semarang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

 penelitian ini adalah bagaimana penyusunan Strategi Blue Ocean pada usaha dagang 

 Liong ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Bertujuan penelitian yang dicapai adalah untuk menyusun Strategi Blue Ocean 

pada UD.Liong ?  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah:  

A. Manfaat praktis 

  Bagi pemilik usaha diharapkan dapat mendapatkan informasi atau pengetahuan  

  penting dalam menentukan strategi untuk bersaing untuk memenangkan pasar  

  persaingan di usaha yang sama melalui  penerapan Blue Ocean Strategi (BOS)  

  dalam menghadapi persaingan di pasar. 

B. Manfaat teoritis 

  Bisa digunakan untuk referensi atau penambahan informasi lebih lanjut untuk  

  menambah penelitian teoritis dengan tema yang sama. 

  

  


