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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Dengan adanya persaingan yang semakin tajam di berbagai bidang bisnis 

saat ini menjadikan setiap organisasi untuk terus dapat berjuang demi 

mempertahankan kinerjanya di bidangnya masing-masing. Ada pendapat yang 

menyatakan bahwa organisasi yang dapat bertahan hidup atau tetap survive adalah 

organisasi yang memiliki strategi jitu dalam menghadapi tekanan lingkungan 

bisnisnya. Strategi merupakan rencana aksi organisasi untuk mencapai misi, setiap 

bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misi dan untuk membantu 

organisasi dalam mencapai seluruh misinya (Barry dan Jay, 2001: 28). 

Pendapat lain menyatakan bahwa strategi organisasi adalah pola keputusan 

yang berhubungan dengan hal-hal penting yang digunakan untuk: (1) Pedoman 

bagi organisasi dalam menghadapi lingkungannya, (2) Mempengaruhi internal 

organisasi baik struktur maupun proses, dan (3) Mempengaruhi kinerja organisasi 

(Hambrick, 1980). 

Strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi 

kinerjanya di masa mendatang. Dengan strategi yang baik maka kinerja akan 

semakin meningkat. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam 

periode tertentu. Strategi yang tepat akan menghasilkan kinerja yang efektif dan 

efisien dan dapat diukur dengan kemampuan dalam memperoleh keuntungan, 

tingkat pertumbuhan penjualan dan pendapatan, kepuasan kerja karyawan, 

loyalitas karyawan, citra di mata masyarakat, serta produktivitas karyawan. 
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Pengaruh strategi terhadap kinerja tergantung pada faktor-faktor lain yang 

menjadi variabel kontingensi, seperti praktek Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sumber daya manusia merupakan hal atau faktor yang vital bagi kelangsungan 

hidup dan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Dengan SDM yang baik maka 

diyakini akan menjadi aset yang paling berharga bagi kelangsungan kinerja 

perusahaan di masa mendatang dan sebaliknya jika SDM dalam suatu organisasi 

tidak memadai atau tidak memenuhi syarat yang ada maka perusahaan diyakini 

akan mengalami penurunan kinerja. 

Dalam bidang manajemen dan sistem informasi, tipologi strategi 

kompetitif yang digunakan oleh Miles dan Snow (1978) telah banyak diterapkan 

dalam berbagai penelitian. Tipologi strategi kompetitif menurut Miles dan Snow 

ada empat, meliputi; prospector, defender, analyzer, dan reactor. Kalori dan 

McDaniel (1987) menggunakan tipologi tersebut untuk meneliti implikasi tipologi 

strategi terhadap strategi pemasaran. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode survei terhadap 1000 bank di Amerika. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara tipe tipologi strategi perusahaan dan strategi 

pemasaran. Penelitian lain yang juga sama menggunakan tipologi Miles dan Snow 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Tavakolian (1989) mengenai hubungan 

antara struktur teknologi informasi dengan tipologi strategi kompetitif perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap 52 buah 

perusahaan besar ini menghasilkan kesimpulan bahwa struktur teknologi 

informasi berhubungan secara kuat dengan tipologi strategi kompetitif 

perusahaan. 
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Selanjutnya Karimi et al. (1996) juga menggunakan tipologi tersebut 

untuk menginvestigasi hubungan tipologi strategi kompetitif dengan respon 

strategik perusahaan terhadap globalisasi. Dalam hubungannya dengan investasi 

teknologi informasi sebagai respon strategik perusahaan terhadap globalisasi, 

tipologi ini mendasarkan pada respon perusahaan terhadap kondisi lingkungan. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tipologi strategi kompetitif perusahaan 

akan menentukan kebutuhan informasi, selanjutnya akan mendorong 

dilakukannya investasi dalam teknologi informasi. 

Kondisi bakery di Semarang saat ini dapat dikatakan terdapat persaingan 

yang cukup ketat dimana ada bakery berskala sedang dan benar sedangkan ada 

pula bakery berskala kecil. Dengan adanya semakin banyak bakery ini 

menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat pula, maka fenomena ini 

menjadi menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini akan difokuskan pada analisis 

tipologi strategi kompetitif pada usaha bakery di Semarang dalam menghadapi 

persaingan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, maka usaha 

bakery juga semakin memiliki banyak saingan, jadi dalam usaha ini sangat 

dibutuhkan strategi kompetitif yang tepat dalam menghadapi persaingan dewasa 

ini.  

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “IDENTIFIKASI TIPOLOGI STRATEGI USAHA 

BAKERY DI SEMARANG”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

”Bagaimanakah identifikasi tipologi strategi pada bisnis usaha bakery dalam 

menghadapi persaingan?” 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini melakukan pembatasan masalah yaitu hanya pada dua 

jenis strategi yaitu prospektor dan defender dengan alasan karena kedua jenis 

strategi ini yang paling sesuai dengan jenis usaha bakery yang memerlukan 

inovasi terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dewasa 

ini. Alasan dipilihnya prospektor dan defender karena keduanya merupakan 

dua jenis strategi dengan ciri yang bertolak belakang, serta menarik untuk 

diteliti. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah: untuk mengidentifikasi  

tipologi strategi pada bisnis usaha bakery dalam menghadapi persaingan. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi bisnis usaha bakery: 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi 

bisnis usaha bakery untuk menjadi usulan dalam tipologi 
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strategi yang bisa meningkatkan kinerjanya di masa 

mendatang. 

2. Bagi kalangan akademisi: 

Sebagai referensi bagi penelitian dengan topik serupa di masa 

mendatang.  

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran 

umum responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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