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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis yang semakin pesat, mengakibatkan semakin ketatnya 

persaingan yang terjadi dalam dunia usaha. Hal tersebut juga mengakibatkan 

perubahan yang besar dalam dunia usaha, baik di sector industri maupun di sektor 

perdagangan barang dan jasa. Ini dapat dilihat dari timbulnya persaingan dalam hal 

desain produk, kualitas produk, dan pelayanan kepada konsumen untuk dapat 

meningkatkan pangsa pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, 

perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh pada proses pembuatan 

produk, sejak saat didesain, dikembangkan dan diproduksi, sampai dengan 

didistribusikan kepada konsumen. Hal ini membuat dibutuhkannya suatu strategi 

yang mampu membuat perusahaan bersaing dengan pesaingnya. 

Strategi didefinisikan sebagai kerangka atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan tindakan atau program 

organisasi. Strategi juga diartikan sebagai rencana tentang apa yang ingin dicapai 

suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang ingin 

dicapai tersebut (David, 2016). Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai, aksi potensial yang membutuhkan keputusan 

manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar 

(Gunawan, 2017). Perusahaan perlu mempunyai strategi yang tepat karena dua hal 

yaitu agar dapat membentuk pendekatan yang efektif untuk kegiatan perusahaan 
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dan dapat menyatukan keputusan serta inisiasi kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan (Suryana, 2003). Hal ini membuat perlunya pembuatan alternatif 

strategi oleh perusahaan agar perusahaan mampu bersaing dengan pesaingnya. 

David (2016) menyatakan bahwa suatu strategi yang disusun dan dikelola 

dengan memperhitungkan berbagai sisi akan berdampak positif bagi organisasi. 

Untuk bisnis yang sudah berjalan dalam tahap evaluasi dapat digunakan analisis 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan (David, 2016). Analisis lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan merupakan alat untuk membantu pengusaha atau 

calon pengusaha melihat dengan lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang 

atau akan dijalani. Pada proses formulasi strategi dilakukan pencocokan (matching 

stage) untuk mengidentifikasi strategi dengan Matriks IE (David, 2016). Setelah itu 

dalam perumusan strategi dilakukan analisis SWOT yaitu metode perumusan 

strategis yang berfungsi untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman suatu perusahaan (David, 2016). Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap 

keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di lingkungan perusahaan 

(Kotler dan Armstrong, 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. Faktor internal meliputi 

kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan sedangkan faktor eksternal 

adalah peluang dan ancaman yang dihadapi dari luar perusahaan (Maria dan 

Kadarusman, 2013). Dengan menggunakan matriks SWOT akan dihasilkan 

alternative strategi SO, ST, WO, dan WT yang dikombinasikan dengan analisis 
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lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Setelah didapatkan strategi 

alternative, maka akan dilakukan pemilihan strategi prioritas yang akan digunakan 

oleh perusahaan dengan menggunakan analisis Quantitative Strategic Planning 

Matrix (QSPM). QSPM adalah alat analisis yang memungkinkan para penyusun 

strategi mengevaluasi berbagai strategi alternative secara objektif, berdasarkan 

factor – factor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasi 

sebelumnya (Kumala, 2017). 

Saat ini pemerintah melalui Kementrian Perindustrian menargetkan 

pertumbuhan industry kecil dan menengah (IKM) dapat tumbuh di atas 10% pada 

tahun 2018 (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180104103124-92-

266624/kemenperin-targetkan-ikm-tumbuh-10-persen-pada-2018). Hal ini 

mendorong pada penciptaan berbagai usaha baru, terutama bisnis lokal, dimana 

sebah toko dimiliki dan dijalankan oleh orang yang tinggal pada suatu komunitas 

dan memiliki pelanggan yang berasal dari komunitas itu juga. Pertumbuhan bisnis 

lokal (IKM) ini juga terjadi di kota Semarang, dengan bantuan walikota untuk 

memudahkan warga Semarang membuka suatu IKM. Pertumbuhan ini mencapai 

hingga 9,79% dalam satu tahun  

(http://jateng.tribunnews.com/2018/04/17/krisseptiana-hendrar-prihadi-dorong-

pertumbuhan-ukm-di-kota-semarang). 

Adanya usaha ini membuat persaingan bisnis saat ini semakin ketat, 

terutama bagi industry kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, sehingga 

dibutuhkan suatu strategi yang dapat membuat IKM meningkatkan keunggulan 

bersaingnya (http://www.kemenperin.go.id/artikel/7835/Persaingan-Sangat-

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180104103124-92-266624/kemenperin-targetkan-ikm-tumbuh-10-persen-pada-2018
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180104103124-92-266624/kemenperin-targetkan-ikm-tumbuh-10-persen-pada-2018
http://jateng.tribunnews.com/2018/04/17/krisseptiana-hendrar-prihadi-dorong-pertumbuhan-ukm-di-kota-semarang
http://jateng.tribunnews.com/2018/04/17/krisseptiana-hendrar-prihadi-dorong-pertumbuhan-ukm-di-kota-semarang
http://www.kemenperin.go.id/artikel/7835/Persaingan-Sangat-Ketat
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Ketat). Strategi adalah suatu bentuk instrument bisnis yang akan digunakan oleh 

perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan organisasi untuk jangka panjang 

(David, 2016). Dengan adanya strategi yang baik, maka IKM akan dapat bersaing 

dengan IKM lain, terutama dengan IKM yang memiliki bidang usaha dan menjual 

produk yang sama. 

Salah satu IKM yang bertumbuh dan memiliki banyak pesaing dengan jenis 

usaha dan produk yang sama adalah IKM depot air isi ulang. Air merupakan 

kebutuhan pokok bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan air merupakan 

peluang bisnis yang sangat kuat dalam pendirian depot air isi ulang. Namun 

permasalahan yang timbul adalah banyaknya pesaing yang menjual produk dengan 

kualitas mirip dan harga yang kompetitif sehingga membuat depot air isi ulang 

perlu secara kreatif dan strategic dalam menyusun strateginya untuk memenangkan 

persaingan. 

Salah satu depot air isi ulang di Kota Semarang adalah depot air isi ulang 

Ciqua yang telah berdiri sejak tahun 2018. Produk yang dijual pada Depot air isi 

ulang Ciqua adalah air isi ulang (air mineral) dan air reverse osmosis (RO). Depot 

air isi ulang Ciqua melakukan produksi air minum sendiri dengan mengolah air 

gunung yang direstock setiap hari. Sistem kerja dari Depot air isi ulang Ciqua 

sendiri menggunakan sistem jemput bola door to door dengan mempekerjakan 3 

orang karyawan yang berkeliling menggunakan kendaraan bermotor (roda 3) pada 

wilayah kerja Plamongan Indah dan sekitarnya. Selain melayani perumahan, Depot 

air isi ulang Ciqua juga melayani pabrik yaitu mensupply kantin pabrik dan 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/7835/Persaingan-Sangat-Ketat
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supermarket. Permasalahan yang dialami oleh Depot air isi ulang Ciqua adalah 

terjadi penurunan jumlah penjualan dalam satu tahun terakhir. 

Tabel 1.1 

Penjualan Depot air isi ulang Ciqua 

Periode Januari 2018 – Desember 2018 

Bulan Tahun Penjualan (gallon) Pertumbuhan (%) 

Oktober 2018 1535 - 

November 2018 1582 3,06 

Desember 2018 1466 -7,33 

Januari 2019 1551 5,80 

Februari 2019 1525 -1,68 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa dalam lima bulan terakhir 

penjualan air isi ulang pada Depot air isi ulang Ciqua mengalami fluktuasi dan 

menunjukkan ketidak stabilan dalam lima bulan terakhir ini dimana terjadi 

penurunan dan peningkatan dalam periode tersebut. Hal ini menimbulkan 

kekhawatiran bagi pemilik Depot air isi ulang Ciqua karena untuk mencapai angka 

BEP minimal Depot air isi ulang Ciqua perlu menjual 2000 galon dalam satu bulan. 

Adanya permasalahan ini membuat diperlukannya pengembangan strategi yang 

mampu mendukung Depot air isi ulang Ciqua untuk meningkatkan kembali 

bisnisnya. Strategi yang dipakai oleh Depot Air Isi Ulang Ciqua saat ini adalah 

strategi penetrasi pasar, namun banyaknya pesaing depo air isi ulang dan kondisi 

Depot Air isi Ulang Ciqua yang masih baru juga membuat bisnis Depot Air Isi 

Ulang Ciqua masih fluktuatif. Pesaing dari Depot Air Isi Ulang Ciqua adalah depo 

air isi ulang lainnya seperti Maju Mapan, Mili, Sukses, Langgeng dan Biofilter. 
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Berdasarkan hasil prasurvey awal dengan pelanggan, didapatkan kekuatan dan 

kelemahan pesaing sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Kekuatan dan Kelemahan Pesaing 

Pesaing Kekuatan Kelemahan 

Maju Mapan 1. Layanan cepat 

2. Lebih murah 

1. Karyawan pernah 

mencuri HP di pelanggan 

2. Kapasitas terbatas 

Mili Layanan cepat 1. Lebih mahal 

2. Kapasitas terbatas 

Sukses 1. Layanan cepat 

2. Kapasitas besar 

1. Kurang bersih pada saat 

pengiriman 

2. Air masih bau kaporit 

Langgeng 1. Kapasitas besar 

2. Karyawan sudah 

pengalaman 

1. Layanan kurang cepat 

Biofilter 1. Layanan cepat 

2. Air jernih dan segar 

1. Kapasitas terbatas 

2. Harga mahal 

Sumber : Data primer prasurvey diolah (2018) 

Berdasarkan hasil prasurvey kepada pelanggan, didapatkan bahwa pesaing 

memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan Depot air isi 

ulang Ciqua, dengan kekuatan pesaing yang paling dominan adalah layanan yang 

cepat. 

Berdasarkan hasil prasurvey dengan wawancara kepada pemilik, karyawan 

dan pelanggan Depot air isi ulang Ciqua, diketahui kekuatan dan kelemahan dari 

Depot air isi ulang Ciqua. Kekuatan Depot air isi ulang Ciqua adalah pengiriman 

air isi ulang dapat dilakukan dengan cepat karena wilayah pengiriman masih kecil. 

Karyawan juga mampu membalas SMS dan WA untuk pemesanan pelanggan 

dengan cepat dan menanggapi permintaan dengan baik. Karyawan juga diajarkan 

untuk membersihkan air yang tercecer di rumah selama proses pengiriman. 
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Sedangkan kelemahan dari Depot air isi ulang Ciqua saat ini berdasarkan 

hasil prasurvey dengan wawancara kepada pemilik, karyawan dan pelanggan Depot 

air isi ulang Ciqua adalah lokasi saat ini kurang strategis karena bukan di tepi jalan 

besar, melainkan masuk ke perkampungan serta tempat usaha Depot air isi ulang 

Ciqua kurang mampu menampung armada pengangkutan air isi ulang, sehingga 

sering parkir hingga mengganggu lalu lintas perkampungan. Kelemahan lain adalah 

saat ini kapasitas Depot air isi ulang Ciqua belum terlalu besar sehingga masih 

belum dapat melayani permintaan air isi ulang dalam jumlah besar. Kelemahan 

Depot air isi ulang Ciqua lainnya adalah nama Depot air isi ulang Ciqua masih 

kurang dikenal oleh pembeli karena merupakan usaha air isi ulang yang baru 

sehingga pelanggannya belumlah banyak.  

Berdasarkan hasil porasurvey dengan wawancara dengan pemilik dan 

karyawan Depot air isi ulang Ciqua, peluang yang dimiliki oleh Depot air isi ulang 

Ciqua adalah meningkatkan jumlah produksinya sehingga mampu melayani 

permintaan pasar yang lebih luas. Saat ini Depot air isi ulang Ciqua seringkali 

menolak pesanan terutama dari pabrik besar yang berada di sekitar Plamongan, 

karena merasa kapasitas produksinya saat ini belum cukup besar untuk memenuhi 

pesanan rutin harian, sementara pelanggan air isi ulang terbanyak dari Depot air isi 

ulang Ciqua adalah berasal dari warga perumahan. Berdasarkan wawancara dengan 

salah satu manajer pabrik di Plamongan, diketahui bahwa penggunaan air minum 

di 1 pabrik mencapai lebih dari 300 galon setiap hari, mengingat jumlah karyawan 

yang sangat banyak. Peluang lain adalah melebarkan wilayah pemasaran sehingga 

menjangkau area lain di kota Semarang. 
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Sedangkan berdasarkan wawancara awal dengan pemilik dan karyawan 

Depot air isi ulang Ciqua, diketahui ada ancaman baik internal maupun eksternal. 

Secara internal, adanya ancaman dari karyawan yang kurang professional dalam 

bekerja dan berpotensi untuk keluar. Karyawan yang keluar ini kemudian 

mendirikan sendiri depot air isi ulang dan justru menjadi pesaing dari Depot air isi 

ulang Ciqua karena telah mengetahui pelanggan-pelanggan Depot air isi ulang 

Ciqua. Ancaman eksternal adalah dari depo air isi ulang lainnya. Depo pesaing 

seringkali mencoba untuk mengambil pelanggan dari Depot air isi ulang Ciqua 

dengan menyebarkan rumor yang kurang baik dan menjelek-jelekkan Depot air isi 

ulang Ciqua, misalnya dengan mengatakan bahwa pencucian botol air isi ulang di 

Depot air isi ulang Ciqua menggunakan kaporit dan tidak membersihkannya dengan 

baik sehingga beracun. 

Tabel 1.3 

Identifikasi SWOT Depot Air Isi Ulang Ciqua 

No Variabel Keterangan 

1 Kekuatan Pengiriman air isi ulang mampu dilakukan dengan cepat 

Karyawan membalas sms dan WA pemesanan 

pelanggan dengan cepat 

Karyawan wajib membersihkan apabila ada air yang 

tercecer selama pengiriman 

Penampilan karyawan yang sopan, bersih dan rapi 

2 Kelemahan Lokasi saat ini kurang strategis karena bukan di tepi 

jalan besar, sehingga sering macet di depan toko dan 

parkir menjadi lebih sulit. 

Kapasitas produksinya saat ini belum cukup besar, dan 

dapat ditingkatkan 

Masih kurang dikenal oleh pembeli, karena merupakan 

usaha baru 

3 Peluang Banyak permintaan air isi ulang dari pabrik di daerah 

Plamongan Indah dan area pabrik sekitar Plamongan 

Indah 
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No Variabel Keterangan 

Banyak permintaan air isi ulang rumah tangga dari area 

lain di kota Semarang yang saat ini masih belum 

dijangkau oleh Depot air isi ulang Ciqua 

4 Ancaman Karyawan mendirikan sendiri depot air isi ulang baru 

Ancaman eksternal adalah dari depo air isi ulang 

pesaing seringkali mencoba untuk mengambil 

pelanggan dari Depot air isi ulang Ciqua 

Sumber: Hasil rekapitulasi prasurvey, 2018 

 

Berdasarkan hasil prasurvey, diketahui beberapa kekuatan, kelemahan, 

peluang maupun ancaman dari bisnis Depot air isi ulang Ciqua. Mengingat saat ini 

terjadi penurunan omset penjualan dalam satu tahun terakhir ini, maka diperlukan 

suatu strategi prioritas agar dapat bertahan serta mengembangkan bisnisnya, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti strategi prioritas bisnis Depot air isi ulang 

Ciqua dengan menggunakan metode QSPM. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa Depot air isi ulang Ciqua 

mengalami permasalahan yaitu penurunan omset penjualan selama satu tahun 

terakhir akibat persaingan dengan depot air isi ulang lainnya. Berdasarkan hasil 

wawancara awal, diketahui bahwa terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis Depot air isi ulang Ciqua sehingga 

apabila Depot air isi ulang Ciqua berkeinginan untuk meningkatkan bisnisnya untuk 

dapat bersaing dalam kondisi saat ini maka Depot air isi ulang Ciqua perlu 

melakukan perubahan strategi bisnisnya, sehingga perumusan masalah dalam 
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penelitian ini adalah : Bagaimana penentuan strategi bisnis Depot air isi ulang 

Ciqua? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

merancang strategi bisnis Depot air isi ulang Ciqua. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan mengenai 

penentuan strategi bisnis Depot air isi ulang Ciqua dengan menggunakan 

metode QSPM saat ini sehingga mampu mengembangkan 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. 


