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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri fashion di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat.

Kondisi tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kesadaran

masyarakat akan fashion yang sudah mengarah pada pemenuhan gaya hidup

dalam berbusana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan berbusana pada

zaman sekarang tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga sebagai sarana

berkomunikasi dan menunjukkan gaya hidup dan identitas pemakaianya

(Rachmawati, 2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode tahun 2007-

2011 ekspor fashion Indonesia mengalami tren positif sebesar 12,4 persen,

dengan negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Singapura, Jerman,

Hongkong, dan Australia. Selama periode Januari-November 2012, data

ekspor fashion mencapai 12,79 miliar dollar AS, meningkat 0,5 persen

dibandingkan nilai ekspor periode sebelumnya. Melihat potensinya yang

begitu besar terhadap perekonomian Indonesia, sektor fashion Indonesia

dengan kekuatan lokalnya dapat terus dikembangkan sehingga menjadi pusat

mode di kawasan regional, serta memainkan peranan penting di tingkat global

(Kompas, diakses pada 17 September 2015).
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Berkembangnya industri/bisnis fashion juga bisa dilihat banyaknya outlet dan

distro yang menjual berbagai jenis pakaian. Distro merupakan singkatan dari

distribution store yakni suatu jenis usaha di Indonesia yang menjual pakaian

dan aksesoris penunjang fashion yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau

diproduksi sendiri. Koran Sindo (diakses pada 16 september 2015),

menyebutkan bahwa distro di Indonesia mulai dikenal sejak pertengahan

1990-an di Kota Bandung. Distro awalnya hanya toko kecil yang menjual

barang-barang yang tidak ditemui di kebanyakan toko, shoppingmall, dan

factory outlet.

Berbekal modal seadanya, ditambah hubungan pertemanan dan sedikit

kemampuan membuat dan memasarkan produk sendiri, lalu muncul

komunitas-komunitas yang menjadi pelanggan tetap. Kurangnya modal

membuat daya kreativitas pemilik distro diasah. Perkembangan musik dan

street fashion mendorong pertumbuhan distro. Booming pakaian yang terjadi

pada 2003 membuat pertumbuhan distro di Indonesia makin bergeliat. Kini

sejumlah kota besar di Indonesia model bisnis distro mengalami

perkembangan signifikan.

Umumya distro adalah industri kecil dan menengah (IKM) dengan

menonjolkan merek independen yang dikembangnkan oleh kaula muda.

Produk yang dijual ataupun dihasilkan oleh distro diupayakan tidak

diproduksi massal, supaya nilai keistimewaan produk tersebut tetap terjaga.

Sebuah distro haruslah memiliki ciri khas yang bisa ditonjolkan, sehingga

mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Terdapat banyak metode
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untuk menarik minat beli konsumen antara lain penetapan harga yang akurat,

pemilihan bahan yang bagus, tempat yang menarik, dan pelayanan prima

yang diberikan kepada pelanggan. Menurut Ajay dan Goodstein dalam

Yoestini dan Eva (2007), jika ingin mempengaruhi seseorang, maka cara

yang terbaik adalah mempelajari apa yang dipikirkannya, dengan demikian

yang akan didapatkan tidak hanya sekedar informasi tentang orang itu tentu

lebih bagaimana proses infromasi itu dapat berjalan dan bagaimana

memanfaatkannya. Hal ini yang dinamakan “The Buying Process” (proses

pembelian).

Distro dikenal luas di kalangan anak muda zaman sekarang, dimana pakaian

ataupun aksesoris distro memiliki nilai prestige yang tinggi, dengan brand

image yang kuat juga. Hal ini menjadi penentu di kalangan muda untuk

membeli dan menggunakan produk-produk dari sebuah distro. Oraqle Distro

and Clothing adalah sebuah distro yang terletak di Bandar Lampung yang

mana menjual pakaian khusus untuk pria serta menjual berbagai macam

barang seperti celana, tas, topi, dompet, jaket, sepatu, gelang, sweater, sandal,

boxer, dari berbagai macam merek diantaranya evil army, uncle, dan moskav.

Di Lampung ada dua cabang diantaranya di jalan Jendral Sudirman No 26

Enggal, Bandar Lampung dan jalan Z.A Pagar Alam No 12 C Kedaton,

Bandar Lampung yang mulai buka dari pukul 09.00 sampai pukul 21.00 WIB.

Harga yang ditawarkan cukup terjangkau yakni mulai dari Rp 95.000,-

sampai Rp 150.000,- dengan t-shirt yang paling banyak digandrungi karena

nyaman dipakai dan ukurannya lengkap dari S sampai XL. Yang membuat
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distro menjadi menarik adalah masing-masing distro memiliki cara tersendiri

untuk tampil beda lewat layout interior yang menarik, karena mereka ingin

menampilkan identitasnya.

Selain itu juga, yang membuat distro menjadi menarik adalah suasana

nyaman, sejuk, dan eksklusif sehingga konsumen menjadi betah berlama-

lama berada dalam distro. Kebanyakan lahan distro tidak terlalu luas tetapi

dengan kreatifitas pemilik distro, lahan tersebut dapat dibuat menjadi sebuah

tempat yang memiliki nilai prestige yang tinggi, dan menarik untuk

dikunjungi dalam hal membeli ataupun hanya sekedar melihat tren fashion

terbaru. Harga yang ditawarkanpun tidak terlalu mahal dibandingkan dengan

kualitas produk yang didapat, hal ini membuat distro semakin diminati oleh

para remaja.

Menjalankan bisnis distro tidak lepas dari adanya pesaing, saat ini persaingan

bisnis semakin kompetitif, setiap pelaku bisnis dituntut lebih kreatif dan

inovatif guna memberikan apa yang sebenarnya di inginkan oleh konsumen.

Konsumen merupakan sasaran dari sebuah aktifitas bisnis, karena pada

hakekatnya bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya pembeli. Menurut Kotler

(2000), konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli

atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Salah satu cara

yang digunakan untuk bisa memikat dan mempertahankan pembeli adalah

dengan menerapkan strategi usaha yang akurat dan tepat sasaran.

Sebuah strategi yang dibuat oleh pelaku usaha/perusahaan harus dengan

pertimbangan yang matang, dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu
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dan selanjutnya melakukan penilaian terhadap apa saja yang nantinya dapat

menjadi keunggulan bersaing. Menurut Morrisey (1995), strategi

adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar

misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan

dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Dalam

menjalankan aktifitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin

dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan

strategi yang tepat karena keadaan yang terus menerus berubah.

Banyak metode yang digunakan untuk menganalisis strategi dalam suatu

usaha/bisnis, salah satu caranya yakni dengan menggunakan sebuah model

bisnis. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012), Model bisnis merupakan

gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan,

memberikan, dan menangkap nilai. Business Model Canvas merupakan

model bisnis yang lengkap dan terpadu. Dijelaskan melalui sembilan blok

bangunan yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah

perusahaan menghasilkan uang.

Gambar 1.1 Business Model Canvas
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Sembilan blok tersebut, yaitu: Customer Segments (Segmen Pelanggan),

Value Propositions (proposisi nilai), Channel (Saluran), Customer

Relationships (Hubungan Pelanggan), Revenue Streams (Arus Pendapatan),

Key Resources (Sumber Daya Utama), Key Activities (Aktivitas Kunci), Key

Partnerships (Kemitran Utama) dan Cost Struktur (Struktur Biaya).

Kesembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama dalam suatu bisnis,

yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur dan keberlangsungan finansial.

Model bisnis ibarat cetak biru sebuah strategi yang diterapkan melalui

struktur organisasi, proses dan sistem.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti berminat untuk meneliti dan

membedah sebuah bisnis distro dengan menggunakan pendekatan business

model canvas yang berguna untuk menganalisis strategi bisnis. Maka peneliti

tertarik untuk meneliti lebih dalam serta memberi judul skripsi ini :

“ANALISIS STRATEGI BISNIS DENGAN MENGGUNAKAN

BUSINESS MODEL CANVAS STUDI PADA ORAQLE DISTRO AND

CLOTHING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan

masalahnya adalah Bagaimanakah strategi bisnis yang diterapkan oleh Oraqle

Distro and Clothing dengan menggunakan pendekatan Business Model

Canvas?
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C. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui Strategi Bisnis yang

diterapkan oleh Oraqle Distro and Clothing dengan menggunakan

pendekatan Business Model Canvas.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis

a. Untuk pengembangan keilmuan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis.

b. Untuk referensi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan

mengenai Business Model Canvas.

2. Aspek Praktis, untuk memberikan sumbangan kepada pelaku bisnis

ataupun perusahaan mengenai pemahaman tentang Business Model

Canvas yang berguna untuk melihat sebuah strategi Bisnis yang

diterapkan oleh perusahaan dan menilai strategi tersebut sehingga dapat

menambah strategi-strategi dalam menciptakan keunggulan bersaing.


