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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi ekonomi telah membuat barang, jasa, manusia, kemampuan, 

dan ide-ide dapat berpindah secara bebas melewati batas – batas geografis 

suatu negara (Hitt, Ireland, dan Hoskisson : 2013). Hal itu membuat dunai bisnis 

berubah menjadi kompleks, interdependen, dan dinamis. Perubahan politik, 

teknologi, pasar, biaya, dan tingkat persaingan di setiap industri mendorong 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang global dengan meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas bisnis. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) melalui penciptaan strategi bisnis 

yang unggul agar dapat bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat.  

 Setiap perusahaan pasti takut dan kurang nyaman dengan kompetisi. 

Akan tetapi, kenyataan bahwa kompetisi itu ada di mana saja perusahaan 

bekerja, maka perusahaan harus siap berhadapan dengannya apabila ingin 

survive di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui makna dari kompetisi secara komprehensif. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan pilihannya tentang 

bagaimana cara mereka akan bersaing dalam kompetisi pasar. 

 Kompetisi dalam sebuah bisnis berbeda dengan kompetisi dalam sebuah 

perang. Di dalam sebuah peperangan, salah satu dari pihak lawan akan kalah 

dan hancur. Namun tidak demikian dalam sebuah bisnis. Setiap perusahaan 

dapat memenangkan persaingan tanpa harus menghancurkan kompetitiornya. 

Perusahaan dapat membidik segmen tertentu dan memenuhi kebutuhan 

konsumen yang bervariasi. Perusahaan harus mencari tahu apa saja yang 
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menjadi kebutuhan utama dari segmen pasar yang dituju. Dibutuhkan komunikasi 

dan analisa yang mendalam untuk mendapatkan informasi tersebut. 

 Hasil analisa tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan 

utama dalam merumuskan strategi berkompetisi. Strategi diartikan oleh Porter 

dalam artikel klasiknya “What is Strategy” (HBR, November-Desember 1996) 

sebagai tindakan penentuan posisi (positioning) secara berbeda dari pesaing 

dengan mengerjakan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda (perform 

activities differently) atau sebaliknya mengerjakan hal yang memang berbeda 

(perform different activities). 

 Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika dapat 

mengimplementasikan sebuah strategi yang berbeda dengan menciptakan nilai 

lebih kepada pelanggan dan para pesaing tidak dapat meniru ataupun 

menjalankan strategi serupa (Hitt, Ireland, dan Hoskisson : 2013). Perbedaan 

tersebut dapat berupa manfaat produk (value) yang lebih besar atau biaya 

produksi (cost) yang lebih rendah, atau bahkan keduanya sekaligus (Chan Kim 

dan Mauborgne : 2006).  Strategi tersebut akan menentukan dalam hal apa 

perusahaan dapat bersaing secara efektif untuk meningkatkan market position 

perusahaan yang ada saat ini. Sekali strategi tersebut terbentuk, perusahaan 

harus dapat fokus untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan 

memberikan nilai terbaik bagi pelanggan (Prasad, Subbaiah dan Rao : 2012). 

 Peta persaingan industri kerupuk di Indonesia juga telah mengalami 

perubahan yang sangat pesat. Saat ini hampir di setiap wilayah baik di pulau 

Jawa maupun di luar pulau Jawa mulai banyak bermunculan para produsen 

kerupuk. Banyak pendatang baru baik level skala usaha besar maupun kecil 

yang ikut meramaikan peta persaingan industri kerupuk. Di luar pulau Jawa 

seperti di kota Lampung di pulau Sumatera dan kota Samarinda di pulau 

Kalimantan telah berdiri beberapa pabrik kerupuk.  Di Jawa Timur pun demikian. 
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Sebelumnya hanya kota Sidoarjo yang terkenal sebagai pusat penghasil 

kerupuk, namun sekarang hampir di setiap daerah seperti di kota Surabaya, 

Malang, Jember, Tulung Agung, dan Banyuwangi telah berdiri beberapa pabrik 

kerupuk.  

 Entry barrier industri kerupuk tergolong cukup rendah. Hal itu dikarenakan 

geliat ekspansi para pelaku bisnis mesin pencetak kerupuk yang tinggi. Para 

pelaku bisnis mesin banyak melakukan promosi dengan penawaran khusus 

terhadap klien yang berada di luar daerah. Mereka juga terkadang sekaligus 

memberikan tata cara bagaimana membuat kerupuk yang baik. Dengan 

demikian, para calon pelaku bisnis kerupuk di luar daerah yang mau membeli 

mesin dapat memproduksi produk kerupuk serupa dengan mudah.  

 Selain itu, isu kelangkaan pangan juga patut diperhatikan, khususnya 

pada persediaan bahan baku kerupuk. Bahan baku utama kerupuk berasal dari 

tepung tapioka. Di Indonesia, daerah penghasil tepung tapioka terbesar adalah 

berasal dari kota Lampung di Sumatera Selatan. Hal tersebut didukung oleh 

tingginya hasil pertanian utama provinsi Lampung yakni tanaman singkong (ubi 

kayu) sebagai bahan baku utama dalam pembuatan tepung tapioka. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2013, provinsi Lampung masih menjadi 

kontributor produsen singkong terbesar skala nasional dengan volume mencapai 

17,09 persen, diikuti Jawa Tengah 17,09 persen dan Jawa Timur 15,04 persen. 

 Di awal tahun 2018, kondisi persediaan tepung tapioka di pasar sedang 

mengalami penurunan. Buruknya harga jual singkong petani pada beberapa 

tahun lalu membuat para petani merugi, sehingga mereka beralih untuk 

menanam tebu dan karet. Akibatnya, tingkat panenan singkong tahun ini tidak 

mampu mencukupi kebutuhan singkong nasional, mengingat semakin banyak 

industri yang membutuhkan bahan baku tepung tapioka. Harga tepung tapioka di 
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awal tahun 2015 telah mengalami kenaikan tajam rata – rata sebesar 51% 

dibandingkan harga tapioka di awal tahun 2014. Di tahun 2018, kenaikan harga 

tepung tapioka lebih tajam lagi. Jika dibandingkan dengan harga tepung tapioka 

di awal tahun 2017, maka tercatat hampir 100% nilai kenaikan tepung tapioka di 

awal tahun 2018. 

Tabel 1.1 Hasil Produksi Ubi Kayu Provinsi Lampung dan Nasional 2011-2015 (ton) 

  Sumber : Data BPS 2018 (data diolah) 

 Selain faktor keterbatasan supply singkong, kenaikan harga tapioka juga 

disebabkan beberapa hal lain. Pertama yakni semakin banyak demand industri 

besar seperti industri kertas, kosmetik, dan kayu olahan yang membutuhkan 

bahan baku tapioka. Kedua yaitu berkembangnya industri etanol di Lampung 

yang berbahan baku dari singkong. Industri tersebut mampu membeli singkong 

dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga beli singkong dari pabrik tepung 

tapioka.  Hal tersebut membuat para produsen tepung tapioka sulit mendapatkan 

bahan baku singkong di Lampung, sehingga harus rela membayar dengan harga 

beli lebih mahal.   

 Keadaan tersebut juga diperburuk dengan tingkat nilai tukar Rupiah yang 

terdepresiasi terhadap Dollar Amerika Serikat. Depresiasi Rupiah yang cukup 

tajam juga menjadi pemicu mahalnya harga tepung karena kebutuhan singkong 

maupun tepung tapioka nasional tidak dapat didatangkan melalui impor. 

Ubi Kayu 2011 2012 2013 2014 2015

Produksi Lampung 9.193.676 8.387.351 8.329.201 8.034.016 7.387.084

Produksi Nasional 24.044.025 24.177.372 23.936.921 23.436.384 21.801.415
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 Fakta persaingan bisnis yang semakin tajam dan kelangkaan bahan baku 

utama di atas telah memberikan tantangan cukup berat bagi pelaku bisnis 

kerupuk. Keaadan tersebut diperparah dengan kondisi perusahaan yang masih 

berada dalam kategori perusahaan menengah. Kondisi internal perusahaan yang 

masih memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal menjaga konsistensi 

kualitas produk dan layanan perusahaan. 

 Dalam mengelola aktivitas operasional hariannya, perusahaan belum 

memiliki standard operation procedures (SOP) yang jelas dalam membagi job 

description dan job specialization. Keadaan tersebut tentu membuat perusahaan 

sulit menciptakan keunggulan kompetitif terkait dengan nilai yang akan 

ditawarkan kepada pelanggan. Hasil akhirnya tentu akan berdampak kepada 

tingkat profitabilitas perusahaan menurun. 
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Grafik 1.1 Kurs Tengah IDR/USD 
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Grafik 1.2 Data Harga Tapioka, Harga Kerupuk, dan Net Margin 2012-2018 
           Sumber : Data Internal Perusahaan (data diolah) 
  

 Para pelaku bisnis sadar bahwa investasi pada aspek inovasi sangatlah 

penting untuk keberlangsungan bisnis di masa depan. Tidd dan Bessant, 2014 

dalam bukunya Strategic Innovation Management menyatakan bahwa inovasi 

adalah tentang kelangsungan hidup (survival) dan pertumbuhan (growth) 

perusahaan – jika perusahaan tidak mau berubah maka masa depan 

perusahaan akan terancam oleh  perubahan itu sendiri (perubahan competitive 

forces). Akan tetapi, melakukan perubahan dengan berinovasi hari ini tidak dapat 

menjadi jaminan akan sukses di masa depan. Hal itu dikarenakan segala elemen 

seperti teknologi, pasar, regulasi, dan elemen lainnya secara terus menerus 

berubah setiap waktu. Jadi, untuk menjadi inovator yang sukses dibutuhkan 

kepekaan untuk mengubah pendekatan maupun strateginya mengikuti dinamika 

yang ada. 
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  Inovasi dapat dilakukan pada proses bisnis atau bahkan penciptaan 

produk baru.  Penciptaan produk baru dapat diartikan sebagai penciptaan produk 

yang berbeda dan ditujukan kepada pelanggan yang berbeda. Crawford dan 

Benedetto (2011) menjelaskan terdapat bererapa enam kategori produk baru, 

yaitu new-to-the-world products atau really new products, new-to-the-firm 

products atau new product lines, additions to existing product lines, 

improvements and revisions to existing products, repositionings, dan cost 

reduction. Sedangkan Inovasi pada proses bisnis dapat dilakukan dengan 

menggambarkan dan mengevaluasi model bisnis yang ada saat ini, kemudian 

melakukan beberapa modifikasi di dalamnya agar terbentuk model bisnis yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.    

 Langkah utama dalam menggambarkan dan mengevaluasi model bisnis, 

yaitu perusahaan perlu melakukan segmentasi bisnis terlebih dahulu. Kemudian 

perusahaan baru melakukan pemetaan nilai proposisi perusahaan yang sesuai 

dengan segmentasi pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan 

Value Proposition Design Canvas untuk menemukan nilai proposisi bisnis yang 

tepat dengan kebutuhan segmen pelanggan yang dibidik.  

 Selanjutnya,  perusahaan dapat menggunakan Business Model Canvas 

(BMC) untuk menggambarkan model bisnisnya. Penggambaran model bisnis 

yang akurat dapat meredifinisikan kembali bagaimana perusahaan dapat 

menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang akan ditawarkan ke pada 

pelanggan (Osterwalder dan Pigneur, 2014). Terakhir, perusahaan dapat menguji 

tingkat kelayakan model bisnisnya tersebut melalui IDEO’s Three Lenses of 

Innovation. Uji kelayakan tersebut meliputi desireability, feasibility, dan viability 

atas model bisnis yang dimiliki perusahaan. 
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 Pemaparan teori dan permasalahan di atas melatar belakangi peneliti 

untuk melakukan studi dengan judul “Business Model Canvas pada Perusahaan 

Manufaktur Kerupuk”. Penelitian ini penting dilakukan mengingat urgensi 

perusahaan untuk dapat menciptakan bisnis yang menguntungkan melalui 

produksi cita rasa produk kerupuk yang bermutu, terjangkau, dan diminati 

masyarakat luas. Diharapkan dengan terciptanya business model canvas yang 

komprehensif dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan. 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di atas, maka 

permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah gambaran Business Model Canvas (BMC) pada 

perusahaan manufaktur kerupuk? 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi apakah 

yang paling tepat untuk diterapkan pada industri kerupuk di tengah persaingan 

yang semakin tajam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 1. Menggambarkan  Business Model Canvas (BMC) pada   

  perusahaan manufaktur kerupuk. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Manfaat Praktis : 

Bagi internal perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam : 

1. Membantu manajemen untuk mengetahui gambaran 

posisi perusahaan saat ini melalui gambaran Business 

Model Canvas perusahaan. 

2. Menemukan komposisi yang tepat dari value propositions 

yang dibutuhkan oleh pelanggan perusahaan. 

Manfaat Teoritis    

Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi untuk pengembangan ilmu manajemen bisnis, khususnya 

pada industri kerupuk. 


