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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Adanya tingkat persaingan yang ketat antar perusahaan menyebabkan 

perusahaan harus benar-benar memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi 

persaingan. Untuk dapat memenangkan persaingan perusahaan perlu strategi yang 

tepat dalam menjalankan operasionalnya, sehingga dapat menciptakan profit yang 

lebih tinggi, yang paling baik dilakukan adalah memulai dengan menciptakan 

pertambahan nilai bagi konsumen yang pada gilirannya nanti akan mampu 

menarik pelanggan dan mampu mendatangkan profit bagi perusahaan (Porter, 

2011). 

Nilai yang melekat pada produk yang dipersepsikan konsumen disebut 

dengan persepsi nilai dapat menjadi sebuah awal yang baik bagi perusahaan untuk 

dapat memenangkan sebuah persaingan. Hal ini dapat dilihat dengan kemampuan 

perusahaan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dalam menghasilkan produk 

yang sesuai dengan keinginan konsumen dan bukan sesuai dengan desain yang 

ditetapkan oleh pihak perusahaan sendiri. Produk yang baik sekalipun tidak akan 

laku terjual apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen (Kotler, 2012). 

Semakin baik kemampuan beradaptasi sebuah perusahaan dalam 

mengakomodasi kebutuhan dan kemauan konsumen maka persepsi yang dimiliki 

konsmen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin baik 
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nilainya. Blue Ocean Strategy yang merupakan salah satu landasan strategi 

perusahaan pada saat ini memiliki peranan yang cukup besar yang membuat 

perusahaan mencari daerah – daerah target yang belum tersentuh oleh pesaingnya 

(Hamsani dan Valeriani, 2014). 

Blue Ocean Strategy (BOS) menggambarkan jenis industri yang tidak 

eksis saat pada ini. BOS merupakan market space yang belum diketahui dan 

belum tersentuh, dimana menciptakan permintaan baru untuk pertama kalinya 

(Kim & Mauborgne dalam Fernaldi, 2016). Blue ocean strategy menantang 

perusahaan untuk keluar dari samudera merah persaingan berdarah dengan cara 

menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisipun 

menjadi tak relevan (Hamsani dan Valeriani, 2014). Konsep Blue ocean strategy 

memfokuskan pada penciptaan nilai dengan melakukan inovasi. Inovasi nilai 

diciptakan dalam wilayah dimana tindakan perusahan secara positif 

mempengaruhi struktur biaya dan tawaran nilai bagi pembeli. Elemen-elemen 

tersebut kemudian menghasilkan suatu inovasi yang disebut dengan value 

innovation (Fernaldi, 2016). 

Bisnis makanan di Semarang saat ini sedang berkembang yang ditandai 

dengan banyaknya resto dan kafe baru yang berdiri. Salah satu jenis bisnis 

makanan yang sedang booming adalah dessert and ice cream. Es Krim Florian 

merupakan salah satu café es krim yang klasik dan sudah berdiri sejak lama. 

Florian adalah salah satu resto es krim yang sudah menjual es krim kepada 

konsumennya sejak 50 tahun yang lalu dan memiliki rasa klasik seperti vanilla, 

strawberry, coklat, mocca dan rum raisin. Namun persaingan yang saat ini 
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semakin ketat membuat Florian harus bertahan dari para pesaing langsungnya 

seperti Toko Oen dengan konsep yang lebih terintegrasi antara makanan ringan 

seperti snack and dessert untuk kalangan konsumen dengan usia lebih tua dan Es 

Krim Pelangi untuk konsumen dengan usia yang lebih muda.  

Adanya persaingan yang semakin ketat dari beberapa toko es krim di 

Semarang seperti Toko Oen, dan Pelangi membuat Es Krim Florian harus 

merumuskan strategi untuk memperluas jangkauan pasar dengan menggunakan 

dasar perumusan strategi Blue Ocean Strategy (BOS). Hal tersebut dimungkinkan 

karena salah satu cara untuk mengalahkan persaingan adalah berhenti mencoba 

mengalahkan persaingan di pasar yang sama. Blue Ocean Strategy merupakan 

salah satu cara untuk membuat pasar baru yang belum ada sebelumnya dan 

menjadi pioner baru dalam pasar tersebut. Salah satunya dengan cara menambah, 

mengurangi, menghapus, dan membuat value (Fernaldi, 2016). Pentingnya 

menggunakan Blue Ocean Strategy karena inovasi nilai yang dilakukan oleh Blue 

Ocean Strategy membuat perusahaan akan mampu menambah dan menciptakan 

elemen-elemen yang belum ditawarkan industri serta pesaing-pesaingnya. 

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin merumuskan sebuah strategi 

dengan menggunakan Blue Ocean Strategy sebagai alat analisis untuk 

mengidentifikasi dan mendapatkan added value yang diperlukan oleh Es Krim 

Florian. Berikut adalah ringkasan hasil prasurvey yang dirangkum kedalam tabel. 
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Tabel 1.1 

Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Faktor Persaingan 

No Faktor Jumlah 

Responden 

Keterangan 

1 Harga 8 Responden yang memilih harga sebagai faktor 

persaingan es cream sebanyak 8 orang.  

2 Rasa 9 Responden yang memilih rasa sebagai faktor 

persaingan es cream sebanyak 11 orang.  

3 Varian 8 Responden yang memilih varian sebagai 

faktor persaingan es cream sebanyak 8 orang.  

4 Fasilitas lain 10 Responden yang memilih fasilitas lain sebagai 

faktor persaingan es cream sebanyak 10 

orang.  

Sumber : Hasil Wawancara 

 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perumusan Blue Ocean 

Strategy yang dapat diterapkan pada Es Krim Florian? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penerapan Blue Ocean Strategy pada Es Krim Florian. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Ada pun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis : 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu referensi untuk penelitian bagi 

bidang usaha yang sejenis dengan menggunakan Blue Ocean Strategy. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peneliti-peneliti berikutnya 

sebagai kajian lebih lanjur serta pembaca dapat turut berpartisipasi 

memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penulis maupun 

perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi Es Krim Florian mengenai perumusan strategi untuk meningkatkan 

profit lebih serta agar dapat bersaing dengan kompetitornya. 

 




