
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada saat ini pemerintah lebih mengutamakan pemberdayaan usaha kecil, 

menengah dan koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. 

Dalam konteks ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi 

mempunyai peran strategis penting yang disebabkan beberapa hal diantaranya : a). 

penyerapan tenaga kerja yang besar dan menjadi sumber pendapatan utama 

sebagian besar masyarakat, b). bersifat fleksibel untuk masuk dan keluar, dan c). 

membutuhkan sumberdaya baik kualitas maupun kuantitas (misalnya modal, 

teknologi, bahan baku, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan) yang relatif 

kecil. 

 Sektor ini diandalkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, juga merupakan 

bagian terbesar dari pelaku ekonomi nasional. Hafsah (2003) menegaskan 

perlunya usaha kecil untuk diberi peluang dan peran yang lebih besar untuk 

menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementrian 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan BPS (2008) menyebutkan 

keberadaan industri kecil mendominasi dari sisi unit usaha (99%) dan mampu 

menyerap tenaga kerja (60%) dibandingkan dengan usaha besar yang jumlah unit 

usahanya hanya kurang dari 1% dan menyerap tenga kerja hanya 40%. Sementara 

itu kontribusi UKM terhadap PDB 54-59,5% sementara usaha besar sekitar 40-

46% selama tahun 2002-2007.  Informasi di atas membuktikan bahwa sektor ini 
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selain mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga berkontribusi signifikan 

kepada PDB. 

 Sektor UKM di Kota Bogor mengalami perkembangan baik dari segi 

jumlah maupun tenaga kerja yang mampu diserapnya. Berdasarkan data dari 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bogor (2008), jumlah 

UKM yang berada di Kota Bogor pada tahun 2007 berjumlah 32.147 buah dan 

pada tahun 2008 meningkat menjadi 32.256 buah. Jumlah UKM pembuatan roti di 

Kota Bogor pada tahun 2007 dan 2008 berjumlah sama yaitu 30 buah sedangkan 

untuk UKM  yang khusus membuat roti tawar hanya berjumlah 3 buah. Tenaga 

kerja yang mampu diserapnya meningkat dari 54.388 tenaga kerja pada tahun 

2007 menjadi 57.107 tenaga kerja pada tahun 2008. Fakta diatas memperlihatkan 

bahwa sektor UKM di Kota Bogor mengalami perkembangan yang positif dan 

keberadaannya perlu diperhatikan terutama dalam menggerakkan sektor 

perekonomian riil. 

 PD. Galuh Sari adalah salah satu UKM yang bergerak di bidang industri 

kecil dengan jenis usaha produksi roti tawar yang berlokasi di Kota Bogor. Usaha 

ini mulai didirikan sejak tahun 2001 oleh bapak Amir Syarifudin dan menempati 

area luas lahan hingga saat ini yang mencapai ± 600 m2.  Usaha ini didirikan 

dengan modal awal Rp. 15.000.000 yang merupakan gabungan dari modal Bapak 

Amir dan rekanan. Sampai Mei 2009 total investasi pada PD. Galuh Sari telah 

mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pemasaran yang dilakukan 

selama ini oleh PD. Galuh Sari yaitu 95% lebih dilakukan melalui kemitraan 

dengan para pedagang roti bakar yang sampai saat ini mencapai 160 gerobak 

dengan mayoritas lokasi penyebaran gerobak berada di kawasan sekolah, stasiun, 
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terminal, dan pasar. Untuk perkembangan jumlah gerobak mitra usaha PD. Galuh 

Sari dapat terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Gerobak Mitra Usaha PD. Galuh Sari 

Tahun Jumlah gerobak (buah) 
2006 100 

2007 130 

2008 160 

  Sumber :   PD. Galuh Sari (2008) 

 PD. Galuh Sari telah membidik pangsa pasar yang sesuai dengan 

produknya yaitu kelas menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rasyad et al.(2003) yang menyatakan prospek usaha roti sebenarnya cukup bagus 

namun para pengusaha haru jeli melihat pangsa pasar yang akan diincarnya. 

Kotler (2006) juga menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan pasar 

sasaran dengan cermat dan harus mengkomunikasikan keunggulan yang unik dari 

positioning-nya dan juga harus mengembangkan poin-poin penting dari berbagai 

penawaran dan jasanya, yang sulit ditiru oleh para pesaing. Dan para pengusaha 

roti skala Usaha Kecil Menengah (UKM), umumnya mengincar konsumen kelas 

menengah ke bawah dimana segmen ini tidak dibidik oleh perusahaan besar. 

Pangsa pasar untuk roti sebenarnya masih cukup besar, hal ini didukung oleh 

tingkat konsumsi roti yang mencapai  37,5% dari semua pangan olahan terigu di 

bawah konsumsi dari makanan gorengan, mie baso, kue basah, dan makanan 

ringan (BPS, 2007) 

 Namun sistem dan mekanisme usaha yang berjalan dirasa belum 

memberikan dampak yang optimum bagi PD. Galuh Sari. Sebagai gambaran 

kapasitas maksimal produksi PD. Galuh Sari sebesar 4000 buah roti/hari belum 

sepenuhnya terpakai bahkan produksinya cenderung menurun. Rata-rata produksi 
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roti dapat terlihat pada Tabel 2. Salah satu penyebab menurunnya produksi yaitu 

permintaan roti dari mitra usaha juga cenderung turun. Para mitra usaha selama ini 

menyiasati kenaikan harga roti tawar dengan menurunkan permintaan roti tawar.  

Tabel 2. Rata-Rata Produksi Roti Tawar PD. Galuh Sari 

Tahun Rata-Rata Produksi (buah roti/hari) Persentase idle (%) 
2006 3200 20,0 

2007 2700 32,5 

2008 2300 42,5 

  Sumber :   PD. Galuh Sari (2008) 

Roti tawar yang telah dibeli oleh pedagang gerobak biasanya dibagi menjadi 4 

bagian sedangkan saat ini dibagi menjadi 5-8 bagian sehingga keuntungan yang 

didapatkan para mitra usaha tetap seperti sebelum adanya kenaikan harga. Harga 

roti tawar yang diberlakukan oleh PD. Galuh Sari dapat terlihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Harga Roti Tawar PD. Galuh Sari 

Tahun Harga Roti Tawar (Rp) 
2006 2100 

2007 2200 

2008 2200 

2009 2500 

  Sumber :   PD. Galuh Sari (2008) 

 Kapasitas produksi yang tidak sepenuhnya terpakai menyebabkan tidak 

efektifnya jam kerja bagi karyawan, jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan 

biaya tenaga kerja akan tinggi dan tidak sesuai dengan kapasitas produksi yang 

seharusnya dihasilkan. Selain permasalahan kapasitas produksi, produk yang 

dihasilkan oleh PD. Galuh Sari juga masih terbatas hanya satu produk saja yaitu 

roti tawar. Menurut Hardijaya (2009), diferensiasi dari produk roti tawar masih 

sangat terbatas. Para pengusaha selama ini juga melihat bahwa keuntungan yang 
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didapatkan dari membuat roti tawar jika dibandingkan dengan membuat roti lain 

misalkan roti manis masih lebih kecil. Sebagai perbandingan, dengan membuat 

roti manis persentase keuntungan yang didapatkan mencapai 60% lebih tinggi 

bahkan dengan bahan baku roti manis yang lebih banyak sekalipun persentase 

keuntungannya masih jauh lebih besar.  

 Keuntungan yang didapatkan dari membuat roti pada umumnya dan roti 

tawar pada khususnya juga semakin tertekan dengan adanya gejolak komoditi 

pada tahun 2008. Harga bahan baku utama pembuatan roti yaitu tepung terigu 

yang biasanya diperoleh dengan harga Rp. 98.000/bal (per 25 kg) meningkat 

menjadi Rp. 165.000/bal. Lonjakan harga yang cukup tinggi ini memukul industri 

roti begitupun industri roti tawar. Kenaikan harga bahan baku yang mencapai 35% 

lebih tidak diikuti dengan peningkatan harga jual roti tawar yang sesuai dengan 

kenaikan harga bahan baku yang pada akhirnya menyebabkan keuntungan yang 

diperoleh juga semakin kecil. Penurunan keuntungan ini juga dialami oleh PD. 

Galuh Sari seperti yang terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-Rata Profit PD. Galuh Sari Perbulan 

Tahun Rata-Rata Profit Perbulan (Rp) 

2006  31.570.000 

2007  27.810.000 

2008  23.242.000 

  Sumber :   PD. Galuh Sari (2008) 

 Hardijaya (2009) menambahkan usaha roti pada umumnya merupakan 

usaha dengan prospek yang cukup menjanjikan, karena kebutuhan untuk 

mendapatkan pangan alternatif masih terbuka lebar khususnya masyarakat di 

wilayah perkotaan. Hal ini didukung oleh pernyataan Hardinsyah dan Amalia 
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(2007) yang menyebutkan bahwa tingkat konsumsi roti masyarakat perkotaan 

lebih tinggi (4,9 gr/kapita/hari) dibandingkan masyarakat pedesaan (3,2 

gr/kapita/hari) yang disebabkan adanya kemudahan terhadap akses ekonomi dan 

pasar. 

 Adanya permasalahan diatas seperti kapasitas produksi yang belum 

terpakai maksimal, keuntungan perusahaan yang semakin menipis, dan 

diferensiasi produk yang terbatas, melatar belakangi dilakukannya perumusan 

strategi yang tepat bagi PD. Galuh Sari untuk menjamin kelangsungan usaha serta 

perkembangan usaha ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat ditunjang dengan 

menggali keuntungan potensial yang dihasilkan melalui strategi pengembangan 

usaha PD. Galuh Sari. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian mengenai strategi 

apa yang cocok untuk mengembangkan usaha ini secara lebih lanjut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Pengembangan usaha yang diterapkan PD. Galuh Sari belum 

memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Seperti penggunaan 

kapasitas produksi yang belum maksimal, diferensiasi produk yang masih 

terbatas, dan keuntungan yang semakin menipis. Salah satu strategi 

pengembangan usaha yang telah dilakukan perusahaan, yakni melaksanakan 

program kemitraan dan telah memberikan keuntungan, diantaranya perusahaan 

tidak perlu menggaji  karyawan untuk menjual produknya dan juga dapat 

memperkecil rentang manajemen terutama bagian pemasaran sehingga perusahaan 

dapat lebih beroperasi secara lebih efisien. 
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 Strategi pengembangan usaha merupakan langkah yang harus ditempuh 

oleh perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan bersaing dalam bisnis 

pembuatan roti. Usaha ini telah berumur lebih dari tujuh tahun namun belum 

pernah dilakukan kajian strategi pengembangan usaha. Oleh karena itu perumusan 

masalah pada penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi usaha roti 

tawar? 

2. Strategi apa saja yang dapat dikembangkan dalam upaya pengembangan 

usaha roti tawar? 

3. Prioritas strategi dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan dalam upaya 

pengembangan usaha roti tawar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah sebelumnya, maka 

tujuan penelitian dari strategi pengembangan usaha roti ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi usaha 

roti tawar 

2. Memformulasikan alternatif strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya 

pengembangan usaha roti tawar 

3. Memberikan rekomendasi mengenai prioritas strategi dan kebijakan 

pengembangan usaha roti tawar 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada PD. Galuh Sari dalam 

mengembangkan usaha selanjutnya 

2.  Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada dalam 

menganalisa berbagai permasalahan yang timbul dalam suatu usaha dan 

memberikan strategi yang tepat bagi perusahaan serta memberikan 

sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan di masa yang akan datang 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup manajemen strategi, 

menyusun dan merumuskan strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha 

yang dilakukan oleh PD. Galuh Sari. Hasil penelitian merupakan suatu evaluasi, 

sedangkan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan 

yang bersangkutan. 
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