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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia teknologi merupakan keniscayaan telah menjadi bagian dari 

kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari–hari maupun dalam kegiatan 

berbisnis  Hal ini tentu saja menyebabkan banyak bidang – bidang pekerjaan yang 

sudah mulai tergantikan karena kecanggihan teknologi  yang terus berkembang 

dan tidak pernah berhenti. Kecanggihan teknologi ini juga tersebar merata di 

seluruh berbagai bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang jasa. 

Seiring dengan perubahan jaman yang terjadi, khususnya di bidang teknologi, 

tentu setiap perusahaan juga harus mampu menyesuaikan perubahan yang ada. 

Sebuah perusahaan yang selalu adaptif dan terus menerus mengikuti 

perkembangan teknologi yang ada, akan meningkatkan efektifitas kerja dan 

kinerja perusahaan tersebut (Shanks, 2011). Di sisi lain teknologi merupakan 

unsur yang penting dalam dinamika kegiatan perusahaan baik dalam kegiatan 

utama, maupun hanya kegiatan operasional atau pendukungnya saja (Chae, 2014). 

Hal ini membuktikan bahwa, perubahan bisnis ke arah teknologi telah menjadi 

unsur yang penting bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan jasa walaupun 

unsur teknologi tidak menjadi kegiatan yang paling utama dalam berbisnis.  

Perubahan dan perkembangan yang diikuti oleh sebuah perusahaan dilakukan 

dengan menciptakan sebuah inovasi. Inovasi yang dilakukan setiap perusahaan 
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dapat bermacam – macam. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi 

pasar, serta tingkatan apa yang akan dituju. Inovasi yang dilakukan dalam sebuah 

perusahaan sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang baik dengan mengamati 

peluang yang ada, sehingga mampu mencapai tujuan  yang telah disepakati 

bersama (Ernani Hadiyati, 2011).  Perusahaan yang inovatif pada masa kini 

adalah perusahaan yang mampu menggunakan jaringan sosial internet untuk 

meningkatkan komunikaso, berbagi informasi, dan berkolaborasi sehingga 

memungkinkan perusahaan tersebut ke dalam tindakan – tindakan yang inovatif 

bahkan radikal (Burrus, 2010). Diharapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan 

tentu perusahaan tersebut dapat bertahan hidup dan terus berkembang di tengah–

tengah persaingan pasar (Bastian, 2014). 

Inovasi yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan jaringan sosial 

internet juga bermacam – macam jenisnya, seperti Facebook, Twitter, Wikipedia, 

YouTube, Dig, dan Linkedln. Semua jaringan sosial internet tersebut dapat 

dilaksanakan sebagai langkah inovatif perusahaan dalam menghadapi tantangan 

jaman saat ini, dan bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan 

(Burrus, 2010). 

Phoenix Dancer merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, 

dimana perusahaan ini menyediakan jasa tarian dalam sebuah pesta atau pun 

acara–acara yang membutuhkan sebuah pertunjukan untuk menghibur para tamu 

undangannya. Biasanya konsumen yang memilih Phoenix Dancer adalah 

konsumen yang akan melaksanakan acara pernikahan, ulang tahun perkawinan, 

arisan, ataupun acara pemerintahan. Selama sudah lebih dari 10 tahun berdiri, 
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tentu saja Phoenix Dancer sudah melalui banyak perubahan jaman. Di jaman 

teknologi sekarang ini, diperlukan adanya inovasi baru dari Phoenix Dancer agar 

mampu bertahan dan bersaing dalam kondisi pasar saat ini.  

Phoenix Dancer selama ini selalu memperluas jangkauan pasarnya dengan 

mengikuti pameran–pameran yang diadakan oleh IKAPESTA. Berdasarkan hasil 

dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pimpinan Phoenix Dancer 

Semarang, cara ini dianggap masih terlalu konvensional jika diandalkan sebagai 

cara yang utama dalam menjalankan sebuah bisnis. Hal ini dibuktikan dengan 

jumlah job yang masuk ke dalam perusahaan Phoenix Dancer selama 3 tahun 

terakhir tidak mengalami perubahan apapun melainkan diam ditempat.  

Dibutuhkan adanya sebuah inovasi bagi Phoenix Dancer untuk bertahan di tengah 

– tengah persaingan yang ada, yaitu dengan membuka kanal YouTube.  

Kanal YouTube adalah sebuah fasilitas yang didapatkan dari situs halaman 

web YouTube. YouTube adalah sebuah layanan halaman web yang menayangkan 

video dengan isi yang beragam yang dapat dinikmati pengguna melalui koneksi 

internet (Kim, 2012) 

Kanal YouTube dipilih karena berangkat dari hasil penelitian dari Ericson 

Mobility Report, yang menemukan bahwa remaja di Indonesia lebih banyak 

mengkonsumsi video YouTube dari pada acara televisi (Prabancono, 2016). Tentu 

hal ini mejadi salah satu momen penting bagi Phoenix Dancer Semarang dalam 

melaksanakan inovasi dalam perusahaanya. Ditambah lagi pengamatan dan 

observasi yang telah peneliti lakukan, belum ada kelompok tari di Semarang yang 

memiliki kanal YouTube, kalaupun ada, itu hanya terdapat 1 atau 2 kelompok tari 
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saja dan itu telah tidak aktif selama 3 tahun terakhir. Di sisi lain adanya program 

YouTube Partner yang bisa dimanfaatkan Phoenix Dancer sebagai sumber 

penghasilan yang baru di luar penghasilan utama.  

Oleh karena itu dengan meningkatkan inovasi melalui teknologi digital, 

dalam hal ini yaitu melaui kanal YouTube, diharapkan Phoenix Dancer mampu 

bertahan di tengah–tengah persaingan dengan meningkatkan keunggulan 

kompetitifnya, serta memperluas jangkauan pasar, dan mendapatkan sumber 

penghasilan baru di luar aktivitas utama.  

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana inovasi yang dilakukan Phoenix Dancer melalui kanal YouTube 

dapat memperluas jangkauan pasar? 

2. Bagaimana inovasi yang dilakukan Phoenix Dancer melalui kanal YouTube 

dapat menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kanal YouTube 

pesaingnya dalam bisnis sejenis ? 

3. Bagaimana inovasi bisnis Phoenix Dancer melalui kanal YouTube mampu 

mendapatkan  sumber penghasilan baru di luar aktivitas utama ? 

4. Apakah inovasi bisnis Phoenix Dancer melalui kanal YouTube ini layak 

untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan ? 

C. Batasan Penelitian 

Inovasi Phoenix Dancer yang dilakukan dalam penelitian ini, akan lebih 

memfokuskan pada inovasi pemasaran dalam hal promosi melalui kanal 
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YouTube, serta melihat dampaknya terhadap jangkauan pemasaran, keunggulan 

kompetitif, dan didapatkannya sumber penghasilan baru. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi inovasi yang dilakukan Phoenix Dancer melalui kanal 

YouTube dapat memperluas jangkauan pasar  

2. Menganalisa inovasi yang dilakukan Phoenix Dancer melalui kanal YouTube 

dalam menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kanal YouTube 

pesaingnya dalam bisnis sejenis  

3. Memformulasikan inovasi bisnis Phoenix Dancer melalui kanal YouTube 

mampu mendapatkan sumber penghasilan baru di luar aktivitas utama  

4. Mengetahui apakah inovasi bisnis Phoenix Dancer melalui kanal YouTube 

layak untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan Phoenix 

Dancer dalam menentukan strategi pengembangan bisnisnya di kemudian 

hari. Terutama dalam hal : memperluas jangkauan pasar, meningkatkan 

keunggulan kompetitif, dan mendapatkan sumber penghasilan baru di luar 

aktivitas utama 

2. Manfaat Teoritis 

Menjadi bahan referensi ilmu pengetahuan di bidang inovasi bisnis dan 

technopreneurship.  


