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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Usaha kecil menengah (UKM) di berbagai negara termasuk di 

Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang 

tangguh. Hal ini karena kebanyakan pengusaha kecil dan menengah berangkat 

dari industri keluarga dan rumahan. Dengan demikian konsumen berasal dari 

kalangan menengah kebawah. Selain itu, peranan UKM terutama sejak krisis 

moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses 

pemulihan ekonomi nasional, baik dalam dorongan laju pertumbuhan ekonomi 

maupun penyerapan tenaga kerja. Perkembangan sektor UKM di Indonesia 

menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan 

dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah 

yang tangguh. (Ilham, 2013).   

Perkembangan bisnis sangat penting karena dengan bisnis yang 

semakin berkembang berarti sebuah usaha semakin maju. Membuat rencana 

bisnis tidak hanya dilakukan dalam mendirikan usaha baru, akan tetapi dapat 

juga dilakukan untuk memperluas atau melebarkan jejaring usaha sebelumnya. 

Menurut Mullins et al. (2008) pengusaha dapat mengembangkan 

perusahaannya dengan melalui dua direction yaitu (expansion) perluasan dari 

usaha atau kegiatan usaha yang telah ada dan diversification  atau perluasan 

dengan bisnis baru, baik melalui pengembangan internal perusahaan ataupun 
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melalui akuisisi. Pada penelitian ini akan difokuskan pada Bisnis Air Isi Ulang 

“BERKAH” yang merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang air 

minum isi ulang dan didirikan pada tanggal 1 Mei 2014 dengan pemilik 

bernama Bapak Santa Mudra dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 133, 

Langensari Babadan, Ungaran. 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis strategi bisnis atau 

pengembangan usaha ke arah skala menengah menggunakan pendekatan 

SWOT. Pendekatan SWOT merupakan analisis untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang semua itu dapat kita manfaatkan 

untuk mengetahui sebuah kesempatan apa yang dapat kita pakai untuk 

menciptakan strategi yang tentunya ingin kita menangi dalam sebuah 

persaingan bisnis.S (Strength) merupakan kekuatan atau kelebihan yang 

perusahaan miliki, W (Weakness) merupakan kelemahan yang ada pada 

perusahaan,O (Oportunity) merupakan sebuah kondisi yang harus perusahaan 

manfaatkan sebagi kesempatan untuk memenangi persaingan,T (Threat) 

merupakan ancaman yang harus kita wapadai baik dari pesaing maupun 

faktor-faktor lain.  

Maka berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini akan berjudul:    

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DEPO AIR ISI ULANG 

“BERKAH” BABADAN, UNGARAN 
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1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang ada, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

Bagaimana strategi pengembangan bisnis Depo air isi ulang 

BERKAH Babadan, Ungaran? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis Depo air isi 

ulang BERKAH Babadan, Ungaran. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak perusahaan: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk pihak 

perusahaan yaitu air isi ulang BERKAH dalam mengetahui strategi 

pengembangan bisnis atau usahanya. 

b. Bagi kalangan akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 

 

 

 

 


