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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat sekarang ini 

perusahaan-perusahaan dalam semua skala dituntut untuk memaksimalkan 

strategi perusahaannya. Menurut Montgomery (1998) strategi perusahaan adalah 

cara-cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi (multimarket scope of 

corporation) dan koordinasi aktivitas multimarketing. Strategi bisnis bisa berupa 

ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, 

pengetatan, divestasi, likuidasi dan usaha patungan atau joint venture (David, 

2009). Penggunaan strategi sebuah perusahaan bertujuan untuk membuat 

perusahaan dapat bertahan ataupun memenangi persaingan.  

Strategi perusahaan dalam memenangi persaingan tidak hanya terbatas 

pada evaluasi dan perbaikan-perbaikan saja tetapi juga meliputi pengembangan 

usaha. Pengembangan usaha (Johnson dan Scholes: 1997) adalah pengembangan 

kearah “ketersediaan” suatu organisasi dalam hal pencakupan pasar, produk, dan 

kemampuan dalam suatu organisasi. Dalam mengembangkan suatu usaha perlu 

dilakukan identifikasi strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan. Salah satu 

cara untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan Analisis SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). 
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Pada tahun 2009 perusahaan keluarga Soto Bangkong mengeluarkan 

sebuah lini usaha baru yaitu Kecap cap angkring. Lini usaha baru ini dibawah 

manajemen yang berbeda dengan manajemen  Soto Bangkong. Pada awalnya 

produk kecap ini hanya ditujukan untuk konsumsi sendiri, namun pada tahun 

2009 yang lalu, Soto Bangkong memutuskan untuk memasarkan Kecap cap 

angkring. Omzet Kecap cap angkring di tahun 2010 sebesar Rp 40.000.000 

(empat puluh juta rupiah) per tahun, sehingga usaha Kecap cap angkring ini 

termasuk usaha mikro. Segmen pasar yang dituju adalah segmen kelas menengah 

kebawah dan berada di daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, saja. Seiring dengan 

meningkatnya permintaan, tidak menutup kemungkinan pemasaran Kecap cap 

angkring  ini akan diperluas hingga ke kota-kota lain di pulau jawa. Saat ini 

pembuatan Kecap cap angkring masih dilakukan secara tradisional, belum 

menggunakan mesin-mesin dalam proses produksinya. 

Kompetitor utama dari Kecap cap angkring ini adalah Kecap Lele. Kecap 

cap angkring dan Kecap Lele adalah perusahaan kecap yang skala usaha usahanya 

masih dalam skala industri rumah tangga, selain itu Kecap cap angkring dan 

Kecap Lele berada dalam satu segmen  pasar, yaitu segmen menengah kebawah. 

Produk Kecap cap angkring dan Kecap Lele sama-sama tergolong sebagai kecap 

manis. Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa toko yang 

menjual kecap, kecap manis dengan segmen menengah kebawah yang paling laku 

saat ini adalah Kecap Lele. Dalam rangka memenangi persaingan dengan 
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kompetitor, perusahaan Kecap cap angkring perlu membuat strategi 

pengembangan usaha. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat di 

simpulkan bahwa strategi pengembangan sebuah usaha mutlak diperlukan, maka 

peneliti ingin meneliti tentang strategi pengembangan usaha seperti apa yang 

harus dilakukan oleh perusahaan  Kecap cap angkring dengan menggunakan 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats), dengan 

judul “Strategi Pengembangan Usaha Kecap Angkring” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

• Bagaimana strategi pengembangan Kecap cap angkring ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

• Untuk menentukan alternatif strategi pengembangan Kecap cap 

angkring. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat di dapat dari penelitian ini adalah:  

• Untuk memberi masukan kepada perusahaan terkait strategi 

pengembangan apa saja yang mungkin dijalankan. 
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