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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasar data yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 

RI Tjahjo Kumolo, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 

257.912.349 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini 

masih di angka 1,49 persen. Maka dalam satu tahun penduduk indonesia 

bertambah sekitar 4 juta jiwa, sebagaimana dikatakan Kepala BKKBN Pusat Dr. 

Surya Chandra. Artinya, di bulan Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 

262 juta jiwa (http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-

penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih). 

Pertumbuhan penduduk yang signifikan akan berdampak pada 

perubahan sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan sosial 

merupakan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi 

sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola 

perilaku dalam masyarakat 

(https://www.kompasiana.com/wildanshauqi/pengaruh-pertumbuhan-penduduk-

terhadap-perkembangan-sosial-dan-kebudayaan_552fbfbc 6ea834ac298b 4610). 

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, 

yakni sandang, pangan, dan papan. Ketiga kebutuhan ini tak terelakkan lagi 

harus terpenuhi untuk kelanjutan hidup manusia. Tidak hanya kebutuhan 

sandang dan papan saja, kebutuhan papan pun penting untuk segera 

direalisasikan. Kebutuhan papan adalah kebutuhan manusia akan tempat 

http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih
http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih
https://www.kompasiana.com/wildanshauqi/pengaruh-pertumbuhan-penduduk-terhadap-perkembangan-sosial-dan-kebudayaan_552fbfbc%206ea834ac298b%204610
https://www.kompasiana.com/wildanshauqi/pengaruh-pertumbuhan-penduduk-terhadap-perkembangan-sosial-dan-kebudayaan_552fbfbc%206ea834ac298b%204610
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tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri. Namun lama 

kelamaan berubah menjadi tempat tinggal keluarga (Widyosiswoyo, 1911: 11).  

Tingkat kebutuhan rumah (backlog) layak huni di tahun 2017 bagi 

masyarakat Indonesia masih cukup tinggi. Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengaku Program Satu 

Juta Rumah akan tetap dilanjutkan di tahun ini. Menurutnya, adanya peningkatan 

jumlah capaian pembangunan rumah di tahun 2016 lalu diharapkan bisa terus 

memacu pembangunan rumah. Selain pasar perumahan yang terbuka cukup 

luas, pemerintah juga mendorong peran serta aktif dari para pemangku 

kepentingan bidang perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah ini 

(https://inapex.co.id/2017-kebutuhan-rumah-masyarakat-indonesia-cukup-tinggi/). 

Setelah kebutuhan rumahnya terpenuhi, maka dalam menjalani 

kehidupan rumah tangganya, masyarakat perlu memperhatikan pasokan air 

bersihnya. Kebutuhan akan sumber daya air terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, terutama kebutuhan akan air bersih. Efendi dan 

Makhfudli (2009: 81) mengatakan rumah tangga yang sehat yaitu rumah tangga 

yang memperhatikan ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, kesesuaian 

luas lantai dengan jumlah penghuni, dan lantai rumah yang tidak terbuat dari 

tanah. 

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat untuk suatu rumah 

tangga, harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah 

berjalan lancar dan efisien. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan dalam 

merencanakan sistem air bersih bagi suatu bangunan rumah tinggal diantaranya 

adalah kebutuhan air dan sumber air. Kebutuhan air yaitu menghitung berapa 

banyak kebutuhan air dalam rumah per hari. Sebagai referensi adalah dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://inapex.co.id/2017-kebutuhan-rumah-masyarakat-indonesia-cukup-tinggi/
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menghitung kebutuhan air rata rata untuk satu orangnya berkisar antara 80 – 200 

liter per orang per hari. Suatu contoh, dalam satu rumah tinggal dihuni oleh 5 

orang, maka kebutuhan air bersihnya antara 400 – 1000 liter/hari.  

Sumber air artinya debit air yang berasal dari suatu sumber harus dapat 

memenuhi kebutuhan air bersih dalam keluarga dalam satu rumah tangga serta 

memenuhi persyaratan sebagai sumber air menurut peraturan yang berlaku, 

debit air sumbernya dan tentu saja kontinyuitasnya. Sumber air ini bisa berasal 

dari sumur dangkal, PDAM atau sumber-sumber lain. Pada umumnya air 

ditampung dalam suatu tangki air yang nantinya didistribusikan ke titik-titik 

keluaran dengan menggunakan pompa atau sistem gravitasi. Dari sisi volume, 

tangki penampung air ini bisa bervariasi, tergantung dari debit air yang akan 

mengisi tangki air tersebut (Denis, 2010). 

Penggunaan tangki air disesuaikan dengan kebutuhan air bersih yang 

bervariasi dan terkait erat dengan jumlah penduduk di setiap daerah. 

Sebagaimana menurut Ditjen Cipta Karya DPU dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1. Kebutuhan Air Rata-rata Orang di Indonesia 
 

No. Kategori Kota Jumlah Penduduk Standar Kebutuhan 
Air/Orang/Hari 

1. Metropolitan 1.000.000 120 liter 

2. Kota Besar 500.000-1.000.000 100 liter 

3. Kota Sedang 100.000-500.000 90 liter 

4. Kota Kecil 20.000-100.000 60 liter 

5. Kota Urban 3.000-20.000 45 liter 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2000. 

Tangki air menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam 

menjaga ketersediaan air di rumah. Pasalnya, tentunya tidak selamanya bisa 

mengandalkan PAM. Kebutuhan akan tangki air ini menjadi peluang bisnis yang 

cukup menjanjikan. Peluang bisnis ini diambil oleh perusahaan pembuatan tangki 

air CV. Profil 88 Surabaya. Sebagaimana dalam tabel 1, Surabaya yang 
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termasuk dalam kategori kota metropolitan kebutuhan airnya tinggi. Sehingga 

untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya 

diperlukan tangki air. 

CV. Profil 88 Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri pembuatan tangki air yang pertama kali didirikan pada tahun 2007. Pada 

awalnya, perusahaan ini bergerak dalam bidang Industri dan Perdagangan dari 

bahan Fiberglass. Dengan iklim usaha yang relatif baik, usaha perusahaan juga 

turut berkembang dengan menambahkan Industri Plastik dan Stainless Steel 

Water Tank. Selama menjalankan usahanya, perkembangan penjualan produk 

plastik dan fiberglass ; dan stainless steel yang dipasarkan oleh CV. Profil 88 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2. Realisasi Penjualan Produk Plastik, Fiberglass, dan Stainless Steel 
CV. Profil 88 Surabaya (Dalam Ribuan) 

 

Produk Persentase 
Penjualan 

2015 2016 2017 

(dalam ribuan) 

Plastik 80% 24.000.000 24.800.000 25.920.000 

Fiberglass 5% 1.500.000 1.550.000 1.620.000 

Stainless Steel 15% 4.500.000 4.650.000 4.860.000 

Penjualan Bersih 30.000.000 31.000.000 32.400.000 

Sumber: Data Internal CV. Profil 88 Surabaya 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat adanya peningkatan penjualan dari 

tahun 2015 hingga tahun 2017. Penjualan bersih yang ditunjukkan tersebut 

merupakan pendapatan yang diperoleh dari keseluruhan penjualan kotor 

dikurangi operasional produksi. Penjualan kotor yang diperoleh CV. Profil 88 

Surabaya mencapai 1,6 hingga 2 milyar dengan rata-rata biji plastik per bulan 

adalah 40 hingga 50 ton (@ 20.000). Perolehan penjualan kotor tersebut masih 

jauh lebih rendah dibanding kompetitor. Hal inilah yang menjadi persaingan 

dengan kompetitor.  
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Kompetitor perusahaan yang diantaranya adalah PT. Profilia Indotech, 

PT. Tedmond Grand, dan Pinguin, rata-rata pemakaian biji plastik per bulan 

mencapai 300.000 ton (@ 20.000). Produk yang dihasilkan pun lebih bervariasi 

dan banyak digunakan oleh masyarakat.Karena perusahaan kompetitor lainnya 

seperti PT. Profilia Indotech Produksi tangki air kapasitas ukuran besar s/d 

29.000 liter. Demikian juga PT. Pinguin Indonesia produksi tangki air kapasitas 

ukuran besar s/d 30.000 Liter. Persaingan variasi produk membuat persaingan 

perusahaan dengan kompetitor menjadi semakin ketat. Fenomena seperti ini 

merupakan strategi dari samudra merah. Dalam samuderah merah, batasan-

batasan dalam industri telah didefinisikan dan diterima, dan aturan-aturan 

persaingan sudah diketahui  (Kim & Mauborgne, 2006). Fenomena samudra 

merah merupakan fakta dari dunia bisnis dengan cara mengalahkan pesaing 

akan selalu menjadi hal penting. Ketika berada dalam posisi seperti ini, 

perusahaan harus keluar dan pindah ke strategi samudra biru.  

Kim & Mauborgne, (2017), blue ocean strategy merumuskan pandangan 

mengenai alam pasar yang terdiri atas dua jenis samudra, yaitu samudra merah 

dan samudra biru. Blue Ocean Strategy (strategi samudra biru) adalah semua 

industri yang belum diciptakan, dimana laba dan pertumbuhan makin banyak 

terjadi (Kim & Mauborgne, 2017). Samudra biru adalah teori penciptaan pasar 

yang membuat persaingan tak relevan.  

Berdasarkan konsep strategi samudra biru ini berarti CV. Profil 88 

Surabaya perlu menciptakan inovasi yang efektif dan efisien yang belum 

sepenuhnya dipakai oleh perusahaan lain. Perusahaan kompetitor boleh saja 

lebih dulu berdiri dan produknya lebih banyak dengan pendirian banyak pabrik. 

CV. Profil 88 Surabaya memilih untuk melakukan strategi inovasi teknologi untuk 
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mencapai pemakaian biji plastik hingga 300.000 ton per bulan dan lebih banyak 

produk yang bervariasi. 

Dalam tingkat pesaingan yang semakin ketat dan kemajuan teknologi 

yang tidak dapat dibendung maka suatu produk perusahaan akan tumbuh 

berkembang sampai pada suatu titik, dimana produk tersebut nantinya akan sulit 

dibedakan antara satu dengan yang lain. Agar menang dalam suatu persaingan 

maka dalam memasarkan produk saat ini produsen tidak hanya berdasarkan 

pada kualitas produk saja, tetapi juga tergantung dari strategi yang diterapkan 

oleh perusahaan.  Terkait dengan itu ada dua strategi yang umumnya digunakan 

perusahaan yaitu orientasi pasar (Narver and Slater, 1995: 134) dan inovasi 

produk (Han et at, 1998: 35).  

Menurut Kohli dan Jaworski (1990: 1-18), orientasi pasar merupakan 

budaya perusahaan yang bisa membawa pada meningkatnya kinerja 

pemasaran.  Narver dan Slater (1990: 34) mendefinisikan orientasi pasar sebagai 

budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan perilaku–

perilaku yang dibutuhkan untuk menciptakan superior value bagi pembeli dan 

menghasilkan superior performance bagi perusahaan, apalagi dalam lingkungan 

yang bersaing ketat. Dalam lingkungan persaingan yang tinggi, hanya 

perusahaan yang memiliki ’nilai’ lebihlah yang akan bertahan.  

Selain orientasi pasar, inovasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu 

strategi dalam mencapai keunggulan bersaing. Tujuan utama dari inovasi produk 

adalah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan 

salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan 

(Han et al., 1998: 35). Pelanggan umumnya menginginkan produk-produk yang 

inovatif sesuai dengan keinginan mereka. Bagi perusahaan, keberhasilannya 
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dalam melakukan inovasi produk berarti perusahaan tersebut selangkah lebih 

maju dibanding dengan pesaingnya. Hal ini menuntut kepandaian perusahaan 

dalam mengenali selera pelanggannya sehingga inovasi yang dilakukannya pada 

akhirnya memang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian 

inovasi produk harus betul-betul direncanakan dan dilakukan dengan cermat.  

Tingginya tingkat persaingan yang ada tidak hanya dirasakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar tetapi juga dialami oleh perusahaan menengah di 

Indonesia seperti industri tangki air CV. Profil 88 di Surabaya. Perkembangan 

yang terjadi dalam industri tangki air diantaranya adalah kualitas produk dan 

teknologi yang digunakan. Tingkat persaingan yang terjadi semakin ketat di 

dalam industri tangki air terjadi dengan semakin canggihnya teknologi yang 

digunakan dan produk yang berinovasi, sehingga menuntut perusahaan CV. 

Profil 88 Surabaya untuk menerapkan strategi yang relevan dengan kondisi 

perusahaan dan lingkungan yang terus berubah. Perusahaan harus tetap 

berupaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemajuan 

perusahaan di industri tangki air sepenuhnya tergantung dari kemampuan 

perusahaan untuk menciptakan dan menumbuhkan daya saing yang dapat 

menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.  

Penelitian ini berjudul “Penerapan Strategi Inovasi Perusahaan Tangki” 

dengan tujuan mendriskripsikan strategi inovasi teknologi CV. Profil 88 Surabaya 

dalam bersaing dengan kompetitor usaha sejenis. Dalam hal pengembangan 

strategi, sifat dinamis perilaku konsumen menyiratkan bahwa seseorang tidak 

boleh berharap bahwa suatu strategi yang sama dapat memberikan hasil yang 

sama di sepanjang waktu, pasar, dan industri. Oleh karena itu, dalam buku The 

Passion of My Life menurut Ciputra ada 4 hal yang perlu dimiliki untuk menjadi 
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enterpreneur, yaitu; visi, kreatifitas, inovasi, dan berani mengambil keputusan. 

Hal yang terpenting yakni seseorang harus memiliki integritas, karena tanpa 

integritas sangat sulit mencapai kesuksesan di masa mendatang. Inovasi sendiri 

merupakan instrumen enterpreneurship untuk membangun dan menciptakan nilai 

tambah kreatif pada setiap proses bisnis. Inovasi juga sistem yang terintegrasi 

yang membuat pelanggan tidak dapat menolak suatu produk (Ciputra, 2011: 74). 

 
1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti tentang strategi 

inovasi teknologi yang digunakan CV. Profil 88 Surabaya dengan rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan strategi bisnis CV. Profil 88 ini bila diaplikasikan 

dalam Business Model Canvas? 

2. Strategi bisnis apa yang sesuai dengan CV. Profil 88 setelah 

menggunakan Ten Types of In Inovation? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan: Menerapkan strategi inovasi yang sesuai dilakukan CV. Profil 88. 

1. Untuk mengetahui penerapan strategi bisnis CV. Profil 88 dalam aplikasi 

Business Model Canvas. 

2. Untuk mengetahui strategi bisnis yang sesuai dengan CV. Profil 88 setelah 

menggunakan Ten Types of In Inovation 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Menjadi pengetahuan ilmiah mengenai strategi inovasi teknologi yang dapat 

dilakukan suatu perusahaan. 

2. Manfaat Praktis  

Menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan perusahaan dalam menciptakan 

strategi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan. 


