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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini, persaingan semakin kompetitif 

sehingga membuat setiap usaha atau bisnis agar tetap eksis dibidangnya harus 

memiliki strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Inti dari strategi adalah persepsi. 

Keunggulan perusahaan sesungguhnya adalah keunggulan bersaing. Strategi 

yang tepat dan kompetitif diperlukan agar suatu perusahaan dapat bertahan 

serta memenangkan persaingan. Perusahaan harus lebih selektif dalam 

mencari, merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis yang dibuat 

agar sesuai dengan posisi perusahaan, dan bagaimana kondisi pesaing – 

pesaing yang sejenis (Hakim, 2006). 

Strategi adalah hal vital yang menentukan kesuksesan perusahaan 

pada masa kompetitif seperti saat ini. Hal ini juga didukung dari data yang 

diperoleh dimana peningkatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh 

sebab itu strategi yang tepat harus diterapkan oleh sebuah organisasi atau 

perusahaan supaya ia tidak kalah dari para pesaingnya. Untuk menentukan 

strategi yang bagaimana dan yang seperti apa yang akan diambil perusahaan, 

dipengaruhi oleh bagaimana kondisi  kemampuan perusahaan untuk dapat 

merealisasikan strategi tersebut.  Sumber daya yang dimiliki, mutu dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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produk yang dijual, posisi persaingan perusahaan, dan bagaimana kondisi 

pesaing – pesaing yang sejenis. Perencanaan strategi berhubungan dengan 

penentuan tujuan perusahaan dan berhubungan dengan keberadaan 

perusahaan dalam persaingan sekarang dan yang akan datang.    

Setelah strategi memulai usaha diterapkan, perusahaan juga 

memerlukan yang namanya strategi mengembangkan usaha dimana 

perusahaan tidak dibiarkan berjalan seperti semula, tetapi berusaha agar 

perusahaan dapat berkembang dan dapat berjalan terus walau terjadi 

persaingan ketat. Menurut Porter (2001:4), strategi adalah alat paling penting 

untuk mencapai keunggulan bersaing.  Strategi adalah tujuan jangka panjang 

dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya 

yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. 

Photobook adalah sebuah buku yang berisi rangkaian foto – foto yang 

saling berkaitan satu sama lain. Kaitan antara foto – foto tersebut bisa 

mempunyai satu atau beberapa tema. Tema – tema yang biasa dipakai untuk 

membuat sebuah photobook bermacam-macam seperti tema Wedding, 

Wisuda, Baby Born, Birthday, Pre-Wedding, Iklan komersial bahkan acara 

kematian seseorang pun bisa dijadikan sebuah photobook.  

Buku album merupakan salah satu jenis photobook  yang sudah mulai 

ditinggalkan karena sejumlah kekurangan yang dimiliki. Bahkan metode yang 

dipakai untuk mencetak pada sebuah buku album adalah metode kuno yang 

dipakai sejak tahun 1928 oleh Albert Renger-Patzsch yang merilis sebuah 

album foto De Welt ist Schon. Metode yang digunakan yaitu pengambilan 
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gambar yang menggunakan sebuah film negatif yang peka cahaya. Kemudian 

film negatif tersebut dicuci dan dicetak di sebuah percetakan foto hingga 

kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah buku album. Karena 

kerumitan dan mahalnya pembuatan buku album, banyak orang yang mulai 

beralih ke pembuatan digital photobook. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada strategi bersaing pada Ivanova 

Printography yang beralamat di Jalan Mt.Haryono no 807-809, Semarang. 

Pemiliknya Ivana Novita dan didirikan pada tanggal 26 Mei 2012. Ivanova 

Printography merupakan pemilik mesin cetak photobook pertama di 

Semarang. Produk yang dihasilkan berupa photobook atau story book beserta 

packagingnya yang berupa box. Selain itu Ivanova Printograph  juga 

memproduksi wall art, brosur, undangan, buku menu dan packaging 

makanan.  Konsumen Ivanova Printography adalah 80% fotografer dan 20% 

adalah konsumen langsung. Waktu untuk menyelesaikan pesanan album 

dengan standart yang telah ditetapkan adalah 3 hari kerja dan untuk 

permintaan khusus (custom) biasanya akan selesai dalam 7 hari kerja. Untuk 

fotografer dan reseller ivanova memberikan harga khusus dan meberikan 

tenggang waktu untuk pembayaran. Alat cetak yang digunakan adalah mesin 

cetak Konika Minolta. Jumlah pegawai pada Ivanova Printography  adalah 15 

orang. 

 Segmen pasar pada Ivanova Printography  adalah menengah ke atas.  

Strategi yang digunakan Ivanova Printography  adalah strategi diferensiasi. 

Strategi diferensisiasi merupakan suatu strategi organisasi yang bertujuan 
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untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dengan produk atau 

jasa dari perusahaan lain. Dengan kata lain, produk atau jasa yang dihasilkan 

haruslah mempunyai identitas. Identitas produk atau jasa ini dapat berupa 

atribut-atribut yang melekat pada produk atau jasa tersebut sehingga dapat 

dikenal oleh pelanggan. Fokus utama strategi diferensiasi adalah pada 

loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. 

Urutan proses produksi pada Ivanova Printography adalah sebagai 

berikut: 

1. File diterima 

2. Konsumen memilih bahan yang akan digunakan untuk mencetak 

dan membuat cover serta packaging 

3. Mendesign layout dan box 

4. Setelah itu dikonfirmasi ke konsumen dan setelah deal maka akan 

mulai diproses 

5. Setelah desain orderan di setujui oleh konsumen bagian produksi 

akan mulai mempersiapkan bahan dan mengukur kertas untuk di 

cetak 

6. Setelah dicetak maka akan dibuat cover dan dibinding 

7. Proses pembuatan box 

8. Proses akhir akan dikontrol ulang sebelum diserahkan ke 

konsumen 
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Gambar 1.1. Hasil Produksi Ivanova Printography  

Permasalahan yang dihadapi oleh Ivanova Printography saat ini adalah 

dengan adanya persaingan yang semakin ketat maka harus dapat mengikat 
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konsumen lebih ketat supaya tetap eksis dikemudian hari.  Berikut ini adalah 

data pesaing dari Ivanova Printography: 

Tabel 1.1. Daftar Nama Pesaing 

No. Nama 

Pesaing 

Alamat Jumlah 

Karyawan  

Satu kota:   

1. Susan 

Album 

Kawasan Industri Candi 

Gatot Subroto Blok 27 No. 8, 

Ngaliyan, Kota Semarang, 

Jawa Tengah 50181 

20 

2. Inspiro  Jl. Lampersari no 18a, 

Semarang 

5 

3. Fotoku Jl. M.H.Thamrin no 39 8 

Beda kota:   

1. Kisah PP  Jl. Cikajang No.12 

Petogogan, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 

12170 

7 

2. Adorama  Jl. Kemang Raya No.17, 

Bangka, Jakarta Selatan -

12730 

12 

3. Seeis Jl. Hayam Wuruk No. 1E, 

Medan, Indonesia  

10 

             Sumber: Data Primer (2017) 

Karena banyaknya pesaingt maka dibutuhkan strategi bersaing yang 

tepat untuk menghadapi persaingan tersebut. Dipilihnya 3 pesaing tersebut 

adalah karena skala usaha yang sama dan dengan harga yang lebih murah. 

Berikut ini adalah data tentang perkembangan penjualan Ivanova 

Printography selama bulan Januari 2016 hingga Januari 2017: 

 

https://www.bridestory.com/id/angela-studio/projects/photobook-myrza
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Gambar 1.2. Grafik Perkembangan Ivanova Printography 

 

Berdasarkan pada data tersebut diketahui bahwa grafik menunjukkan 

adanya fluktuasi naik turun dari bulan Januari 2016 hingga Januari 2017 

untuk penjualan Ivanova Printography yang menunjukkan bahwa adanya 

persaingan yang ketat dimana pada bulan Januari 2016 hingga April 2016 

mengalami peningkatan hingga Juni 2016 setelah itu mengalami fluktuasi 

hingga akhir tahun 2016 dan menurun pada bulan januari 2017. Maka topik 

ini menjadi menarik untuk diteliti. 

Adapun analisis strategi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

strategi bersaing berdasarkan pada strategi yang digunakan saat ini (existing 

strategy) , kemudian menentukan strategi kedepan dengan pendekatan SWOT 

dan analisis IE matriks. Dengan mengetahui berbagai macam strategi yang 

paling tepat untuk diterapkan tersebut maka akan dapat tetap bertahan dan 

eksis di era persaingan seperti saat ini. 
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Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, & Threat) adalah 

metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi 

bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut 

Rangkuti, SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi pelayanan. Analisis dapat didasarkan pada logika yang 

memaksimalkan peluang namun dapat secara bersamaan meminimalkan 

kekurangan dan ancaman (David, 2004). Analisis IE matriks merupakan 

kombinasi dari matriks internal dan eksternal perusahaan. Maka ini 

menjadikan alasan peneliti memilih analisis SWOT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pitoy dkk (2016) menganalisis tentang 

analisis strategi bersaing dalam persaingan usaha bisnis document solution 

(studi kasus pada PT. Astragraphia, Tbk Manado). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa perusahaan dalam menerapkan strategi bersaing dengan 

para competitor untuk merebut pasar perusahaan melakukan berbagai strategi 

pemasaran yang dimana perusahaan memiliki bidang pemasaran yang 

bertugas mencapai target pemasaran dan penjualan perusahaan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nia (2017) menganalisis tentang 

strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing pada CV. Kawisa 

Pratama Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan matriks grand strategy dan pemilihan secara khusus dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyek&action=edit&redlink=1
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Matriks Quantitative Strategies Planning (QSP) dapat diperoleh bahwa 

strategi yang harus dilakukan oleh CV. Kawisa Pratama Bandung adalah 

market development, market penetration, dan product development. Faktor-

faktor yang menghambat berjalannya strategi bisnis untuk meningkatkan 

keunggulan bersaing pada CV. Kawisa Pratama Bandung dipengaruhi oleh 2 

faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari individual pegawai dan modal 

yang dimiliki, sedangkan faktor eksternalnya adalah ketidakpastian yang 

selalu datang, pesaing yang semakin banyak, dan peraturan pemerintah (izin 

usaha untuk memenangkan tender). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nia (2017) menganalisis tentang 

formulasi strategi bersaing pada PT. Macananjaya Cemerlang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa strategi bersaing yang cocok diterapkan 

bagi PT. Macananjaya Cemerlang dalam menghadapi persaingan di industri 

percetakan adalah strategi penetrasi pasar yang didukung oleh marketing mix 

dan fokus pendekatan dengan meningkatkan jumlah pelanggan perusahaan. 

Upaya yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mempertahankan pelanggan 

lama maupun mencari pelanggan baru dengan cara perbaikan produk dan 

pelayanan, menjaga loyalitas pelanggan, dan penambahan nilai produk yang 

diberikan. 

Maka berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini berjudul: 

“ANALISIS STRATEGI BERSAING PADA IVANOVA 

PRINTOGRAPHY.”  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diambil 

dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana strategi bersaing Ivanova Printography dengan 

pendekatan SWOT dan IE matriks?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

“Untuk mengidentifikasi strategi bersaing perusahaan Ivanova 

Printography dengan pendekatan SWOT dan IE matriks”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis: 

Bagi Perusahaan yaitu Ivanova Printography, sebagai masukan strategi 

bersaing untuk bersaing. 

b. Manfaat Teoritis: 

1) Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat 

di bangku perkuliahan dengan realita yang sesungguhnya terjadi di 

lapangan dan bermanfaat bagi kelangsungan usaha ke depan. 

2) Bagi Kalangan akademisi, sebagai referensi untuk penelitian serupa 

di masa mendatang. 

 


