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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2016 Indonesia memasuki era baru, AEC (ASEAN Economic 

Community),mengakibatkan akan meningkatnya persaingan dalam segala 

bidang di dalam negeri. Pasar bebas ini masyarakat dituntut untuk lebih aktif 

atau maju dari para pendatang luar negeri. Ada berbagai keuntungan yang 

bisa didapatkan melalui AEC, namun menjadi belati bermata dua ketika 

rakyat Indonesia tidak mampu berkembang dan bersaing didalamnya.Adanya 

AEC,menuntut rakyat harus terlibat secara langsung dengan perubahan yang 

terjadi. Rasa tanggap akan persaingan harus segera dikembangkan dalam 

dirirakyat yang tak ingin pasar usahanya diambil alih oleh orang 

asing.Perubahan dalam strategi bisnis dan perencanaan ulang pasar adalah 

tindakan yang utama. Selain itu, meng-upgrade teori dan metode modern 

dalam penerapan bisnis adalah salah satu kunci yang dapat dilakukan bagi 

para pengusaha saat ini. 

Berbagai cara telah dilakukan dalam merumuskan dan menjalankan 

strategi bisnis. Dari langkah tradisional hingga modern semua mulai 

diterapkan dikalangan bisnis Indonesia. Meski demikian tidak ada hukum 

pasti dalam persaingan bisnis, dalam artian produk dengan brand ternama 

tidak akan selalu berada diatas dan produk tanpa brand akan selalu dibawah. 

Ketika kita lihat salah satu brand beberapa puluh tahun silam contoh saja 

Nike. Nike bukanlah suatu brand ternama dulunya,namun setelah perjuangan 

untuk memasuki persaingan bisnis yang sudah ketat dan dengan penerapan 

berbagai strategi akhirnya Nike menjadi pemenang dalam persaingan.Saat ini 

Nike adalah komoditasalat-alat olahraga yang paling populer didunia, namun 

tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepan Nike akan kehilangan 

masa jayanya dan tergantikan brand lain yang lebih mampu bersaing di pasar 

persaingan. Pada dasaranya persaingan tidak terjadi hanya pada perusahaan 

besar namun pada perusahaan kecil juga, konsumen tidak akan hanya melihat 
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suatu produk hanya dari brand namun dari kualitas, harga dan kemampuan 

beli dari konsumen sendiri. Maka dari persaingan ini dapat dilihat tidak ada 

perusahaan besar ataupun kecil yang selalu memenangi pasar. Di Indonesia 

sendiri persaingan sudah sangat besar,ketat, dan kejam mulai dari bisnis 

makanan,teknologi, kain dan lain-lain.  

Shuttlecock adalah alat olahraga yang digunakan dalam bermain bulu 

tangkis. Persaingan dalam bisnis produk pun sudah sangat banyak terutama 

kawasan Solo hingga nasional. Salah satu industri rumahan adalah LIYA, 

produsen ini telah berdiri dan menjalankan bisnisindustri rumahan yang 

terdapat di kota Solo tepatnya kelurahan Tipes. Namun, persaingan lokal pun 

kini semakin meningkat karena muncul atau mulai banyaknya orang merintis 

bisnis shuttlecock. Kemudahan dalam memulai menyebabkan munculnya 

berbagai pesaing baru pada perusahaan. Berbagai cara dilakukan dalam 

persaingan yang memanas ini, dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh 

para pesaing seperti harga, kualitas dan design ini menjadi pukulan yang 

besar bagi LIYA. Sehingga harus adanya perubahan strategi yang dilakukan 

oleh manajemen untuk menjaga pasar yang telah ada ataupun membentuk 

pasar tanpa pesaing. Namun, dengan pasar yang jelas terbuka dan mampu 

dimasuki siapapun ini mengakibatkan terjadinya banyak persaingan dan 

memunculkan samudra merah dalam bisnis ini. 

Persaingan perusahaan shuttlecock menjadi sangat ketat, prospek akan 

laba dan pertumbuhan pun berkurang. Sehingga setiap perusahaan saling 

mengeluarkan strategi untuk memenangan pasar yang ada. Yang dimana dua 

peneliti pakar strategi Kim dan Mauborgne mengibaratkan, sebuah pasar yang 

terdiri atas dua samudra: samudra merah dan samudra biru. Samudra merah 

merupakan semua industri yang dikenal, yang dimana ruang pasar sudah ada 

dan dikenal. Samudra biru menandakan industri-industri yang belum ada 

sekarang, dan inilah ruang pasar yang tidak dikenal. Dimana samudra merah 

yang semakin sesak akan persaingan dan peperangan penuh darah. 

Sebaliknya samudra biru, ditandai oleh ruang pasar yang belum terjelajahi, 

penciptaan permintaan, dan peluang pertumbuhan yang menguntungkan. Blue 
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Ocean Strategy (BOS) atau sering disebut samudra biru adalah suatu disiplin 

ilmu dalam dunia bisnis akan strategi yang ditujukan untuk memenangi 

kompetisi, namun tidak hanya memenangi kompetisi melainkan mampu 

menjadikan persaingan pasar menjadi tidak relevan lagi.  

Pernyataan yang diutarakan diatas menjadi satu kesatuan masalah dalam 

dunia bisnis. Ketika persaingan pasar sudah sampai pada puncak tertinggi 

diperlukannya pasar-pasar baru yang mampu mengembangkan bisnis 

sehingga mengangkat kembali bisnis yang dijalankan. Adanya pasar baru ini 

juga mengurangi persaingan dan menambah lahan persaingan yang nantinya 

akan menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan, dengan perjudian 

keluar dari zona aman persaingan ini menjadi tantangan bagi para pengusaha 

saat ini agar tidak hanya terpaku pada pasar saat ini namun melihat peluang-

peluang yang dapat dikembangkan agar tetap bisa eksis dalam dunia bisnis.  

Atas paparan yang telah dituliskan diatas peneliti akan mengangkat judul 

“Pengembangan Usaha Melalui Blue Ocean Strategy (BOS) di Home 

Industry LIYA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar bekalang diatas peneliti menentukan rumusan masalah 

adalah bagaimana rencana usaha bisnis shuttlecock berdasarkan analisa Blue 

Ocean Strategy (BOS) pada home industry LIYA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Pengembangan Usaha 

Bisnis melalui Blue Ocean Strategy (BOS) di Home Industry LIYA” ini 

bertujuan “Mengetahui strategi baru yang dapat diterapkan pada perusahaan 

melalui metode Blue Ocean Strategy (BOS)”. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar penelitian ini lebih sistematis dan 

terstruktur, dengan batasan antara lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada home industry merek LIYA shuttlecock. 

2. Penelitian hanya dilakukan di Solo. 

3. Penelitian ini tidak dipengaruhi aturan atau kebijakan baru selama 

penelitian berlangsung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan ini antara lain: 

Bagi Perusahaan 

Mendapatkan informasi-informasi yang jarang diterima terkait penelitian 

yang dilakukan dan menjadikan hasil penelitian sebagai masukan yang dapat 

diperhitungkan dalam melanjutkan bisnis yang dijalankan. Selain itu, terjalin 

hubungan dengan universitas yang terkait dengan mahasiswa. 

Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk penelitian 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Bagi Jurusan 

Metode yang digunakan bisa sebagai rujukan ilmu baru dalam bidang 

teknik industri yang nantinya bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa-

mahasiswa angkatan selanjutnya. Terjalin hubungan antara perusahaan 

dengan jurusan. 

Bagi Pihak Lain 

Sebagai masukan yang nantinya dapat dikembangkan lagi dalam 

penggunaan bidang ilmu dan bidang penerapan yang ada.  

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Tugas akhir ini peneliti melakukan pemisahan dalam bab-bab dan 

dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing sehingga dapat dipahami, 

antara lain: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang berisi 

alasan perlunya dilakukan penelitian ini sehingga pembaca dapat 

memahami maksud dari dilakukannya penelitian, perumusan 

masalah adalah permasalahan yang akan dikaji dan selesaikan 

dalam penelitian nantinya, tujuan penelitian adalah keinginan yang 

diharapkan tercapai dalam penelitian ini, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang diperlukan dalam 

menjelaskan variabel pada penelitian ini. Teori berkaitan antara 

lain adalah blue ocean strategy. Selain itu berisi konsep dan prinsip 

dasara yang diperlukanguna pemecahan masalah dalam penelitian 

yang telah dibuat.  

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini peneliti menjelaskan tentang objek/subyek penelitian, jenis, 

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, 

lokasipenelitian, dan kerangka pemikiran. 

BAB IV Pengolahan Data Dan Analisa Data 

Bab ini peneliti menjelaskan penguraian analisa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh peneliti sehingga 

hasilnya menjadi sebuah informasi. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjadikan penutup dalam tugas akhir, disajikan 

kesimpulan serta saran yang relevan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 


