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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor 

manufaktur negara ini, banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka 

pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produksinya di 

Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (Astra International, 

2016). Indonesia mengalami transisi yang besar karena berubah dari hanya menjadi 

tempat produksi mobil untuk diekspor (terutama untuk wilayah Asia Tenggara) menjadi 

pasar penjualan (domestik) mobil yang besar. Indonesia mengembangkan industri 

komponen mobil yang bisa mendukung industri manufaktur mobil. Kapasitas total 

produksi mobil yang dirakit di Indonesia berada pada kira-kira dua juta unit per tahun 

menurut artikel (Indonesia-Investment, 2017).  

Bertambahnya mobil tiap tahun di Indonesia bisa menjadi peluang bisnis bagi 

perusahaan otomotif. Salah satu peluang bisnis bagi perusahaan otomotif yaitu dalam 

bidang knalpot mobil component racing diantaranya: exhaust system (sistem gas buang) 

fungsi dari produk ini adalah menambah torsi (tenaga untuk menggerakkan, menarik, 

menjalankan), mengatur sistem gas buang dari sisa pembakaran, memperindah bentuk, 

dan mendapatkan suara yang sempurna.  

Perkembangan teknologi serta tuntutan konsumen yang beragam mengenai 

fungsi serta estetika exhaust system (knalpot) maka sangat dibutuhkan suatu usaha 

untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut menjadi suatu kenyataan. Perusahaan 

UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian 

Indonesia. Sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan 
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dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 pada 

saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

usahanya. Perusahaan yang berjenis UMKM di beberapa bidang yang terdapat di pulau 

Jawa yang semakin meningkat jumlahnya setiap tahunnya dan hal ini dilihat melalui 

data UMKM di Jawa Timur dibeberapa kota besar seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Data UMKM di beberapa kota Jawa Timur 

No Kabupaten Jumlah UMKM 

1 Surabaya 260.762 

2 Malang 77.778 

3 Sidoarjo 171.264 

4 Sumenep 269.005 

5 Blitar 255.622 

Sumber: Dinas koperasi dan UMKM Indonesia 2018 

Dari data perusahaan UMKM pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan 

UMKM dari masing masing di daerah Jawa Timur memiliki berbagai macam 

perusahaan UMKM, salah satunya adalah perusahaan UMKM automotif kendaraan 

roda empat yang memproduksi knalpot mobil (exhaust system). 

UD. Berkah Component Indonesia merupakan salah satu perusahaan exhaust 

system yang berdiri sejak tahun 1997 di kota Sidoarjo provinsi Jawa Timur. UD. Berkah 

Component Indonesia dapat memberikan kualitas yang terbaik, karena dengan 

memberikan kualitas yang terbaik maka perusahaan mendapat citra nama yang baik. 

UD. Berkah Component memiliki wilayah pemasaran di seluruh kota besar, seperti: 

Surabaya, Malang, Medan, Jakarta, Bandung, Bali, Makassar, hingga pemasaran ke 

luar negeri seperti: Singapore, Australia, dan Amerika. Berikut ini adalah data jumlah  

penghasilan UD. Berkah Component Indonesia dalam tiga tahun terakhir:  
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Tabel 1.2 

 Data-data penghasilan knalpot 3 tahun terakhir. 

 

 

 

Sumber: UD. Berkah Component Indonesia 2018 

  Tabel 1.2 merupakan data-data penghasilan selama 3 tahun terakhir UD. 

Berkah Component Indonesia yang mengalami fluktuasi karena adanya ketidak 

stabilan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh dalam pendapatan seseorang, 

tingginya harga barang bahan baku, dll. Data pendapatan di tabel 1.2 belum termasuk 

hitungan laba bersih dan laba kotor belum seperti gaji karyawan dan material.  

  Hasil dari penjualan part yang diproduksi oleh UD. Berkah Component 

Indonesia adalah suatu part yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk 

satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap part terdiri dari banyak 

komponen yang dibutuhkan pada beberapa mobil tertentu. Penjualan best seller setiap 

bulannya pada UD. Berkah Component Indonesia seperti pada Tabel dibawah ini:  

Tabel 1.3 

Penjualan best seller setiap bulan 

No  Nama  Unit  

1 PHX 450 si 1000 

2 450 roll 1000 

3 450 js 1000 

4 450 zigen 1000 

5 Porsche Cayman 20 

6 Porsche Panamera 20 

7 Porsche Macan 20 

8 BMW 320i 30 

9 BMW 328  30 

10 Ferari cali full stem 10 

Sumber: UD. Berkah Component Indonesia 2018 

 Tabel 1.3 menunjukkan data unit penjualan knalpot setiap bulan yang 

diproduksi secara teratur dan menjadi best seller di UD. Berkah Component Indonesia. 

Tahun Jumlah 

2014 1.175.000.000 

2015 2.000.000.000 

2016 1.535.000.000 
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Penentuan supplier sangat berperan penting dalam penentuan harga. Selain itu, 

perusahaan juga harus tetap menjaga dan mengutamakan kualitas demi kepuasan 

konsumen. Maka dari itu agar bisnis menjadi maju dan berkembang diperlukan 

formulasi strategi oleh perusahaan yang terjun di usaha exhaust system sehingga dapat 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan.  

Persaingan bisnis di daerah Jawa Timur pada industri exhaust system tergolong 

rendah. Pesaing bisnis yang bergerak pada exhaust system di tingkat nasional maupun 

internasional seperti: HKS, Mugen, Spoon, J’s Racing dan sebagainya. UD. Berkah 

Component Indonesia lebih banyak di minati oleh konsumen karena mampu 

memberikan kualitas terbaik dam memberikan harga yang lebih rendah dengan kualitas 

yang sama dibandingkan merk tersebut.  

Perumusan strategi merupakan sebuah proses organisasi untuk mengenali arah 

strategis perusahaan. Bagian-bagian dari perumusan strategi adalah mengenali visi, 

misi, nilai-nilai, semua sasaran strategi dan metode dalam pencapaian 

tujuan (goals) yang meliputi semua aspek fungsional manajemen didalam perusahaan 

(Wibowo, 2012). Munculnya kebutuhan analisis mendalam tentang kondisi perusahaan 

baik dalam lingkungan eksternal maupun internal untuk melakukan formulasi strategi 

bagi perusahaan agar dapat tercapai tujuan perusahaan. Analisis mendalam tersebut 

membutuhkan alat yang disebut dengan analisis SWOT.  

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan 

ancaman (threat) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor 

tersebut yang membentuk SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat). Proses 

ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan 

mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mendukung serta mencapai 
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tujuan tersebut David, (2015). Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara 

menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, 

kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT adalah bagaimana kekuatan 

mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi 

kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana 

kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagimana cara 

mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan 

sebuah ancaman baru. 

 David, (2015) Mengungkapkan bahwa semua organisasi memiliki kekuatan dan 

kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuat dan 

lemah dalam semua area bisnis. Maka tujuan analisis SWOT pada perusahaan adalah 

menghasilkan berbagai alternatif strategi yang lebih bersifat fungsional, sehingga 

strategi tersebut akan lebih mudah diaplikasikan dan diimplementasikan pada masing-

masing startegi bisnis.   

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka diperlukan sebuah penelitian 

yang berkaitan analisis strategi dengan pendekatan analisis SWOT UD. Berkah 

Component Indonesia Exhaust System. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 

melakukan formulasi strategi pada UD. Berkah Component Indonesia Exhaust System. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi perusahaan untuk 

melakukan perencanaan, implementasi, dan kontrol atas perumusan strategi 

perusahaan. Analisis lingkungan bisnis yang tepat sangat dibutuhkan agar dapat 

menghasilkan strategi yang tepat bagi perusahaan UD Berkah Component Indonesia.  

UD Berkah Component Indonesia sebelumnya belum pernah menentukan strategi 

secara formal, oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul “Analisis 
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SWOT dalam menentukan strategi utama pada Perusahaan UD Berkah 

Component Indonesia." 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di latar belakang, maka dapat di 

rumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis lingkungan melalui analisis SWOT (Strengh, Weakness, 

Opportunity, Thread) UD. Berkah Component Indonesia? 

2. Strategi perusahaan apa yang sesuai dengan kondisi strategis UD. Berkah 

Component Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terkemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk menentun 

strategi yang tepat bagi UD Berkah Component Indonesia.  

2. Mengidentifikasi  dan  menentukan  strategi  utama  yang tepat  dan  efektif    

bagi  UD Berkah  Component Indonesia agar  mampu  mencapai  sasaran 

jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditentukan.   
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan diselesaikannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak, antara lain:  

1. Bagi Penyusun. 

a. Menambah wawasan penulis dalam memahami kondisi sebenarnya 

lingkungan bisnis UD. Berkah Component Indonesia. 

b. Dapat melakukan analisis lingkungan UD. Berkah Component Indonesia. 

c. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menggali teori manajemen 

secara umum dan teori manajemen strategi secara khusus yang sangat 

luas.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menambah pengetahuan pembaca, terutama dalam bidang manajemen  

strategi dan analisis lingkungan serta formulasi strategi tentang UD. 

Berkah Component Indonesia.  

b. Membantu pembaca dalam mencari referensi teori untuk mengatasi  

permasalahan yang sama.  

3. Bagi Instansi/Perusahaan dan Pihak lain  

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada 

perusahaan untuk mengevaluasi perumusan strategi, analisis lingkungan 

serta implementasi dalam bisnis perusahaan.  

b. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan, pertimbangan, atau perbandingan 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang Berkah itan dengan strategi 

perusahaan.  


