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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

UD. Cahaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan 

marning jagung yang berlokasi di Jl. Teluk Bayur No. 41 Pandanwangi kota 

Malang. UD. Cahaya  hanya memproduksi satu jenis produk saja yaitu marning 

jagung. Mengingat disekitar perusahaan berdiri kurang lebih lima seperti 

(Barokah, Firdaus, Nusantara, MJ, dan Dua Mawar) perusahaan sejenis yang 

memproduksi marning jagung berstandart renyah, banyak varian rasa seperti 

(pedas manis, bawang, balado) serta dengan harga yang sangat bersaing. hal ini 

dibuktikan dari survey kelima perusahaan bahwa harga jual marning per satu 

kilogram di Barokah, Firdaus, Nusantara dan Dua mawar dibandrol harga Rp. 

66.000 sedangkan di Cahaya dan MJ harga perkilo sebesar Rp. 67.000. Dengan 

selisih harga penjualan UD. Cahaya dan keempat pesaing kurang lebih Rp. 1000 

tersebut dapat mempengaruhi dimana konsumen akan membeli produk marning 

jagung serta tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk marning seperti yang 

berstandart renyah, tipis, dan banyak varian rasa juga akan mempengaruhi dimana 

konsumen akan melakukan pembelian. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan 

bagi para industri khususnya UD. Cahaya untuk bersaing dari segi harga, standart 

produk, varian rasa, dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasarannya. 

    Setelah dilakukan survey awal ternyata industri ini mengalami 

pertumbuhan yang lambat. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perputaran 

penjualan yang lama yaitu dengan penjualan UD. Cahaya perbulan selama 6 bulan 

terakhir sebanyak 300, 310, 300, 310, 295, 300 bal kemasan 5 kg sedangkan untuk 

pesaing misal pada Firdaus, Barokah, Nusantara dan Dua Mawar penjualan 

perbulan bisa mencapai kurang lebih 500 bal kemasan 5 kilogram per bulannya. 

Dengan selisih permintaan produk menjadi perhatian utama pada UD. Cahaya 

agar tidak mengalami penurunan permintaan yang cukup rendah dan agar dapat 

mempertahankan bisnis yang telah dijalankan. Pihak perusahaan harus lebih 

cermat menangkap peluang atas permintaan produk sesuai yang diinginkan oleh 
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pelanggan misalnya standart produk yang renyah, tipis, banyak varian rasa 

maupun produk sejenis seperti kripik singkong, kripik pisang, dan kripik buah 

lainnya. Oleh karena itu, mengetahui kebutuhan pelanggan sangat penting bagi 

perusahaan, selain itu diperlukan pengembangan strategi bisnis untuk 

meningkatkan pendapatan pada penjualan produk sehingga target permintaan 

produk terpenuhi.  

Berdasarkan permasalahan diatas, salah satu cara untuk pengembangan bisnis 

UD. Cahaya Malang adalah dengan menggunakan intregrasi antara analisa SWOT 

yang dilanjutkan dengan Business Model Canvas. Menurut, Sudaryono (2016) 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan, analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities) namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). 

Sedangkan menurut, pigneur Yves dan Osterwalder A (2012) Business Model 

Canvas merupakan sebuah model bisnis plan yang diinovasi menjadi hanya satu 

halaman yang dibagi menjadi 9 elemen meliputi segmen pelanggan, proporsi nilai, 

saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas 

kunci, kemitraan utama dan stuktur biaya.  Kedua metode tersebut akan 

dikombinasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui Business 

Model Canvas. Analisa SWOT memberikan empat prespektif untuk menilai 

elemen – elemen suatu bisnis, sedangkan Business Model Canvas memberikan 

fokus yang diperlukan untuk sebuah pengembangan yang terstruktur. Sehingga 

dengan menggunakan metode Business Model canvas  perusahaan dapat tetap 

bertahan serta  dapat meningkatkan permintaan penjualan, keuntungan yang 

maksimal, dan perusahaan dapat berkembang dengan cepat. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan di bahas 

adalah “ bagaimana mengembangkan strategi bisnis dengan metode business 

model canvas ”. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakannya Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor – faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan 

internal (kekuatan dan kelemahan) pada UD. Cahaya. 

2. Mengetahui posisi perusahaan dan Merumuskan alternatif strategi dengan 

analisa SWOT 

3. Menyusun  rencana pengembangan model bisnis dengan metode Business 

Model Canvas. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak – 

pihak yang bersangkutan, yang diantaranya: 

1. Pihak Mahasiswa ( Peneliti ) 

a. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari 

perkuliahan ke dunia kerja yang lebih nyata, yang nantinya 

diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pikiran 

mengenai ilmu – ilmu perkuliahan 

b. Menambah pengalaman dalam dunia kerja guna mempersiapkan diri 

menjadi seseorang yang profesional dimasa yang akan datang dalam 

memasuki dunia kerja. 

2. Pihak UD. Cahaya 

a. Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai media 

informasi dalam  memahami harapan serta perilaku konsumen dalam 

perusahaan 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan serta pengembangan strategi bisnis terhadap pemasaran 

produk. 
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1.5 BATASAN MASALAH 

Agar dalam penullisan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan maka diperlukan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan di UD. Cahaya Malang  mengenai pembahasan 

dalam pengembangan strategi bisnis. 

2. Identifikasi faktor internal dan eksternal pada perusahaan. 

3. Mengetahui beberapa alternatif strategi pada perusahaan menggunakana 

analisa SWOT. 

4. Dalam melakukan pengembangan strategi bisnis tidak memperhitungkan 

biaya pemasaran. 

1.6 ASUMSI MASALAH 

Asumsi yang digunakan dalam analisa ini adalah: 

1. Kondisi penelitian normal, artinya tidak ada hal – hal yang menyebabkan 

kondisi lingkungan penelitian menjadi berlebihan misal ada konflik 

internal persahaan. 

2. Data yang diperoleh berasal dari data obyektif dari pihak perusahaan 

tersebut yang dianggap perlu dalam permasalahan ini dan data yang 

diperoleh berasal dari penyebaran kuisioner. 

 


