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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

  Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi Indonesia yang 

terus berkembang.  Tabel 1.1 tentang PDB Indonesia Tahun 2010-2013 atas dasar 

harga berlaku (Milyar Rupiah), menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terus 

menerus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan dengan semakin 

maraknya bisnis yang bergerak dalam sektor ini. Banyak pemain baru yang 

memasuki bisnis sektor ini sehingga persaingan semakin ketat. 

Tabel 1.1 

Tabel PDB Indonesia Tahun 2010-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah). 
Sektor Uraian 2010 2011* 2012** 2013*** 

1 Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan 

Perikanan 

985.470,5 1.091.447,3 1.190.42,4 1.303.177,3 

2 Pertambangan dan penggalian 719.710,1 879.505,4 970.599,6 1.001.485,3 

3 Industri Pengolahan 1.393.274,4 1.575.291,9 1.720.574,0 1.864.897,1 

4 Listrik, Gas dan Air bersih 49.119,0 56.788,9 65.124,9 72.497,1 

5 Konstruksi 660.890,5 754.483,5 860.964,8 965.135,9 

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 682.286,8 804.473,3 905.151,5 1.024.379,2 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 417.527,8 484.790,3 541.930,4 631.278,6 

8 Keuangan, Real Estat, dan Jasa perusahaan 431.980,6 496.171,7 554.218,7 639.092,2 

9 Jasa-jasa 633.593,0 752.829,7 854.127,4 965.371,3 

10 Ekonomi Kreatif 472.999,2 526.999,2 578.760,6 641.815,5 

PDB Indonesia 6.446.851,9 7.422.781,2 8.241.864,3 9.109.129,4 
Ket: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ***) Angka Sangat-Sangat Sementara 

Sumber : www.indonesiakreatif.net 

 

Ekonomi kreatif terbagi menjadi lima belas subsektor. Salah satunya 

adalah subsektor fesyen. Kementerian Perdagangan dalam warta ekspor edisi 

Maret 2013 menyatakan Indonesia sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di 

dunia berpotensi menjadi salah satu pusat mode dan industri fesyen di dunia. Para 

pemain bisnis dalam bidang ini seharusnya dapat bertumbuh dengan baik. Bisnis 

fesyen ini juga marak dijalankan secara online. Data yang disajikan pada website 

resmi Kementrian Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa total nilai pasar e-

http://www.indonesiakreatif.net/
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commerce Indonesia pertengahan tahun 2013 hingga Januari 2014 diprediksi 

sebesar Rp 96 triliun dan akan terus meningkat hingga mencapai Rp 288 triliun.  

Beauty Fashion Industry merupakan salah satu bisnis yang bergerak dalam 

bidang fesyen. Fokus utama dari bisnis ini adalah tas pria dan wanita. Beauty 

Fashion Industry memiliki tiga macam produk. Produk jenis pertama adalah tas 

modern yang didapat dari pemasok. Produk ini terbuat dari bahan kulit sintetis 

dengan model yang beredar di pasaran seperti tote bag dan clutch bag.  Produk 

jenis kedua adalah tas modern traditional yang diproduksi oleh Beauty Fashion 

Industry. Produk unggulan ini merupakan tas perpaduan antara unsur modern dari 

sisi model serta bahan dan unsur tradisional Indonesia dari sisi batik. Beauty 

Fashion Industry ingin semua lapisan masyarakat Indonesia dapat melestarikan 

dan menunjukkan kebanggaan akan budaya Indonesia khususnya batik melalui 

penggunaan produk ini. Produk jenis ketiga adalah customized bag. Beauty 

Fashion Industry dapat memproduksi tas berdasarkan pesanan konsumen tanpa 

batas minimum. Kisaran harga produk antara Rp 80.000–Rp 800.000 untuk 

produk modern dan modern traditional. Harga produk customized bergantung 

pada jumlah pesanan serta kualitas bahan yang dipilih konsumen.  

Beauty Fashion Industry dijalankan secara B2C (Business to Customer) 

baik secara e-commerce maupun langsung. E-commerce dijalankan secara rutin 

dalam penjualan, pemasaran dan pengadaan barang menggunakan media sosial 

seperti facebook, line, blackberry messenger dan instagram. Pameran merupakan 

kegiatan penjualan dan pemasaran secara langsung.  
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Kondisi industri fesyen saat ini seharusnya membuat Beauty Fashion 

Industry memiliki potensi yang besar. Pada kenyataannya, Beauty Fashion 

Industry tidak mengalami hal yang sama dengan kondisi industri fesyen. Beauty 

Fashion Industry cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari 

penjualannya. Grafik 1.2 menunjukkan penjualan Beauty Fashion Industry 

periode Februari 2013-April 2014. Pada beberapa titik tertentu, penjualan 

mengalami penurunan yang drastis dengan jumlah pengeluaran yang relatif stabil 

atau lebih besar karena mengikuti pameran.  

Penurunan penjualan umumnya terjadi saat Beauty Fashion Industry 

mengikuti pameran. Penjualan dan pemasaran secara online cenderung terganggu 

karena terlalu difokuskan pada pameran dengan tingkat penjualan yang rendah 

serta kecenderungan untuk peningkatan persediaan barang. Dampak persediaan 

barang yang banyak adalah terfokusnya pemasaran untuk meningkatkan penjualan 

produk yang ada di gudang sehingga cenderung membatasi pilihan produk bagi 

konsumen. Selain itu, penjualan menurun karena kalah dalam persaingan. Pada 

acara khusus seperti lebaran, bisnis-bisnis fesyen pada umunya menawarkan 

banyak promo yang dapat menyebabkan Beauty Fashion Industry kehilangan 

pembeli. Kondisi tersebut mendatangkan kerugian terhadap Beauty Fashion 

Industry baik secara finansial maupun pada bagian lainnya.  

 

 

Grafik 1.1 

Penjualan Beauty Fashion Industry periode Februari 2013-April 2014. 

Sumber : Data diolah 
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Permasalahan ini menjadi semakin genting melihat pertumbuhan jumlah 

bisnis sejenis yang sangat pesat. Pertumbuhan ini membuat pemain dalam bisnis 

ini menjadi sangat banyak dan semakin kompetitif.  Beauty Fashion Industry 

harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pesaing juga pemain baru. 

Keunggulan kompetitif adalah sesuatu yang dimiliki  namun  tidak dimiliki 

pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu 

melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain (Kuncoro, 

2009:14). Beauty Fashion Industry membutuhkan strategi untuk 

diimplementasikan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sebelum menetapkan 

strategi, analisis  berbagai faktor secara sistematis harus dilakukan menggunakan 

SWOT. Analisis ini menggambarkan bagaimana peluang serta ancaman 

lingkungan eksternal dapat diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan internal 

(Umar, 2010:86). Analisis SWOT merupakan fondasi yang sempurna untuk 

formulasi strategi (Kajanus et al, 2004 dalam Jeyaraj et al, 2012).  

Faktor internal penelitian ini dibahas dalam lingkup aktivitas utama dan 

aktivitas pendukung yang dilakukan oleh Beauty Fashion Industry dalam industri 

fesyen Surabaya periode Februari 2013-April 2014. Aktivitas utama terdiri dari 

logistik ke dalam, operasi, logistik ke luar, pemasaran dan penjualan serta 

pelayanan. Aktivitas pendukung mencakup aktivitas pembelian bahan baku, 

pengembangan teknologi, penyediaan sumber daya manusia  dan infrastruktur 

perusahaan. (Solihin, 2012: 150-152). Faktor eksternal penelitian ini membahas 

pemain baru yang masuk di industri, kekuatan daya beli konsumen, kekuatan 

pemasok, serta produk substitusi Beauty Fashion Industry dalam industri fesyen 
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Surabaya periode Februari 2013-April 2014. Pedoman rumusan strategi 

berdasarkan SWOT Analysis ini diharapkan  dapat  mendukung  Beauty Fashion 

Industry mencapai keunggulan kompetitif kelak. 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pada latar belakang, permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana rumusan strategi berdasarkan SWOT Analysis 

untuk mencapai keunggulan kompetitif Beauty Fashion Industry? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi berdasarkan 

SWOT Analysis untuk mencapai keunggulan kompetitif Beauty Fashion Industry. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman pengembangan 

strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan terhadap riset yang akan dilakukan 

selanjutnya serta diterapkan untuk mencapai keunggulan kompetitif 

Beauty Fashion Industry. 

 

 


