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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Setiap negara tidak akan dapat menutup dirinya dari perkembangan yang 

terjadi, negara harus menghadapi era globalisasi dengan lebih baik. Menurut 

Barker dalam Suneki (2012:307), globalisasi merupakan penghubung ekonomi, 

sosial, budaya, dan politik secara global di seluruh dunia. Para pelaku bisnis akan 

bersaing dan terus berusaha untuk memenangkan pasar dengan melihat 

perkembangan globalisasi yang semakin meningkat.  

Permasalahan akan selalu ada dalam bisnis baik masalah itu datang dari 

luar (eksternal) maupun masalah dari dalam (internal) suatu perusahaan. David 

(2010:17) menyatakan bahwa lingkungan eksternal perusahaan adalah peluang 

atau ancaman seperti ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial dan budaya, dan 

semua hal yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat dikontrol oleh 

perusahaan. Sedangkan lingkungan internal adalah seluruh aspek sumber daya 

yang dimiliki perusahaan seperti manajemen, operasional, keuangan, pemasaran, 

pengembangan dan hal-hal yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Perusahaan 

yang dapat mengelola internalnya dengan baik akan menjadi lebih inovatif dan 

kreatif, terus mencari peluang yang baru, merespon setiap perubahan dengan baik, 

dan berani mengambil risiko dalam membuat keputusan untuk strategi yang harus 

dilakukan. 
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Grunig dan Kuhn (2006:8) perencanaan strategis adalah proses yang 

sistematis digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk menjadi pedoman 

yang berorientasi dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Banyak kegagalan yang dapat terjadi diakibatkan dari perencanaan yang salah 

atau tidak tepat. Kegagalan dari perencanaan yang dialami oleh perusahaan dapat 

terjadi di awal ataupun saat perencanaan tersebut dilaksanakan. Adanya kegagalan 

dalam perencanaan strategis dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan. 

Oleh karena itu, perencanaan strategis harus disusun dengan sebaik-baiknya agar 

dapat berhasil menghadapi persaingan. 

Grunig dan Kuhn (2006:9) menjelaskan bahwa tiga jenis kesuksesan 

potensial yaitu yang pertama dengan posisi yang kuat di pasar yang menarik 

dalam arti pangsa pasar yang luas sesuai dengan ukuran perusahaan, tingkat 

pertumbuhan dan intensitas persaingannya; kedua dengan memiliki keunggulan 

kompetitif jangka panjang dalam penawaran pasar baik dari segi kualitas produk, 

pelayanan pelanggan, periklanan yang efektif, dan keuntungan harga jangka 

panjang; yang ketiga keunggulan kompetitif jangka panjang dalam sumber daya, 

hal ini tidak hanya unggul dari segi teknologi, sumber daya manusia, sistem 

informasi dan sumber daya keuangan, tetapi juga seperti budaya perusahaan dan 

citra merek, serta kemampuan inovasi, kerjasama, dan sebagainya. 

Jenis-jenis strategi alternatif dalam menjalankan perusahaan dikategorikan 

menjadi 4 (empat) menurut David (2010:249) yaitu strategi integrasi, strategi 

intensif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Pemilihan atau penerapan 
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strategi dilakukan dengan melihat kondisi perusahaan. Strategi intensif digunakan 

oleh perusahaan jika perusahaan ingin dapat memperbaiki posisinya untuk 

semakin kompetitif. Pada strategi intensif terdapat beberapa pilihan strategi yaitu 

penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar 

merupakan strategi yang berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar dengan 

melakukan upaya pemasaran yang lebih baik. Pengembangan pasar merupakan 

pengenalan ke wilayah geografis yang baru dengan produk atau jasa yang dimiliki 

saat ini. Sedangkan pengembangan produk dilakukan dengan modifikasi produk 

atau jasa yang ada untuk meningkatkan penjualan. 

TB. Surya Jaya adalah distributor untuk segala macam barang besi. TB. 

Surya Jaya berdiri pada September 2005 dan berada di Jalan Bubakan No. 14 

Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini merupakan salah satu distributor utama 

dari PT. Tanaya Adhi untuk wilayah penjualan Jawa Tengah khususnya di 

wilayah kota Semarang dalam berbagai macam barang besi. TB. Surya Jaya ingin 

menjadi perusahaan dagang terbesar dan terlengkap secara nasional. 

TB. Surya Jaya menghadapi persaingan dengan toko besi lainnya berkaitan 

dengan harga, kelengkapan barang, dan pelayanan. Dari wawancara dengan pihak 

pemilik dan manajemen, TB Surya Jaya mempunyai pesaing utama yaitu TB. 

Budi Kencana, Inti Prima, MJA, dan Sinar Kencana. Beberapa toko tersebut dapat 

dikatakan TB. Surya Jaya sebagai pesaing karena beberapa hal yang meliputi area 

pemasaran yang sama, harga yang relatif bersaing, kesamaan antar jenis barang 

yang diperjualbelikan, dam kekuatan perusahaan yang hampir serupa. 
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 Berikut data perkembangan jumlah pesaing TB. Surya Jaya untuk lebih 

menganalisis dan mengevaluasi para pesaingnya. 

Tabel 1.1 Daftar Nama Toko Besi Pesaing 2005-2015 

Tahun 
Nama Toko Besi Area 

2005-2010 

Budi Kencana, 

Inti Prima, 

MJA, 

Sinar Kencana 

(4 pesaing) 

Semarang 

2010-2015 

Budi Kencana, 

Inti Prima, 

MJA, 

Sinar Kencana, 

Gunung Cemara, 

Budi Jaya, 

LTT, 

Palma, 

Rapid, 

Menara Tehnik 

Semarang 

(10 pesaing) 

Sumber: Data Primer (2015) 

Dengan melihat Tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pesaing 

TB. Surya Jaya semakin bertambah dan bergerak dalam bidang serta lokasi yang 

sama. Bukan hanya distributor besar saja, melainkan juga toko besi kecil lainnya 

bergerak dibidang usaha ini dalam lingkup Semarang dan sekitarnya. Beberapa 

toko atau distributor yang telah disebutkan juga sudah mulai menjangkau area 

Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu, TB. Surya Jaya hanya berfokus di 

wilayah Jawa Tengah maka akan terus terhimpit oleh ramainya industri 

perdagangan di Semarang dan Jawa Tengah; Kelengkapan barang yang dimiliki 

pesaing membuat beberapa pelanggan setia TB. Surya Jaya berpaling pada 

pesaing. Ketersediaan barang juga menjadi hal yang penting jika TB. Surya Jaya 

ingin memperluas areanya di Jawa Timur dan Jawa Barat dengan melihat 

kebutuhan pelanggan yang semakin beraneka ragam; Harga beberapa barang yang 
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dimiliki oleh pesaing lebih unggul atau lebih murah, hal ini dikarenakan faktor-

faktor tertentu, seperti pengambilan dalam kuantitas yang lebih banyak, 

pembayaran yang dilakukan secara kontan, bahkan kedekatan hubungan antara 

toko dengan pemasok dapat menjadi faktor penentu harga suatu barang. Oleh 

karena itu, TB. Surya Jaya perlu menganalisis sisi kekuatan dan kelemahan 

maupun peluang dan ancaman untuk menentukan strategi yang akan dilakukan 

agar dapat memenangkan pasar dengan menjangkau daerah di luar Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pada penelitian ini 

dipilih judul: “ANALISIS STRATEGI INTENSIF TOKO BESI SURYA 

JAYA SEMARANG” 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Pada penelitian ini masalah yang ada dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa strategi intensif yang tepat untuk TB. Surya Jaya Semarang? 

2. Bagaimana implementasi strategi intensif untuk TB. Surya Jaya 

Semarang? 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan strategi intensif yang tepat untuk TB. Surya 

Jaya Semarang. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi intensif 

untuk TB. Surya Jaya Semarang. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelititan ini adalah: 

1. Bagi pihak perusahaan 

Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi penting dalam menentukan strategi yang tepat bagi 

Surya Jaya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 

ini. 

2. Bagi para pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut 

guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya 

tentang pengembangan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 




