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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.LATAR BELAKANG 

Perkembangan bisnis saat ini demikian pesat sehingga persaingan 

merupakan hal yang umum terjadi. Perusahaan harus mampu menunjukkan 

kualitas produknya supaya dapat mencapai keunggulan bersaingnya. Untuk 

dapat mencapai hal tersebut maka  perusahaan harus mampu mengembangkan 

suatu strategi yang dapat membuat perusahaan tetap hidup dan berkembang.  

Tantangan dan persaingan yang begitu ketat semakin dirasakan oleh semua 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa kegiatan yang harus 

dilaksanakan. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan perusahaan 

tersebut yaitu menyusun strategi bisnis yang tepat.  Perusahaan juga harus 

mempunyai misi sehingga perusahaan ini tahu kemana akan bergerak dan 

mempunyai strategi sehingga perusahaan ini mengetahui bagaimana caranya 

untuk mewujudkan misi tersebut. Sukses dalam perekonomian, bertahan 

dengan sungguh-sungguh merupakan hasil dari mengenal misi untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.   

Definisi strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu 

yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan 

lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan 

(Glueek, 2012). Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh 
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kemampuan perusahaan dalam menjalankan kebijakan dan menentukan 

strategi yang tepat pada segala situasi yang ada sehingga perusahaan dapat 

menjual produk atau jasa yang dihasilkan dan memperoleh keuntungan. Jika 

perusahaan tidak menyusun suatu strategi maka perusahaan akan mengalami 

kekalahan dalam persaingan yang nantinya berakibat pada kelangsungan 

hidup perusahaan yang pendek. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk lebih 

tanggap terhadap perubahan lingkungan, jika ingin tetap bertahan dan mampu 

mengatasi permasalahan dan perubahan yang muncul. 

Persaingan merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat terelakkan 

lagi saat ini. Di kalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan untuk 

mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaingan 

harga, perang iklan, introduksi produk, dan meningkatkan pelayanan atau 

jaminan kepada pelanggan. Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing 

merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi 

(Porter, 2003)   

Pada penelitian ini akan difokuskan pada BELLA BAKERY yang 

merupakan salah satu usaha roti yang berlokasi di Jalan Tanggul Mas Timus 

No 118 (untuk produksi) dan Jalan Gajah Raya No 45a (toko), Semarang.  

Dahulunya usaha ini merupakan usaha roti rumah tangga dan berdasarkan 

pada pesanan, pada tahun 2013 berkembang dan mulai berbadan hukum. 

Segmen pasar dari BELLA BAKERY adalah konsumen akhir, dengan harga 

roti mulai Rp 2000 merupakan segmen pasar menengah ke bawah. Selain 
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menjual roti, juga menjual tart dan puding, roti kotak untuk arisan dan 

sebagainya. Beberapa pesaingnya adalah toko Roti Wonder, toko roti Royal. 

Bella Bakery harus dapat mencapai keunggulan bersaing untuk 

mengatasi persaingan yang semakin ketat. Mengidentifikasi pesaing 

merupakan tonggak penting dalam pengembangan strategi. Pearce dan 

Robinson mengidentifikasi pesaing yaitu sebagai perusahaan yang bergerak 

dalam bidang produksi produk dan jasa yang relatif sama dalam memberikan 

manfaat yang dirasakan pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan serta 

bergerak dalam cakupan pasar yang serupa (Pearce dan Robinson, 2005). 

Untuk dapat memenangkan persaingan, maka BELLA BAKERY  harus 

menyusun strategi bisnis yang tepat. Strategi ini merupakan salah satu 

kegiatan yang penting bagi perusahaan untuk tetap hidup dalam dunia 

persaingan. Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara peneliti 

diketahui permasalahan pada BELLA BAKERY dimana terjadi penurunan 

jumlah konsumen seiring dengan persaingan yang semakin ketat.   

 

Gambar 1.1. Penurunan Jumlah Konsumen Pada Bella Bakery  
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 Dalam melakukan analisis lingkungan bisnis, terdapat delapan proses 

perencanaan strategis unit bisnis yaitu: penetapan misi bisnis, analisis 

lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal (keduanya digabungkan 

dengan analisis SWOT), formulasi sasaran, formulasi strategi, formulasi 

program, implementasi dan umpan balik serta pengendalian (Kotler, 2000: 

87). 

Analisis SWOT merupakan analisis yang mengkombinasikan antara 

analisis lingkungan eksternal perusahaan (yaitu analisis peluang dan ancaman) 

serta analisis lingkungan internal perusahaan (yaitu analisis kekuatan dan 

kelemahan). 

 Dari hasil observasi peneliti diketahui bahwa terjadi penurunan dalam 

beberapa bulan terakhir pada BELLA BAKERY sehingga dibutuhkan 

strategi bersaing yang tepat  untuk menyiasatinya (lihat Gambar 1.1.).  

Maka berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini akan berjudul:  

ANALISIS SWOT PADA  ”BELLA BAKERY”.  

  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang ada, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

“Bagaimana analisis alternatif stategi pada BELLA BAKERY menurut 

teori SWOT?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui alternatif strategi  pada BELLA BAKERY 

menurut teori SWOT”. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak perusahaan (Bella Bakery): 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk pihak 

Bella Bakery dalam meningkatkan strategi bersaingnya. 

b. Bagi kalangan akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 

 

 




