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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Di zaman globalisasi saat ini pasar global semakin diramaikan dengan 

banyaknya bermunculan bisnis-bisnis dan usaha-usaha baru. Dari banyaknya 

usaha –usaha baru tersebut muncul pula beragam produk dan jasa yang 

ditawarkan juga.Semua dilakukan untuk membuat konsumen menjadi lebih 

tertarik akan produk barang dan jasa yang dihasilkan. Didalam ramainya pasar 

global tentu terdapat persaingan antara produsen dengan merek masing-masing 

serta bagi sesama pelaku bisnis. Persaingan yang semakin ketat tidak hanya terjadi 

pada usaha besar saja melainkan pada usaha kecil dan mikro. Untuk itu 

dibutuhkan sebuah strategi bersaing yang tepat.Jenis usaha apapun yang 

dijalankan setiap usaha perlu memiliki sebuah strategi bersaing. Blue ocean 

strategy adalah salah satu alat yang dapat membantu sebuah perusahaan untuk 

membuat strategi bersaing. Rancangan Blue Ocean Strategy berguna untuk 

membantu perusahaan  keluar dari persaingan di samudra merah.  

Menurut Kim dan Mauborgne (2014) bahwa samudra merah adalah ruang 

pasar yang sudah dikenal dengan batasan-batasan industri yang sudah 

terdefinisikan dan diterima, dan juga aturan-aturan persaingan sudah diketahui. 

Sebaliknya samudra biru ditandai dengan ruang pasar yang belum terjelajahi, 

penciptaan permintaan, dan peluang pertumbuhan yang sangat menguntungkan. 

Meskipun samudra biru diciptakan dari luar industri yang sudah ada, kebanyakan 
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dibuat dari dalam samudra merah dengan cara memperluas batasan-batasan 

industri yang sudah ada. 

Didalam Kim dan Mauborgne (2014) Strategi samudra biru juga pernah 

dibuktikan oleh Guy Laliberte yang kini menjadi CEO Cirque du soleil yaitu salah 

satu eksportir kultural terbesar di Kanada. Karya-karya Cirque yang didirikan 

pada tahun 1984 telah disaksikan  hampir 40 jutaorang di 90 kota diseluruh dunia. 

Hal ini melebihi dari hasil Riling Bros dan Barnum & Barley yang sebelumnya 

menjadi jawara global dari industri sirkus. Sebuah hal yang membuat lebih 

menakjubkan adalah ini terjadi dalam sebuh industri yang bisa dibilang kurang 

menarik, dan industri sirkus saat itu sedang sangat menurun. Ditambah protes dari 

sekelompok pecinta binatang terhadap penggunaan binatang dalam sirkus. 

Menurunnya jumlah pemasukan penonton saat itu dikarenakan anak-anak lebih 

memilih meminta Playstations dari pada pergi ke sirkus. Dari situlah Cirque du 

Soleil menciptakan sebuah pasar baru tanpa persaingan yang menjadikan 

kompetisi tidak relevandan merangkul pelanggan baru yaitu orang dewasa serta 

pelanggan korporat yang bersedia membayar lebih mahal dari sirkus biasa demi 

merasakan sensasi pengalaman hiburan yang belum pernah ada sebelumnya. 

Dari hasil penelitian tersebut perusahaan Cirque du Soleil berhasil 

menciptakan inovasi nilai dengan memadukan sirkus kedalam teater yang 

menciptakan sebuah gairah dan suatu pertunjukan yang baru bagi penonton, serta 

membuat tenda yang tampak megah untuk menarik penonton.Menurut Kim dan 

Mauborgne (2014) Inovasi nilai diciptakan didalam wilayah yang dimana 

tindakan perusahaan mempengaruhi struktur biaya dan tawaran nilai bagi pembeli, 
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sedangkan nilai pembeli diadopsi dengan menambah dan menciptakan faktor – 

faktor yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Inovasi nilai didalam 

perusahaa Cirque du Soleil yang diciptakan mampu memangkas biaya yang cukup 

besar karena tidak perlu membayar pelatih hewan, pemeliharaan hewan,biaya 

kandang, serta asuransi hewan yang harganya cukup tinggi. Inovasi nilai adalah 

dasar atau sebagai batu pijak dari Blue Ocean Strategy. Perusahaan Cirque du 

Soleil mampu menciptkan sebuah lompatan yang memberikan keuntungan yang 

besar bagi perusahaan itu sendiri dengan mengejar diferensiasi dan biaya rendah.  

Blue Ocean Strategymerupakan sebuah langkah yang tepat untuk 

menghadapi situasi pasar yang sangat banyak pesaingnya. Dengan dirumuskannya 

Blue Ocean Strategyperusahaan didorong untuk keluar dari ramainya persaingan 

atau samudra merah dengan cara menciptakan ruang pasar baru yang tidak ada 

pesaing didalamnya, sehingga kata kompetisi menjadi tidak relevan lagi. 

Perumusan Blue Ocean Strategylebih memfokuskan untuk menumbuhkan 

permintaan serta menjauh dari ramainya persaingan. Dengan perumusan Blue 

Ocean Strategy permintaan potensial yang selama ini diabaikan oleh para pesaing 

akan menjadi peluang baik yang akan dimanfaatkan untuk membetuk arena pasar 

baru. 

Saat ini usaha layanan perbaikan kendaraan bermotor atau bengkel 

semakin bertambah banyak. Hal ini disebabkan karena semakin bertambah banyak 

pula jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel jumlah 

pertambahan kendaraan bermotor di Jawa Tengah. 
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Tabel 1.1 

Jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah 

 

Tahun 

 

Perorangan 

 

Perusahaan 

 

Pemerintah 

Badan 

internasional 

 

Total 

2009 8,369,385 95,319 129,168 39 8,593,911 

2010 9,087,465 100,045 131,184 55 9,318,749 

2011 10,240,380 108,398 132,282 83 10,481,143 

2012 11,271,282 116,085 133,623 298 11,521,288 

2013 12,421,640 126,091 135,427 520 12,683,723 

Sumber : Data BPS Pusat (www.bps.go.id) 

 Dari data tabel diatas dapat dilihat volume kendaraan selalu mengalami 

peningkatan. Jumlah peningkatannya juga terbilang sangat banyak tidak heran 

maka banyak orang yang ingin membuka sebuah usaha bengkel motor, tentu ini 

akan menjadi sebuah persaingan yang sangat ketat.  

Tabel 1.2 

Data Pelanggan Bengkel Motor IDA JAYA  

Tahun Jan  Feb Mar April Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nov Des 

2014 220 240 250 222 231 214 210 200 225 214 251 185 

2015 250 222 243 215 266 200 210 230 234 250 233 218 

2016 233 180 189 200 250 244 251 203 198 185 261 255 

Sumber : Data Bengkel Motor IDA JAYA 
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 Dari tabel diatas diketahui bahwa penggan pada bengkel motor IDA JAYA 

mengalami fluktuasi yaitu kadang mengalami peningaktan dan kadang juga 

mengalami penurunan jumlah pelanggan. 

Persaingan yang ketat juga terjadi di bengkel-bengkel daerah Sampangan 

yaitu bengkel motor Maximum, IDA JAYA, dan Sampangan Motor. Usaha 

bengkel motor yang akan menjadi objek  penelitian ini adalah bengkel motor 

“IDA JAYA”. Usaha bengkel motor ini telah berdiri cukup lama yaitu sejak tahun  

1991. Yang berlokasi di Jalan Kelud Raya no.19, Kota Semarang. Pemilik 

bengkel adalah ibu Ida dan dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya dibantu 

dengan empat orang karyawannya yang masing-masing bertugas sebagi montir. 

Bengkel mulai beroprasi dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, untuk hari minggu 

digunakan untuk libur. Bengkel motor IDA JAYA memberikan pelayanan jasa 

perbaikan motor, penjualan spare part, penjualan oli, dan ban motor. Harga jasa 

yang ditawarkan juga lebih terjangkau dibandingkan dealer resmi serta kedua 

bengkel pesaingnya yang ada serta hasil pelayanan yang baik karena menjaga 

kepuasan pelanggan. Lokasi bengkel juga tepat dipinggir jalan raya dan bagian 

belakang bengkel adalah daerah perkampungan yang cukup padat penduduk. 

Lokasi bengkel ini bisa dibilang cukup startegis. 

Bengkel motor IDA JAYA adalah bengkel pertama yang berdiri sebelum 

bengkel Maximun dan Sampangan Motor. Dari kedua pesaing yang ada bengkel 

maximum adalah bengkel yang paling dekat dengan bengkel motor IDA JAYA, 

karena jumlah karyawan yang dimiliki bengkel motor maximum lebih banyak dan 

tempat yang lebih besar memungkinkan melakukan pelayanan perbaikan motor 
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lebih banyak dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan bengkel Sampangan 

motor memiliki tiga orang karyawan serta ukuran tempat yang tidak terlalu besar. 

Dari harga perbaikan ringan bengkel motor IDA JAYA unggul lebih murah yaitu 

Rp 30.000, bengkel motor Maximum Rp 33.000, dan bengkel Sampangan Motor 

Rp 35.000. Bengkel motor IDA JAYA cukup terkenal disepanjang daerah 

sampangan selain murah hasil pelayanan yang cukup baik serta kelengkepan spare 

partnya banyak, penduduk daerah sana juga banyak yang telah menjadi pelanggan 

tetapnya karena sudah sejak lama berdiri, selain dari penduduk daerah sampangan 

yang menjadi pelanggan tetapnya banyak juga teman-teman dari anak ibu Ida 

menjadi pelanggan tetapnya.  

Berdasarkan wawancara dengan pemilik bengkel motor IDA JAYA para 

konsumen yang datang lebih memilih bengkel motor IDA JAYA karena harga 

yang lebih murah dan spare part yang lengkap. Montir yang bekerja juga sangat 

cekatan sehingga tidak memakan banyak waktu saat memperbaiki motor dari 

konsumen-konsumen yang ada. Hubungan yang baik dengan para Konsumen juga 

sangat terjaga sehingga konsumen mau mempercayakan sepenuhnya jika motor 

yang rusak parah dan proses perbaikannya harus ditinggal atau menginap. Itu 

semua dilakukan supaya konsumen tidak kecewa dan puas. 

Setiap hari jumlah kendaraan diSemarang semakin meningkat hal ini 

menambah peluang bagi usaha yang bergerak pada jasa perbaikan motor atau 

bengkel  semakin tinggi dan tentunya semakin lebih ketat. Persaingan yang terjadi 

antara lain adalah persaingan harga kelengkapan spare part dan hasil perbaikan. 

Melihat dari pesaingnya Bengkel Maximum memberikan penawaran kelengkapan 



7 
 

ban yaitu tersedianya ban mulai dari ukuran kecil untuk balap hingga ban untuk 

variasi motor trail, sedangkan bengkel motor IDA JAYA masih bertahan dengan 

harga murah dan kelengkapan spare partnya. 

Tabel 1.3 

Rekapitulasi Hasil Pra Survei Dengan Pemilik 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Menurut anda apa yang menjadi 

kekurangan dari bengkel motor 

ini? 

Yang menjadi kekurangan dari bengkel 

motor ini adalah perlunya menambah 

part aksesoris motor khusus bagi motor 

modifikasi. 

2 Keluhan apa yang paling 

banyak anda dapat dari 

konsumen? 

Keluhan yang banyak terjadi yaitu dari 

teman-teman saya yang mencari 

aksesoris modifikasi Thailook, selain itu 

anak-anak remaja disekitar sini juga 

banyak mencari aksesoris modifikasi 

Thailook tersebut. 

3 Bagaimana kondisi bengkel ini 

dalam menghadapi persaingan? 

Bengkel ini banyak pesaing karena 

disekitar sini ada beberapa bengkel 

serupa dan ada beberapa konsumen yang 

komplain memang kadang menyatakan 

mereka kadang pindah bengkel lain 

karena merasa lebih puas dengan 

pelayanan di bengkel lain, ini menjadi 

ancaman bagi bengkel ini 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Dari hasil Pra Survei dengan pemilik kemudian survei dilanjutkan kepada 

sepuluh konsumen yang pernah berkunjung pada bengkel Maximum dan Bengkel 

Ida Jaya. 
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Tabel 1.4 

Rekapitulasi Hasil Pra Survei Dengan Konsumen 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Sudah berapa lama anda 

menjadi langganan bengkel 

motor IDA JAYA? 

Saya sudah berlangganan kurang lebih 4 

tahun. 

2 Faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi anda 

mengunjungi bengkel 

motor IDA JAYA? 

Dekat dengan rumah, hasil perbaikannya 

bagus meskipun saya tinggal. 

3 Apa perbedaan bengkel 

motor IDA JAYA dengan 

bengkel Maximum? 

Harganya murah, sparepartnya lengkap dari 

bengkel yang lain daerah sini, dan 

tempatnya cukup luas. 

4 Selain bengkel motor IDA 

JAYA bengkel mana saja 

yang pernah anda kunjungi 

didaerah Sampangan ini? 

Bengkel motor Maximum dan Sampangan 

Motor 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dibutuhkan faktor 

persaingan untuk mampu memodifikasi sehingga dibutuhkan inovasi yang 

realistik bagi bengkel IDA JAYA supaya tidak tertinggal dari pesaingnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik bengkel motor IDA JAYA 

dan 10 konsumen yang sering ke bengkel motor IDA JAYA dan melakukan 

pengamatan, didapat faktor-faktor persaingan didalam usaha perbaikan motor atau 

bengkel ada pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.5 

Faktor-Faktor Persaingan Bengkel Motor Saat Ini 

Faktor-Faktor Frekuensi 

Jawaban 

Total  

Responden 

Persentasi 

Jawaban 

Harga Murah 7  10 70% 

Jarak Dekat 7  10 70% 

Kelengkapan Spare Part 8  10 80% 

Hasil Perbaikan 8  10 80% 

Luas tempat 2  10 20% 

Jumlah montir 1  10 10% 

Sumber : Data primer diolah, 2016  

Didalam menghadapi persaingan bisnis tentu sangat dibutuhkan strategi 

untuk bisa memenangkan persaingan tersebut, hal ini terjadi bukan hanya 

perusahaan besar saja yang membutuhkan tetapi perusahaan kecil pun juga 

membutuhkan strategi. Pendekatan Blue Ocean Strategi adalah salah satu alat 

yang dapat membantu perusahaan keluar dari persaingan. Didalam penelitian ini 

dilakukan pendekatan Blue Ocean Strategi untuk perumusan strategi bersaing 

bengkel motor IDA JAYA. Dengan melakukan pendekatan Blue Ocean Strategy 

sebagai perumusan strategi bersaing maka dapat menjadikan bengkel motor IDA 

JAYA bertahan dalam menghadapi persaingan dengan bengkel pesaing yang 

berada didaerah Sampangan Semarang. 
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1.1 Rumusan Masalah 

Dengan melihatnya latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas antara lain : 

Bagaimana strategi bersaing dengan pendekatan Blue Ocean Strategi dilakukan 

pada bengkel mootor IDA JAYA. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah : 

Melakukan perumusan strategi bersaing bengkel motor IDA JAYA dengan 

pendekatan Blue Ocean Strategi. 

1.3 Manfaat Penelitian  

a. Praktis 

Bagi bengkel motor IDA JAYA, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

masukan yang membangun untuk menghadapi persaingan usaha terutama 

dalam strategi bersaing. 

b. Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis yaitu mengenai strategi bersaing Blue 

Ocean Strategy. 

  




