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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Di zaman globalisasi sekarang ini, dunia bisnis tidak akan lepas dari 

persaingan yang sejenis di suatu industri, yang akan menjadi pesaing - pesaing baru 

bagi suatu usaha yang sudah berdiri sebelumnya. Persaingan ini tidak hanya terjadi 

pada perusahaan - perusahaan besar saja, namun hal tersebut juga terjadi pada 

usaha mikro, kecil dan mengenah (UMKM). Sekarang ini, persaingan yang paling 

ketat dalam UMKM adalah pada industri makanan. Makanan merupakan salah satu 

kebutuhan utama bagi manusia yang wajib untuk dipenuhi. Sehingga, industri 

makanan merupakan salah satu pilihan usaha yang paling diminati dan menjanjikan 

sehingga menimbulkan banyak pesaing - pesaing baru. Berikut ini adalah tabel 

jumlah industri mikro dan kecil yang ada di Indonesia, yang menunjukkan bahwa 

usaha yang paling banyak diminati adalah pada industri makanan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Industri Mikro dan Kecil di Indonesia 

Jenis Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

Makanan 991.272 942.610 1.167.541 1.198.491 1.567.091 

Minuman   33.924  53.674   47.470   44.694   47.130 

Tekstil  243.134 207.157  293.039  303.397  131.433 

Pakaian Jadi 304.438 455.028  340.002  354.583  407.223 

Barang dari Kulit 

dan Alas Kaki 
 36.649  53.931   40.150   43.266   44.822 

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) 

Beberapa makanan khas Kota Semarang yaitu Lumpia, Wingko Babat, Kue 

Moaci, Tahu Bakso, dan Bandeng. Persaingan yang ketat terjadi pada masing - 

masing produsen makanan yang sejenis, salah satunya adalah Kue Moaci. Kue 

Moaci merupakan makanan yang berbahan dasar ketan, diisi dengan kacang, dan 

ditaburi wijen. Pada dasarnya, Kue Moaci sudah ada sejak lama perbedaannya 

dengan Kue Moaci yang sekarang hanya pada taburan dan isinya, dahulu Kue 

Moaci ditaburi dengan tepung pati dan isinya dengan kacang, sedangkan Kue 

Moaci sekarang taburannya dengan wijen dan isinya bermacam - macam varian ada 

rasa strawberry, coklat, jeruk, pandan, dan durian.  

Salah satu home industry yang memproduksi Kue Moaci yaitu Moaci 

Cindy. Usaha Moaci Cindy sudah berdiri sejak tahun 2003. Pemilik usaha Moaci 

Cindy ini adalah Ibu Sulistiowati Widjaja. Moaci Cindy terletak di Jalan Raden 

Patah. Produsen kue moaci yang bisa dikatakan sebagai pesaing dari Moaci Cindy 

http://www.bps.go.id/
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yaitu Kue Moaci Gemini dan Kue Moaci Linda. Kue Moaci Gemini merupakan 

produsen kue moaci pertama yang ada di Semarang. Kue Moaci Gemini terletak di 

Jalan Kentangan. Sedangkan Kue Moaci Linda terletak di Jalan D.I. Panjaitan. 

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara Moaci Cindy, Moaci Gemini dan 

Moaci Linda. 

Tabel 1.2  

Perbandingan Moaci Cindy dengan Pesaing 

Pembanding Moaci Cindy Moaci Gemini Moaci Linda 

Harga Rp. 16.000,- Rp. 17.000,- Rp. 33.500,- 

Cabang  Tidak Memiliki Memiliki Tidak memiliki 

Produk Moaci original isi 

kacang dengan 

taburan wijen/ 

tepung pati. 

Moaci original dan 

varian rasa lain, 

seperti : jeruk, 

coklat, strawberry, 

pandan, durian.  

Moaci original dan 

moaci isi Nutella 

dan Ovomaltine.   

Sumber : Hasil Pengamatan  

 

Dalam menjalankan usaha selama 14 tahun ini, pemilik Moaci Cindy sudah 

melakukan beberapa usaha dalam menghadapi pesaing - pesaing yang ada. Ada 

beberapa usaha yang dilakukan oleh Moaci Cindy yaitu membuat ukuran isi kue 

moaci dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kue moaci pesaing. 

Selain itu, Moaci Cindy ini memiliki keunggulan dibanding produsen kue moaci 

lainnya yaitu kue moaci yang diproduksi oleh Moaci Cindy tanpa menggunakan 

bahan pengawet. 
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Moaci Cindy juga melakukan kepemimpinan biaya yaitu menjual produk 

kue moaci dengan harga Rp. 16.000,-. Harga yang ditawarkan oleh Moaci Cindy 

ini, lebih murah dibandingkan dengan produsen kue moaci lainnya. Pada dasarnya 

Moaci Cindy melakukan kepemimpinan biaya ini dengan tujuan dengan 

memberikan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing, dapat menarik 

kosumen membeli kue moaci pada Moaci Cindy. 

Selain itu, Moaci Cindy juga melakukan perluasan pasar dengan menitipkan 

kue moaci di toko penjual es buah yang berada di gang lombok, ketika ada event 

perayaan seperti Tahun Baru Imlek, menjual kue moaci ketika ada paket makanan 

di beberapa sekolah. Serta menitipkan kue moaci ke beberapa toko pusat oleh – 

oleh yang ada di Jalan Pandanaran. Moaci Cindy juga menyediakan layanan 

delivery tanpa dikenakan biaya bagi konsumen dengan minimal order 10 dos kue 

moaci (isi 10 biji) dan 5 dos kue moaci (isi 20 biji). 

Dengan melihat Moaci Cindy merupakan usaha mikro, dan banyaknya 

pesaing - pesaing dalam usaha kue moaci ini, maka secara langsung berpengaruh 

terhadap penjualan yang ada di Moaci Cindy. Berikut ini adalah data penjualan 

Moaci Cindy selama 3 tahun terakhir ini 
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Tabel 1.3 

 

Penjualan Moaci Cindy 3 Tahun Terakhir  

 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari 1.321 1.416 1.261 

Februari 1.832 1.654 1.134 

Maret 722 1.053 1.250 

April 835 1.361 880 

Mei 983 1.653 1.477 

Juni 1.832 1.994 992 

Juli 1.346 1.753 1.635 

Agustus 1.083 1.044 1.723 

September 966 1.134 852 

Oktober 1.657 1.011 952 

November 1.963 1.573 1.101 

Desember 2.009 1.921 1.295 

Total 16.549 17.567 14.552 

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pemilik Moaci Cindy  

Dari tabel di atas menunjukan bahwa penjualan pada Moaci Cindy 

mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, agar Moaci Cindy 

dapat meningkatkan penjualan, mampu menghadapi persaingan yang ada, dapat 

mencapai tujuan yang sudah direncanakan serta usaha Moaci Cindy bisa bertahan 

dalam menjalankan usahanya, maka Moaci Cindy perlu membuat formulasi strategi 

untuk bisa memilih strategi mana yang paling tepat untuk dilakukan oleh Moaci 

Cindy, agar usaha Moaci Cindy ini bisa bersaing dan bisa tetap bertahan 



  
 

6 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini, adalah : Bagaimana penentuan strategi alternatif yang tepat 

diterapkan untuk keberlanjutan usaha pada Moaci Cindy ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : Untuk menentukan strategi alternatif yang tepat diterapkan 

untuk keberlanjutan usaha pada Moaci Cindy. 

1.4. Manfaat Penelitian  

 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai media untuk menerapkan 

ilmu – ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan melatih peneliti untuk 

mampu melihat faktor internal dan eksternal dalam dunia bisnis serta 

mampu menentukan strategi alternatif yang paling tepat dalam menghadapi 

persaingan. 

2. Bagi Pembaca 

Manfaat penelitian ini bagi pembaca yaitu untuk menambah pengetahuan 

mengenai pentingnya penentuan strategi alternatif bagi usaha dalam 

menghadapi persaingan bisnis serta bagaimana cara pembuatan matriks – 
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matriks yang ada hingga bisa menentukan strategi alternatif yang paling 

tepat. 

3. Bagi Usaha 

Manfaat penelitian ini bagi usaha untuk membantu melihat faktor internal 

dan faktor eksternal serta memberikan masukan bagi usaha Moaci Cindy 

sehingga bisa diterapkan dalam menjalankan usahanya dalam menghadapi 

persaingan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


