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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis saat ini tumbuh pesat sehingga persaingan bisnis 

merupakan hal yang umum terjadi. Didalam membangun suatu bisnis, setiap 

pemilik usaha pasti menginginkan usahanya berkembang dan berjalan dengan 

lancar serta mendapatkan keuntungan yang tinggi. Maka dari itu perusahaan harus 

mampu menunjukkan kualitas produknya supaya dapat mencapai keunggulan 

bersaing. Untuk dapat mencapai keunggulan bersaing maka perusahaan harus 

mampu mengembangkan suatu strategi yang dapat membuat perusahaan itu tetap 

maju dan berkembang. Ketatnya persaingan dalam suatu bisnis memaksa para 

pengusaha untuk berpikir bagaimana cara menyusun strategi bisnis yang tepat 

agar tetap mampu bersaing dengan para pesaing yang ada. Selain itu stategi juga 

dapat digunakan untuk mengetahui apa saja kekuatan,kelemahan,peluang,dan 

ancaman. Perusahaan juga harus mempunyai suatu misi sehingga perusahaan ini 

tahu kemana akan bergerak dan mempunyai strategi sehingga perusahaan mampu 

mengetahui bagaimana cara untuk mewujudkan misi tersebut. Sukses dalam 

perekonomian merupakan hasil dari mengenal misi untuk memuaskan keinginan 

pelanggan. 

Persaingan merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat terelakkan 

dalam suatu usaha, terutama usaha kuliner. Suatu persaingan terjadi karena 

adanya tekanan dari pesaing lain sehingga dapat memicu untuk memperbaiki 
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keadaan perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu wadah yang mampu 

mengembangkan sumber daya manusia agar kuliner bisa bertahan dan terus 

berkembang. Perkembangan kuliner di Indonesia sendiri memberi dampak positif 

dalam setiap lapisan masyarakat, tidak dibatasi oleh gender dan ras dikarenakan 

kuliner masih menjadi sesuatu yang dapat menarik perhatian dan memunculkan 

ide bisnis yang seakan-akan tidak pernah habis. 

Saat ini industri makanan di Indonesia berkembang semakin pesat. 

Dibanding dengan industri lainnya, industri makanan mendapat peluang yang 

sangat besar untuk terus berkembang. Dengan melihat berkembangnya industri 

makanan maka perlu melakukan suatu upaya pengelolaan, agar penentuan harga, 

peramalan terhadap pemesanan produk awal, serta alokasi level dan banyaknya 

produk dapat dilakukan secara tepat. Terlebih jika melihat umur makanan yang 

mempunyai batasan. Produksi berlebih akan menimbulkan kelebihan stok. Selain 

bertambahnya biaya simpan, stok berlebih ini mempunyai batasan waktu untuk 

tetap dapat dijual ke konsumen karena makanan mempunyai batas kadaluarsa. 

Sedangkan produksi yang kurang akan berpengaruh pada tersedianya produk saat 

permintaan datang. Sebagai akibatnya, kesempatan untuk meningkatkan 

pendapatan akan hilang. 

Di Indonesia, terdapat banyak entrepreneur yang memiliki bisnis usaha 

yang tersebar hampir di seluruh daerah, salah satunya adalah bisnis 

makanan/kuliner. Beragam makanan ditawarkan dari makanan siap saji maupun 

makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang masih disukai oleh 

banyak orang adalah bakcang. Bakcang berasal dari negeri china, bakcang terbuat 
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dari ketan/beras yang diisi dengan daging, juga menggunakan daun untuk 

membungkus dan dibuat seperti tanduk sapi. Bakcang juga memiliki tradisi 

seperti lomba perahu naga untuk mengenang tokoh sejarah yang bernama Qu 

Yuan.  

 Beberapa pengusaha bakcang di Semarang sudah berdiri cukup lama. 

Salah satunya “KI.EM Grajen Bakcang dan Sate”, yang berlokasi di Jalan Grajen 

No.39, Semarang. Dahulunya usaha ini berdiri sejak tahun 1976 oleh Ny.So Kiem 

Bwee, dan sekarang usaha ini di lanjutkan oleh generasi kedua yaitu putrinya 

yang bernama Aniang (Anie). Hingga sekarang, Aniang yang memproduksi 

sendiri bakcang ini dan dibantu oleh 2 pegawainya yang sudah lama bekerja pada 

saat Ny.So Kiem Bwee masih membuatnya, Aniang sekaligus memegang peran 

cita rasa dari bakcang dan sate itu dan juga mengatur manajemen keuangan mulai 

dari pengeluaran untuk belanja, penjualan hingga pendapatan yang di dapat dari 

usaha itu. Oleh karena itu, Aniang memegang peran penting dalam usaha KI.EM 

Grajen Bakcang dan sate ini. 

KI.EM Grajen perlu strategi alternatif untuk bisa bertahan dari persaingan 

bisnis dan berkembang menjadi lebih maju lagi. KI.EM Grajen menghadapi 

persaingan yang begitu ketat, banyak pesaing bakcang yang sudah dikenal orang-

orang diantaranya bakcang plampitan, bakcang 66 suburan, bakcang kebon arum, 

bakcang seroja, bakcang mataram. Kesulitan memperoleh bahan baku berupa 

daun pring yang hanya sedikit penjual nya tetapi banyak dicari oleh para 

pengusaha bakcang di semarang. Daun pring ini dijual hanya oleh 2 orang saja di 

pasar gang baru yang sudah lama menjadi pemasok daun pring di KI.EM Grajen 
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dan KI.EM Grajen mendapatkan daun pring ini 2 kali dalam seminggu dalam 

jumlah yang tidak begitu banyak. Posisi KI.EM Grajen bisa bersaing dengan 

pesaing bakcang yang ada di Semarang,karena KI.EM Grajen sudah lama dikenal 

dan diminati dari dulu oleh para penggemar bakcang di Semarang.           

Peneliti telah melakukan survey pendahuluan kepada KI.EM Grajen untuk 

mengetahui peluang, kekuatan, ancaman, dan kelemahan yang dimiliki oleh 

KI.EM Grajen. Survey pendahuluan dilakukan dengan cara memberikan 

kuesioner yang berisi 10 pernyataan yang terdiri dari 4 pernyataan pertama yaitu 

tentang kekuatan, 2 pernyataan selanjutnya berisi tentang kelemahan lalu 2 

pernyataan berikutnya berisi tentang peluang dan 2 pernyataan terakhir berisi 

tentang ancaman yang dimiliki oleh KI.EM Grajen. Kuesioner dibagikan kepada 9 

responden yaitu konsumen yang biasa membeli produk milik KI.EM Grajen dan 

pemilik serta karyawan. 

Tabel Variabel SWOT 

Kekuatan - Kualitas produk yang bagus 

- Pelayanan yang baik 

- Lokasi mudah dijangkau 

- Variasi rasa yang beragam 

Kelemahan - Promosi yang dilakukan kurang 

menarik 

- Tempatnya kurang bersih 

Peluang - Bakcang KI.EM Grajen dapat 
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diperoleh di Surabaya 

- Bakcang KI.EM Grajen dapat 

diperoleh di pusat oleh-oleh di 

Semarang 

Ancaman - Ada pesaing yang menggunakan 

nama dan produk yang sama 

- Ada pesaing yang memiliki rasa 

yang sama enaknya 

Sumber : data primer yang diolah, 2018. 

Menurut Richard L.Daft dalam Nisak, (2014) Definisi strategi secara eksplisit, 

yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta 

berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan 

bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat 

ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menjalankan kebijakan dan 

menentukan strategi yang tepat pada segala situasi yang ada sehingga perusahaan 

dapat menjual produk yang dihasilkan dan memperoleh keuntungan. Jika 

perusahaan tidak menyusun suatu strategi maka perusahaan akan mengalami 

kekalahan dalam persaingan, nantinya akan berakibat pada kelangsungan hidup 

perusahaan yang pendek. Untuk dapat memenangi persaingan yang cukup ketat 

antara perusahaan satu dengan yang lainnya, maka strategi sangat diperlukan oleh 

perusahaan. Dengan analisis strategi SWOT diharapkan perusahaan akan lebih 

mengerti apa saja kekuatan,kelemahan,peluang, dan ancaman yang mereka miliki 
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dan mereka hadapi, dengan harapan agar KI.EM Grajen tetap dapat bersaing dan 

bisa unggul dalam persaingan. 

 

Analisis SWOT merupakan analisis yang mengkombinasikan antara 

analisis lingkungan eksternal perusahaan ( peluang dan ancaman), analisis 

lingkungan internal perusahaan ( kekuatan dan kelemahan). Analisis lingkungan 

internal yang didapatkan dari fungsi bisnis perusahaan yaitu 

pemasaran,keuangan,produksi dan operasional, dan sumber daya manusia (David 

dalam Puspitasari & Indriyani, 2014). Analisis lingkungan eksternal dilihat dari 

Porter Five Forces. Persaingan dalam suatu industri tergantung pada lima 

kekuatan dasar yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, 

kekuatan tawar menawar pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli, dan 

persaingan sesama industri (Taylor, dalam Puspitasari & Indriyani, 2014). 

Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui bahwa KI.EM 

Grajen dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada dengan menggunakan 

strategi yang tepat untuk menyiasatinya. Maka berdasarkan pada uraian tersebut , 

penelitian ini berjudul: “Pengembangan Strategi Alternatif Pada Perusahaan 

KI.EM Grajen Dengan Menggunakan Analisis SWOT”. 

Penelitian ini di replikasi dari penelitian Puspitasari & Indriyani, 2014 

tentang ANALISIS STRATEGI BERSAING PADA PT. ASIA INOVASI 

DIMENSI CIPTA pada tahun 2014. 
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Penelitian ini di replikasi dari penelitian Fitriadi, Soekarto, & Sunarti, 

2013 tentang STRATEGI BERSAING : SUATU KAJIAN PERUMUSAN 

STRATEGI PEMASARAN GUNA MERAIH KEUNGGULAN KOMPETITIF 

pada tahun 2013. 

Penelitian ini direplikasi dari penelitian Saputro, Hidayat, & Yulianto, 

2016 tentang PERENCANAAN STRATEGI PEMASARAN PAKET DATA 

KAMPUS DALAM PERSAINGAN DI BIDANG PAKET DATA INTERNET 

pada tahun 2016. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:   

“Bagaimana strategi alternatif pada KI.EM Grajen Bakcang dan Sate 

dengan menggunakan analisis SWOT?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

          “Untuk mengetahui strategi alternatif yang akan digunakan oleh KI.EM 

Grajen dalam menghadapi persaingan di bisnis makanan berdasarkan analisis 

SWOT”.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

        Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Bagi kalangan akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi pembelajaran 

tentang kewirausahaan atau masukan untuk penelitian dengan topik yang 

hampir sama di masa yang akan datang. 

 

b. Bagi pihak perusahaan ( KI.EM Grajen) 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk pihak KI.EM 

Grajen dalam meningkatkan strategi bersaingnya. 


