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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada awalnya terdapat peningkatan pengakuan bahwa operasi 

harus menunjang perusahaan dalam mencapai suatu posisi kompetitif di 

pasar. Operasi hendaknya bukan sekedar wadah menghasilkan produk dan 

jasa perusahaan, tetapi juga memberikan kekuatan kompetitif bagi dunia 

bisnis. Seperti dikatakan sebelumnya, realisasi ini didorong oleh semakin 

bertambahnya persaingan dari mancanegara, kebutuhan untuk peningkatan 

produktivitas, dan peningkatan permintaan akan kualitas. 

Pencapaian keunggulan kompetitif melalui perbaikan untuk kerja 

operasi membutuhkan tangggapan srategi dalm operasi. Orang jepang 

sangat terkenal dalam menggunakan opersi manufakturnya untuk 

menunjang persaingan di pasar dunia. Dengan merancang dan 

memproduksi barang yang berkualitas lebih baik, dan kadang-kadang 

dengan biaya lebih rendah, Jepang telah mampu menguasai pangsa pasar 

dunia yang besar antara lain dalam mobil, elektronika, dan sepeda motor. 

Keberhasilan ini bukanlah karena kebudayaan nasionalnya, melainkan 

berkat kebulatan tekad untuk unggul di bidang operasi. Operasi sering 

dipandang sebagai “anak tiri” dalam proses perencanaan strategic. 

Operasi dikemukakan setelah dilakukan perencanaan strategic 

untuk pemasaran, keuangan, dan manajemen umum. Akibatnya, 

kemampuan operasi tidak dipakai sebagai kekuatan bersaing dalam bisnis. 
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Keadaan ini dapat diperbaiki dengan menggembangkan suatu strategi 

operasi sebagai suatu bagian yang terpadu dari strategi bisnis dan dengan 

memasukkan operasi sebagai mitra yang sederajat dalam 

menggembangkan dan menerapkan strategi bisnis. 

Stretegi organisasi yang dikenal sebagai strategi bisnis 

memberikan informasi yang di perlukan untuk merancang suatu sistem 

produksi untuk perusahaan guna mencapai tujuannya. Strategi juga 

memberikan informasi untuk semua fungsi lain di dalam organisasi untuk 

mendukung sistem produksi dalam menjalankan tugasnya.  

Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini mengalami 

peningkatan yang sangat pesat, dari data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2004 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 2,164 

juta penduduk dan pada tahun 2013 jumlah penduduk meningkat menjadi 

2,488 juta penduduk, terutama di kota-kota besar. Salah satu penyebabnya 

adalah banyaknya penduduk yang berasal dari daerah atau desa yang 

mencoba mengadu nasib ke kota besar atau yang sering dikenal dengan 

urbanisasi. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu 

menarik warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke 

kota.  

Mereka meyakini bahwa dengan mengadu nasib ke kota akan 

membantu memperbaiki kehidupan mereka. Akan tetapi kota tidak seperti 

apa yang diharapkan kaum pendatang, pertumbuhan penduduk yang pesat 
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tidak dibarengi dengan perkembangan jumlah lapangan pekerjaan terutama 

di sektor formal. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya 

ditampung sektor formal.  

Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan 

dan latar belakang pendidikan yang sifatnya formal. Sebagaian besar kaum 

pendatang atau migran tidak membekali dirinya dengan pendidikan atau 

keahlian yang dapat diterima oleh sektor formal. Sehingga tenaga kerja 

yang tidak tertampung di sektor formal, dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.  

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan 

adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan 

kerja di sektor formal, PKL menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan 

hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu 

mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada 

sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil. 

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal PKL merupakan sabuk 

penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak 

tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka 

pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan 

vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai 

penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang 

lainnya. 
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 Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat 

pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka 

butuhkan. Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh PKL sebelum membuka usahanya. Hal ini terjadi 

karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan tingkat 

penjualan suatu usaha.  

Sektor informal merupakan bagian dari angkatan kerja yang berada 

di luar pasar tenaga kerja. Istilah sektor informal pada umumnya 

dinyatakan dengan usaha sendiri atau wirausaha. Oleh karena itu, sektor 

informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu 

menyerap kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal 

yang persyaratannya lebih kompetetif.  

Menghadapi lingkungan bersaing kompetitif, pedagang 

membutuhkan kepemilikan prioritas bersaing yang kompetitif secara 

eksplisit serta sekaligus menjadi bagian dari keseluruhan strategi 

korporasi. Bagaimanapun juga proses manufaktur sering dilihat sebagai 

sebuah fungsi dari pada sebagian strategi yang penting bagi suatu 

berdirinya usaha. Keterlibatan proses manufaktur di awal menjadi kunci 

kesuksesan dalam menargetkan segmen pasar baru.  

Melakukan perubahan bauran arus volume produksi dan 

pengembangan produk baru atau dengan kata lain menggabungkan 

operasional maupun kemampuan proses manufaktur dan permintaan pasar 
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menjadi bagian vital jika ingin meraih kesuksesan pencapaian target 

tersebut. Maka saat ini peran prioritis bersaing kompetitif tampak menjadi 

penting untuk memenangkan suatu persaingan. Menurut beberapa 

penelitian prioritis bersaing  kompetitif memiliki beberapa faktor untuk 

mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif bersaing 

usahaannya, ada empat faktor yang meliputi biaya, kualitas, fleksibilitas, 

dan pengiriman. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang terjadi adalah bagaimana Keunggulan 

Bersaing  Pedagang Kaki Lima di   Kecamatan Dau? 

C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

keunggulan bersaing pedagang kaki lima di Kecamatan Dau.  

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat 

dijadikan bahan sebagai penentuan diambilnya strategi dalam keunggulan 

bersaing pedagang kaki lima di Kecamatan Dau tentang biaya operasi 

rendah, adanya kualitas yang baik dan tetap konsistennya terhadap 
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kualitas, pengembangan produk yang dilakukan cepat dan tepat waktu, 

serta kustomisasi dan volume fleksibilitas yang tinggi bagi pedagang. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai keunggulan 

bersaing pedagang kaki lima juga. 

 


