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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan bisnis merupakan penciptaan nilai jangka panjang untuk 

suatu oganisasi dilihat dari pelanggan, pasar dan hubungan (relationship) serta 

bagaimana interaksi kekuatan ini dikombinasikan bersama-sama untuk 

menciptakan peluang pertumbuhan. Menurut Budiyanto (2013 dalam Suhardini 

dan Januar, 2014), Strategi Perusahaan adalah formula/kiat/cara/siasat untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Jadi, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan 

perusahaan berdasarkan lingkungan yang dihadapi. Strategi bisnis dapat termasuk 

perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi 

pasar, pengurangan, divestasi, likuidasi dan usaha patungan. 

Sedangkan David (2013 dalam Suhardini dan Januar, 2014) menyatakan 

bahwa manajemen strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola 

dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana 

tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi.Proses manajemen 

strategis terdiri dari tiga tahap yaitu Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi 

Strategi yang merupakan suatu siklus yang berulang. Untuk bisnis yang sudah 

berjalan dalam tahap evaluasi dapat digunakan analisis lingkungan internal dan 

eksternal perusahaan. Menurut Osterwalder (2010 dalam Suhardini dan Januar, 

2014), analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan merupakan alat 
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untuk membantu pengusaha atau calon pengusaha melihat dengan lebih akurat 

bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan dijalani. 

Selain itu dalam perumusan strategi dilakukan analisis SWOT yaitu 

metode perumusan strategis yang berfungsi untuk menganalisa kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan (Suhardini dan Januar, 2014). 

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dengan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak 

mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan matriks 

SWOT akan dihasilkan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dikombinasikan 

dengan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Pada proses 

formulasi strategi dilakukan pencocokan (matching stage) untuk mengidentifikasi 

strategi dengan Matriks IE (Suhardini dan Januar, 2014). 

Penelitian Purwono dkk (2015) yang meneliti tentang strategi 

pengembangan bisnis tempe memiliki hasil bahwa strategi yang dipergunakan 

untuk pengembangan bisnisnya adalah strategi intensif dan integrative yaitu 

dengan melakukan pengembangan pasar baru yang intensif. Sedangkan penelitian 

Siregar dkk (2014) yang meneliti tentang strategi pengembangan bisnis tahu, 

memiliki hasil bahwa strategi yang dipergunakan dalam pengembangan bisnisnya 

adalah strategi agresif yaitu memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan. 

Penelitian Gabriel dkk (2012) yang meneliti tentang strategi pengembangan bisnis 

gula kelapa memiliki hasil strategi yang paling tepat digunakan untuk 

pengembangan bisnisnya adalah strategi penetrasi pasar dengan cara pembentukan 

ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan industri. Hasil penelitian Kasim 
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dkk (2011), yang meneliti tentang strategi pengembangan bisnis sapi perah, 

memiliki hasil bahwa strategi yang tepat untuk pengembangan bisnisnya adalah 

strategi diversifikasi yang agresif (growth oriented) yang dilakukan dengan cara 

meningkatkan populasi sapi perah, pemberdayaan kredit usaha dan optimalisasi 

lahan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa strategi yang 

dihasilkan dari masing-masing usaha tidak memiliki kesamaan sehingga dapat 

dikatakan bahwa setiap perusahaan memiliki kondisi yang unik dan untuk 

mengembangkan bisnisnya digunakan strategi bisnis yang berbeda. 

Perkembangan jaman yang semakin pesat dan diikuti teknologi yang 

semakin berkembang membuat bisnis saat ini tidak berjalan seperti bisnis 

tradisional pada masa lampau. Persaingan yang semakin ketat membuat banyak 

perusahaan menyadari pentingnya untuk mengembangkan bisnisnya sehingga 

tidak tertinggal dari perusahaan pesaingnya. Perkembangan jaman saat ini juga 

membuat kebutuhan konsumen menjadi semakin meningkat. Peningkatan 

kebutuhan ini juga membuat konsumen menginginkan suatu produk maupun 

layanan yang berkualitas dan berbeda dengan produk dan layanan lainnya. 

Lingkungan global yang berubah semakin cepat saat ini menyebabkan 

setiap perusahaan, termasuk bisnis jasa mencoba mencari cara yang inovatif guna 

mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan 

meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan (Javalgi dan 

Moberg, 1997). Adanya persaingan yang semakin banyak, dan ditambah dengan 

kondisi social politik serta ekonomi negara yang tidak menentu membuat 

perusahaan harus mencari cara untuk mengembangkan dirinya. Langkah yang 
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akan diambil oleh perusahaan adalah dengan melakukan perubahan strategi 

pengembangan bisnis. Salah satu industry yang dipengaruhi oleh pengembangan 

teknologi ini adalah bisnis audio yang saat ini memiliki tingkat persaingan 

semakin ketat sehingga pelaku bisnis harus melakukan pengembangan bisnis 

untuk survive dalam bisnis ini. 

Kebutuhan konsumen akan audio saat ini semakin meningkat. Peningkatan 

ini dapat terlihat dari banyaknya restoran, kafe maupun hotel yang semakin 

banyak bermunculan dan memiliki fasilitas berupa live music maupun karaoke 

untuk dinikmati oleh pelanggannya. Selain itu, karaoke merupakan salah satu 

bisnis yang semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin banyaknya 

tempat karaoke yang buka di Semarang. Saat ini karaoke tidak hanya dilakukan di 

tempat karaoke namun banyak orang yang juga telah melakukan pemasangan 

peralatan karaoke di rumahnya, restoran maupun hotel.  

Adanya kebutuhan akan audio ini merupakan peluang bisnis bagi bisnis 

audio dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis audio merupakan salah satu bisnis 

yang bergerak dalam penyediaan produk dan jasa untuk audio rumah, kantor, mal, 

restoran, kafe maupun hotel seperti karaoke set, speaker set untuk hotel maupun 

restoran. Audio merupakan salah satu komoditi elektronik yang juga selalu 

mengalami perubahan baik dalam hal ragam produk maupun merk. Banyaknya 

ragam ini juga mudah diikuti oleh konsumen karena mendapatkan berbagai 

informasi dari internet maupun media social. Perkembangan yang semakin pesat 

membuat konsumen dapat dengan lebih mudah melakukan pemilihan terhadap 

jenis audio yang akan digunakan maupun merknya. Selain pemilihan produk, dari 
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internet, konsumen juga dimudahkan untuk melakukan pemilihan akan penyedia 

jasa layanan pemasangan audio tersebut. Hal ini merupakan suatu keuntungan 

bagi bisnis penyedia jasa layanan yang sudah memasukkan profilnya ke dalam 

internet maupun media social, namun hal ini merugikan perusahaan-perusahaan 

yang kurang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk berbisnis. 

Perkembangan teknologi membuat banyak perusahaan yang beradaptasi 

dengan menggunakan komunikasi berbasis internet yang saat ini telah membuka 

peluang bagi setiap perusahaan agar terus berkompetisi dalam mengembangkan 

kegiatan bisnisnya. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer global 

yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang mampu menyediakan akses 

yang tidak terbatas untuk layanan komunikasi dan sumber daya informasi. 

Pemasaran melalui media internet (e-marketing) ini membuat seakan tidak ada 

batasan antara perusahaan sebagai penyedia produk dan jasa dengan konsumen 

sebagai penggunanya. Chen dan Lie (2014) berpendapat bahwa e-marketing 

adalah proses memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan dengan 

menggunakan meda web. Hal ini merupakan suatu filosofi baru dan praktek bisnis 

modern yang terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi dan ide melalui 

internet.  

Internet sekarang ini benar-benar telah mengubah kebiasaan masyarakat di 

Indonesia. Sebelumnya penyebaran informasi hanya berkutat pada media cetak 

dan elektronik saja, namun kini informasi secara cepat dapat tersebar melalui 

media internet, khususnya melalui media jejaring social (Mohammed, 2013). 

Fenomena yang sama juga telah terjadi pada bisnis audio saat ini. Pemasaran 
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untuk pemasangan audio saat ini banyak yang telah dilakukan lewat internet, 

bahkan terdapat beberapa perusahaan yang telah melayani penjualan secara 

online. Hal ini membuat persaingan antar perusahaan yang borientasi pada bisnis 

audio menjadi semakin ketat. 

Akon Audio merupakan perusahaan penyedia produk dan jasa audio untuk 

rumah. Akon Audio melakukan penjualan produk audio dan jasa untuk 

pemasangan produk audio di rumah. Jenis produk yang dijual oleh Akon Audio 

antara lain adalah speaker, sub woofer, amplifier dengan berbagai jenis merk 

seperti JBL, Yamaha, Denon dan lain-lain. Sedangkan jasa yang diberikan oleh 

Akon Audio adalah instalasi untuk home audio, instalasi untuk tempat karaoke, 

kafe, restoran, sekolah, mall dan lain sebagainya.  

Akon Audio telah berdiri sejak tahun 1992. Namun dalam periode 

tersebut, sistem bisnis perusahaannya tidak mengalami perubahan yaitu sistem 

bisnisnya terutama yang berhubungan dengan konsumen masih bersifat manual. 

Strategi bisnis Akon Audio saat ini adalah menggunakan exist strategy. Menurut 

Glueck dalam Umar (1999), pada prinsipnya strategi ini menekankan pada tidak 

bertambahnya produk, pasar dan fungsi-fungsi perusahaan karena berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

keuntungan. Strategi ini dilakukan dengan menunggu adanya konsumen yang 

datang dan bergantung pada nama baik dan reputasi dari Akon Audio untuk 

menarik konsumen. Strategi lainnya hanya memberikan brosur dan selebaran 

kepada konsumen yang datang dan brosur tersebut juga diberikan hanya pada saat 
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pameran untuk menghemat biaya promosi sehingga dapat dikatakan upaya yang 

dilakukan masih sangat minimal. 

Persaingan usaha audio akhir-akhir ini di Semarang semakin ketat, terbukti 

dengan adanya beberapa usaha audio sejenis maupun lebih kecil yang telah masuk 

ke kota Semarang seperti Hartono Audio yang lebih aktif dalam menjemput bola. 

Selain itu perusahaan audio luar kota seperti dari Jakarta juga turut meramaikan 

persaingan dan dapat menarik konsumennya dengan berbagai jenis strategi yang 

lebih modern.  

Pesaing lain dari bisnis audio Akon Audio adalah banyaknya perusahaan 

yang tidak bergerak di bidang audio secara khusus namun elektronik secara umum 

seperti Global Elektronik, Atlanta Elektronik, Seroja Elektronik dan Modern 

Elektronik yang menjual produk audio dengan kualitas suara yang biasa namun 

memiliki brand yang kuat seperti Samsung, Sony dan LG dan harga yang lebih 

murah. Banyak konsumen cenderung membandingkan antara harga yang 

diberikan oleh Akon Audio dengan harga dari home theatre Samsung, Sony, dan 

LG yang lebih murah. Merk yang dijual oleh Akon Audio antara lain adalah JBL, 

Yamaha, Denon, Boston, Pioneer, dan lain-lain. 

Akon Audio dalam hal ini mengalami kendala dalam mengedukasi 

konsumen dimana merk audio yang terkenal belum tentu memiliki kualitas suara 

yang baik karena masih banyak factor yang harus diperhatikan terutama dalam 

setting audio tersebut sehingga mampu menghasilkan suara yang optimal. Calon 

konsumen yang memiliki potensi untuk melakukan pembelian ini, memerlukan 
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informasi yang cepat, tepat dan lengkap untuk membantu mengubah pemahaman 

tersebut. 

Kendala dari bisnis Akon Audio saat ini adalah adanya penurunan 

penjualan yang diduga disebabkan karena Akon Audio saat ini menggunakan 

strategi stabilitas yang pasif dalam melakukan pengembangan bisnis. Selain itu, 

Akon Audio juga mengharapkan agar pelanggan yang telah menggunakan jasa 

Akon Audio akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain dan 

merekomendasikannya kepada teman maupun saudara yang membutuhkan. Hal 

ini berdampak pada perlambatan penjualan karena tidak semua orang mengenal 

Akon Audio dan produknya, bahkan masih ada yang kurang paham dengan 

layanan Akon Audio namun tidak memiliki sumber informasi yang lengkap dan 

mudah diakses. 

Kekuatan dan kelemahan dari Akon Audio dapat diketahui dari 

manajemen Akon Audio dan pihak-pihak yang berhubungan dengan Akon Audio 

seperti pemilik, karyawan, pelanggan dan supplier. Untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan dari Akon Audio, dilakukan prasurvey dengan cara wawancara 

kepada 5 orang karyawan Akon Audio, pemilik Akon Audio, 5 orang pelanggan 

Akon Audio dan 3 orang supplier Akon Audio. Wawancara terutama dilakukan 

kepada Bapak Wicaksono, yaitu pemilik Akon Audio tentang kekuatan dan 

kelemahan dari Akon Audio. Menurut Bapak Wicaksono, kekuatan dari Akon 

Audio adalah dengan pengalamannya bergerak di industry audio selama 30 tahun, 

Akon memiliki kemampuan untuk melakukan pemasangan audio dengan presisi 

yang baik. Selain itu, kualitas produk audio dari Akon Audio adalah produk yang 
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terbukti handal dan memiliki kualitas suara yang sangat baik. Dengan adanya 

pengalaman yang sangat lama ini, Akon Audio sudah terbukti mampu beradaptasi 

dengan berbagai perubahan situasi politik, social ekonomi di Indonesia dan 

bertahan dalam perubahan jaman. 

Senada dengan hal itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Timbul yaitu 

teknisi Akon Audio, saat ini teknisi dari Akon Audio memiliki tenaga ahli yang 

handal dan berpengalaman. Rata-rata teknisi sudah menjadi karyawan Akon 

Audio sejak 20 tahun yang lalu sehingga mengetahui secara mendalam tentang 

audio. Namun dari hasil wawancara kepada Feri, karyawan bagian pemasaran 

Akon Audio, saat ini sistem pemasaran dari Akon Audio masih bersifat menunggu 

pesanan yang datang dan masih konvensional. Sistem pemasaran saat ini masih 

terbatas pada pembagian brosur kepada orang yang datang ke Akon Audio dan 

pada saat adanya event.  

Selain itu menurut Feri, produk yang disediakan oleh Akon Audio cukup 

terbatas, sehingga sering kali tidak menyediakan produk yang diminta oleh 

pelanggan misalnya soundbars untuk Harman-Kardon. Hal ini juga dikuatkan oleh 

hasil wawancara yang dilakukan kepada Hotel Alila yang memilih merk speaker 

yang sama, namun mereka juga menyatakan cukup puas dengan speaker 

penggantinya. IMS, supplier dari Akon Audio, menyatakan bahwa Akon Audio 

perlu untuk membeli lebih banyak variasi speaker dan kabel untuk melebarkan 

lagi pangsa pasarnya sehingga tidak hanya focus ke pangsa pasar tertentu saja. 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Karaoke Apple mendapatkan hasil 

yang berbeda, karena Karaoke Apple menyatakan bahwa harga dari speaker dan 
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set yang ditawarkan oleh Akon Audio lebih mahal dibandingkan dengan penyedia 

layanan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara Bambang, konsumen 

Akon Audio, yang menyatakan bahwa harga dari Akon Audio lebih mahal 

dibandingkan pesaingnya seperti Hartono Audio, Global Elektronik, Atlanta 

Elektronik, Seroja Elektronik dan Modern Elektronik walaupun merk dan 

pelayanan yang diberikan bisa dikatakan memuaskan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, pemilik dan pelanggan 

Akon Audio dapat dirangkum dalam hasil sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Hasil Prasurvey terhadap Kekuatan dan Kelemahan Akon Audio 

No Kategori Keterangan 

1 Kekuatan 1 Pemasangan dengan presisi yang baik 

2 Kualitas produk audio pilihan 

3 Pengalaman yang sudah cukup lama dalam bisnis audio 

4 Tenaga ahli yang handal 

2 Kelemahan 1 Sistem pemasaran hanya menunggu pesanan 

2 Pemasaran manual dan hanya menggunakan brosur 

3 Harga lebih mahal dari pesaing 

Sumber : Data primer, 2015 

 

Berdasarkan hasil prasurvey, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan 

dari bisnis audio Akon Audio, kekuatan dari Akon Audio antara lain adalah 

pemasangan perangkat dengan presisi yang baik, kualitas audio pilihan, 

pengalaman dan tenaga ahli yang handal untuk memastikan suara yang baik. 

Sedangkan kelemahan dari Akon Audio adalah sistem pemasaran saat ini hanya 

menunggu pesanan saja, metode pemasaran saat ini masih manual dan 

menggunakan brosur, masih banyak market share yang belum dapat dilayani oleh 

Akon Audio dan harga dari pelayanan Akon Audio dinilai lebih mahal dari 

pesaing. 
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Pengembangan strategi yang akan dilakukan oleh Akon Audio adalah dengan 

melakukan pengembangan dari exist strategy seperti saat ini yang hanya menunggu 

konsumen datang saja menjadi strategi pengembangan bisnisnya. Adanya 

kendala-kendala dalam usaha membuat Akon Audio dituntut untuk lebih kreatif 

dan menggunakan strategi yang tepat agar dapat menghasilkan profit dan bersaing 

dalam bisnis audio. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik 

untuk membahas strategi pengembangan bisnis perusahaan audio. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Kendala dari bisnis Akon Audio saat ini adalah adanya perlambatan dalam 

hal penjualan yang diduga disebabkan karena strategi bisnis Akon Audio saat ini 

lebih bergantung pada konsumen yang langsung datang ke toko, penyebaran dari 

mulut ke mulut dan dari penyebaran brosur. Kendala berikutnya adalah banyaknya 

jenis audio yang beredar dengan kualitas suara yang biasa namun memiliki brand 

yang kuat seperti Samsung, Sony dan LG dan harga yang lebih murah. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila Akon Audio berkeinginan untuk meningkatkan 

bisnisnya untuk dapat bersaing dalam kondisi saat ini maka Akon Audio harus 

melakukan perubahan strategi perusahaannya dengan melakukan pengembangan, 

sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana strategi 

pengembangan bisnis Akon Audio? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis strategi pengembangan bisnis Akon Audio. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai pertimbangan dalam strategi pengembangan bisnisnya. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai pertimbangan dalam pengembangan bisnis dan strategi yang harus 

dilakukan perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk penelitian strategi bisnis yang sejenis di masa 

depan. 


