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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi sekarang ini dengan semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan juga teknologi yang terus meningkat dan semakin modern, 

sebuah perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan dan dituntut untuk  

memiliki daya saing yang kompetitif. Dalam mengikuti perkembangan, 

perusahaan hendaknya menyusun strategi yang terencana dan sesuai dengan 

kondisi pasar yang ada sehingga ketika perusahaan sedang menghadapi 

permasalahan maka perusahaan dapat menerapkan strategi yang telah disusun 

agar dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dimana strategi 

merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai 

perusahaan (David, 2012) 

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini sudah merupakan hal yang tidak 

baru lagi dan semakin ketat. Hal ini terlihat dari munculnya pesaing-pesaing baru 

maupun pesaing-pesaing yang sudah mapan dalam suatu bidang usaha. Adanya 

persaingan tersebut maka perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai 

ancaman dari para pesaing, berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam 

perusahaan dan memanfaatkan peluang-peluang dengan kekuatan-kekuatan yang 

ada. 
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Selain itu juga harus dapat menganalisis perusahaan sebagai suatu 

keseluruhan dan dapat meramalkan evolusi masa depan perusahaan, memahami 

pesaing-pesaing dan posisinya kemudian dapat menterjemahkannya ke dalam 

strategi bersaing yang tepat, agar dapat mengatasi dan memenangkan persaingan. 

Agar dapat terus bersaing dengan perusahaan sejenis atau dengan 

perusahaan subtitusi, maka perusahaan harus bisa mengetahui dan membaca 

posisinya dalam persaingan di dunia industri. Karena dengan mengetahui posisi 

atau kedudukan perusahaan tersebut di dalam industri, maka akan lebih mudah 

bagi perusahaan untuk menentukan dan menetapkan strategiyang akan digunakan 

oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis selanjutnya.  

Untuk mengetahui posisi strategi bersaing sebuah perusahaan, dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal 

perusahaan yang lebih dikenal dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahaan (weakness) dan 

ancaman (threat). (Purhantara, 2010). 

Untuk dapat menentukan atau mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang serta ancaman yang dimiliki sebuah perusahaan, maka perusahaan atau 

dalam hal ini pihak manajemen perusahaan harus melakukan analisis lingkungan. 

Analisis lingkungan ini meliputi dua aspek yaitu lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal. 
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Setelah perusahaan dapat mengidentifikasi posisi atau kedudukan 

perusahaannya, diharapkan perusahaan mampu menggunakan strategi bersaing 

yang tepat dan efektif. 

“Hijab Flow Collection” adalah usaha yang bergerak dalam bidang 

pembuatan hijab. Dalam menghadapi pesaing lain yang juga memproduksi hijab, 

“Hijab Flow Collection” perlu menerapkan dan menggunakan strategi bersaing 

yang tepat dan efektif sehingga dapat bersaing dan dapat meningkatkan volume 

penjualan. Pihak manajemen “Hijab Flow Collection” tersebut perlu mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi keunggulan sekaligus kelemahan dengan mengambil 

acuan kepada pesaingnya dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. 

Perusahaan harus memiliki strategi bersaing yang  berbeda dengan yang dilakukan 

oleh pesaing. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat bertahan bahkan 

memenangkan persaingan. Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong 

tercapainya suatu keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan 

lingkungannya dan antara organisasi dengan pencapaian dari tujuan strateginya 

(Griffin, 2004:226) 

“Hijab Flow Collection” yang memproduksi hijab dengan keunggulan 

kompetitifnya perlu mempertahankan keunggulan produk yang dimiliki dari 

produk yang dihasilkannya daripada pesaing-pesaing yang lain. Penetapan harga 

juga menjadi kombinasi strategi yang perlu diperhatikan sejalan dengan maraknya 

pesaing industri hijab. Kesetiaan pelanggan dan pangsa pasar juga menjadi 

pertimbangan perusahaan untuk menjadi perusahaan posisi paling kuat dalam 

pasar yang dituju. 
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Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis dalam 

penelitian ini mengambil judul “Analisis Strategi Bersaing Produk Hijab pada 

“Hijab Flow Collection” di Kabupaten Kudus” 

1.2 Ruang Lingkup  

Dalam sebuah penelitian, sangat perlu untuk dilakukan pembatasan 

masalah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari lingkup penelitian yang 

melebar. Agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis menetapkan 

lingkup penelitian sebagai berikut: 

1). Analisis yang digunakan penulis untuk mengidentifikasi posisi strategi 

bersaing sebuah perusahaan di dalam dunia bisnis adalah dengan 

menggunakan SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity dan Threat). 

2) Adapun obyek penelitian adalah “Hijab Flow Collection”. 

3) Data yang diperlukan adalah data dari pihak internal dan eksternal 

untuk melakukan analisis strategi bersaing meliputi faktor internal dan 

eksternal perusahaan.  

4) Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 1 bulan, 

tepatnya pada bulan November 2017. 

1.3 Perumusan Masalah  

Dalam tahun-tahun terakhir, permasalahan yang sering terjadi pada “Hijab 

Flow Collection” adalah bertambahnya perusahaan-perusahaan pesaing yang 

sama yang menunjukkan tingkat persaingan yang semakin ketat dan penjualan 

yang mengalami fluktuasi dimana volume penjualan dari bulan ke bulan berbeda 

dan di beberapa bulan ada yang belum mencapai target penjualan. 
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Tabel 1.1 

Target dan Volume Penjualan Hijab Flow Collection 

(September 2017-Februari 2018) 

No  Bulan 

Target Penjualan 

(pcs) 

Penjualan 

(pcs) 

1 September 5.532 5.024 

2 Oktober 5.027 5.346 

3 November 7.325 7.923 

4 Desember 8.752 9.012 

5 Januari  9.225 9.584 

6 Februari 7.524 7.048 

Sumber: Hijab Flow Collection 

Untuk itu muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1)  Bagaimana posisi strategi bersaing “Hijab Flow Collection” dalam 

persaingan pasar industri hijab? 

2) Bagaimana strategi bersaing yang akan digunakan oleh “Hijab Flow 

Collection” dalam menghadapi persaingan di masa mendatang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menentukan posisi strategi bersaing “Hijab Flow Collection” 

dalam persaingan pasar industri hijab. 

2) Untuk menentukan strategi bersaing apakah yang akan digunakan 

“Hijab Flow Collection” dalam menghadapi persaingan di masa 

mendatang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya dengan bidang yang sama. 

2) Aspek Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

gambaran aktual kepada “Hijab Flow Collection” mengenai posisi 

strategi bersaing perusahaan di dalam industri hijab khusunya di 

Kabupaten Kudus. 

b. Penelitian diharapkan berguna bagi pihak manajemen perusahaan, 

terutama dalam menentukan hal kebijakan strategi-strategi bersaing 

yang akan digunakan perusahaan dalam menghadapi persaingan di 

dunia bisnis yang makin kompetitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


