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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi alternatif yang sebaiknya digunakan oleh CV
Racun Cinta dalam memenangkan persaingan bisnis fashion khususnya clothing distribution,
dengan terlebih dahulu mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis CV
Racun Cinta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan
analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats). Hasil penelitian IE (InternalExternal) ini menunjukkan bahwa posisi CV Racun Cinta ada di sel 1 yang tumbuh dan
berkembang dengan strategi alternatif, intensif dan integratif. Selanjutnya menggunakan
Porter's Five Forces Analysis.
Kata kunci: fashion, distro busana, SWOT, CV Racun Cinta, pemasaran, persaingan bisnis, Porter's Five
Forces Analysis

PENDAHULUAN
Dari waktu ke waktu bisnis di bidang pakaian (fashion) mempunyai kecenderungan
mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Faktanya didasarkan pada
kenyataan bahwa pakaian (fashion) merupakan kebutuhan pokok. Hal ini sesuai dengan teori A.A
Maslow, yang mendefinisikan bahwa sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan dasar
manusia, atau di tingkatan kebutuhan paling dasar sebelum pangan adalah sandang. Permintaan
sandang yang terus meningkat karena merupakan kebutuhan dasar manusia berimbas terhadap
peningkatan penawaran pakaian (fashion). Hal ini sesuai dengan hukum permintaan dan
penawaran (supply and demand law). Oleh karena itu, bisnis di bidang pakaian (fashion) juga
selalu meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu.
Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai
tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi
dengan pemanfaatan teknologi informasi, yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global,
termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Disrupsi tersebut dapat kita saksikan dengan
cepatnya perubahan yang terjadi akibat pemanfaatan artificial intelligence (AI), internet of things,
human-machine interface, dan merebaknya fenomena sharing economy, menjadikan kreativitas
dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global.
Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang
layak mendapatkan pengarusutamaan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global,
ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah
ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif (Bekraf & BPS, 2017)
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Sumber: Ekonomi Kreatif (2018)
Gambar 1. Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif menurut Subsektor

Gambar 1 memaparkan, sektor ekonomi kreatif terdiri dari 16 sub-sektor yang
memberikan kontribusi nilai tambah atau added value. Bidang ini meliputi kuliner, arsitektur,
desain, fashion, film dan video, game, komputer, kerajinan, musik, dan pasar seni, penerbitan,
perangkat lunak, iklan, seni pertunjukan, televisi dan radio. Dari 16 sektor tersebut, bidang
fashion menduduki peringkat kedua dengan prestasi yang berkontribusi besar dengan lingkup
sebesar 18,15%(Bekraf & BPS, 2017).
Jumlah usaha ekonomi kreatif mayoritas berada di pulau Jawa sebanyak 65,37 persen.
Dari jumlah tersebut; 28,05 persennya berada di Provinsi Jawa Barat; 27,88 persen di Jawa Timur;
26,29 persen di Jawa Tengah dan lainnya tersebar di Provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan
Banten. Pada Provinsi Banten, terdapat 299.385 usaha ekonomi kreatif.
Di Provinsi Banten terdapat 8 kabupaten dan kota se-provinsi. Salah satu Kota nya adalah
Kota Tangerang Selatan.

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tangerang Selatan Tahun 2015-2019
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Data dan Statistik pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan di atas menunjukkan
perekonomian mengalami fluktuatif. Setelah mengalami penurunan perekonomian di tahun 2016,
ekonomi Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dari 6,74 persen di tahun 2016 menjadi
7,3 persen di tahun 2017. Kemudian sedikit meningkat di tahun 2018 menjadi 7,37 persen dan
sedikit mengalami penurunan menjadi 7,35 persen di tahun 2019. Walaupun mengalami
penurunan, penurunan yang terjadi hanya sebesar 0,02 persen. Salah satu faktor yang menentukan
tidak terjadinya lonjakan ekonomi yang tinggi adalah meningkatnya nilai produksi hampir pada
semua lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan (Kusumapuri, 2020)
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Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten
Gambar 3. Jumlah UMKM Menurut Jenisnya di Kota Tangerang Selatan 2017

Perekonomian Kota Tangerang Selatan juga didukung oleh peran UMKM. Pada Gambar,
UMKM Kota Tangerang Selatan didominasi oleh usaha sub-sektor kuliner dengan jumlah unit
usaha sebesar 7.545, lalu disusul oleh toko atau sembako sebanyak 6.682 unit. Sedangkan subsektor fashion sebanyak 750, itu artinya masih ada banyak peluang untuk kita bergerak lebih
leluasa dan memberikan banyak keuntungan karena pesaing sub-sektor fashion di Tangerang
Selatan tidak sebanyak pesaing sub-sektor kuliner.(Pembangunan et al., 2019)
Salah satu UMKM yang fokus di bidang fashion dan memiliki peluang di atas adalah CV Analisis
Racun Cinta atau biasa disebut Racun Cinta dan berlokasi di Perumahan Pamulang 2, Jl. Benda Strategi
Barat 11D Blok D29/01 Tangerang Selatan, Prov. Banten. Owner CV Racun Cinta adalah Bayu Bersaing
Wuri Andhika dan istrinya Nurani Mustikawati atau biasa dipanggil Mas Bay dan Mbak Ran. pada Produk
Racun Cinta merupakan salah satu merek produk pakaian lokal, karya anak bangsa yang Fashion
mengangkat Indonesia yang berisi pesan dan moral sebagai tema ilustrasi dalam produk- (Studi Kasus
produknya. CV Racun Cinta menyediakan “Sandang Pria” yang artinya produk kaos laki-laki, CV Racun
“Sandang Wanita” yang artinya produk pokok wanita yaitu kaos panjang, “Pemanis Buatan” yang
Cinta)
artinya semua produk pelengkap atau aksesoris seperti topi, jam tangan, kacamata, jilbab, tote
bag, jaket, baju luaran (outer, hoodie), kemeja sandal, skateboard. Hal menarik dari CV Racun
Cinta adalah desainnya unik yang mengangkat tema Indonesia dengan menggunakan gaya,
ilustrasi dan motif etnik khas Indonesia seperti tanaman, hewan, motif kehidupan sosial, tradisi,
budaya dan agama yang dikemas secara modern serta menawarkan konsep limited edition.
Biasanya jumlah rata-rata persediaan setiap item (model, ukuran, dan tipe) produk minimal 12– Lutfi Zulkarnain
40 pcs dan maksimal 40-150 pcs per item, untuk jumlah tiap ukuran produk pada setiap item N. U. Hasanah
(model, ukuran, dan tipe) semua sama atau rata.
Dalam persaingan bisnis, perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan
perusahaan itu sendiri. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengenali diri, serta
memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menghindari atau meminimalkan ancaman. Suatu
perusahaan dapat mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari kesesuaian antara
kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal perusahaan.
Pengembangan strategi bersaing ini bertujuan agar perusahaan dapat melihat secara objektif
kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan di
mana hal itu sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang
sesuai keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumber daya yang ada (Fitriadi et al.,
2013).
Dalam meningkatkan penjualan bisnis, CV Racun Cinta harus memahami kebutuhan dan
harapan konsumen dengan membangun hubungan jangka panjang. Untuk itu, pentingnya strategi
pemasaran CV Racun Cinta dalam persaingan menguasai pasar dan mempertahankan
pelanggannya melalui penerapan strategi bersaing. Dalam persaingan usaha bisnis kuliner yang
semakin tajam CV Racun Cinta dituntut untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat, di
mana dijadikan sebagai alat persaingan dalam merebut pasar dan mempertahankan pelanggannya
melalui strategi bersaing.
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CV Racun Cinta harus menciptakan strategi-strategi pemasaran yang sesuai dengan
kondisi persaingan saat ini agar tercipta strategi bersaing yang tepat dan tetap dalam koridor
aturan Syariah sehingga perusahaan mampu menguasai pasar dan mempertahankan
pelanggannya. Maka dengan itu penelitian ini berjudul Analisis Strategi Bersaing pada Produk
Fashion (Studi Kasus: CV Racun Cinta).

METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Dikutip dari Cooper & Schindler (2017), penelitian kualitatif merupakan susunan teknik
interpretatif yang berusaha untuk menggambarkan, memberikan kode, menerjemahkan, sehingga
berkaitan dengan pengertian, bukan frekuensi dari fenomena yang sering atau jarang terjadi secara
alami dalam dunia sosial.
Teknik kualitatif digunakan pada tahap pengumpulan dan analisis data dari proyek
penelitian. Pada tahap pengumpulan data, susunan teknik meliputi kelompok fokus, wawancara
personal yang mendalam, studi kasus, etnografi, teori dasar, penelitian aksi, dan observasi.
Selama analisis dilakukan, penelitian kualitatif menggunakan analisis isi dari materi
tertulis ataupun rekaman yang didapatkan dari ekspresi personal partisipan, observasi perilaku,
dan Tanya jawab dari pengamat, seperti halnya studi artefak dan penelusuran bukti lingkungan
fisik.
Objek penelitian ini dilakukan pada CV Racun Cinta yang rumah produksinya berlokasi
di Perumahan Pamulang 2, Jl. Benda Barat 11D Blok D29/01 Tangerang Selatan, Prov. Banten.
Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data
primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan pemilik beserta pihak terkait
untuk mendapatkan data mengenai pemasaran, strategi bersaing.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber seperti buku,
jurnal dan internet yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu data-data dikumpulkan juga dari
Badan Pusat Statistik (BPS), data dari Racun Cinta yang meliputi pengamatan (observasi)
keadaan Racun Cinta, media online yang digunakan untuk mendukung beberapa dokumen yang
dibutuhkan seperti laporan keuangan perusahaan, SIUP, NPWP, Akta CV, Surat Keterangan
Domisili Usaha (SKDU), katalog Racun Cinta.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, banyak metode yang dapat
digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data. Observasi merupakan suatu cara
untuk mengumpulkan data penelitian.
Pada tahap ini, penelitian melakukan pengamatan mengenai kegiatan yang
dilakukan oleh Racun Cinta (RC) dan melakukan pengamatan mengenai kondisi dari
Racun Cinta (RC) dari segi luar dan dalam usaha tersebut.
Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kejadian
yang sebenarnya mengenai strategi pemasaran Racun Cinta (RC) dan segala usaha yang telah
dilakukan oleh Racun Cinta (RC) dalam aspek pemasaran. Agar proses wawancara berjalan
lancar, perlu adanya kesiapan yang matang seperti membawa pedoman wawancara dan alat bantu
lainnya seperti tape recorder, buku, bolpoin, atau material lainnya yang dapat membantu
pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam
menyusun pedoman wawancara:
1. Membuat pertanyaan yang relevan
2. Membuat pedoman wawancara yang siap digunakan
Hasil dari wawancara ini peneliti mendapatkan berbagi informasi yang dibutuhkan untuk
penelitian mulai dari sejarah pendirian Racun Cinta (RC), profil pemilik, kendala dalam
menjalankan bisnis fashion, strategi pemasaran yang dilakukan, visi misi Racun Cinta (RC), dan
manajemen struktur organisasi Racun Cinta (RC).

Selain itu peneliti juga akan menggunakan teknik studi kepustakaan (library
research) yakni dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang terkait seperti media
online Badan Pusat Statistik (BPS), buku, arsip, catatan, dokumen dan informasi yang
berhubungan.
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Gambar 4. Bagan kerangka berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Matriks IFE
Faktor-Faktor Internal
No

Bobot

Peringkat

Skor
Bobot

0,111

4

0,444

0,111

4

0,444

0,111

4

0,444

0,111

4

0,444

Kekuatan
1
2
3
4

Memiliki brand image yang baik
Memiliki keunikan dalam desain dan
ilustrasi yaitu mengangkat tema khas etnik
Indonesia, spiritual dan isu yang sedang
terjadi
Legalitas Perusahaan
Perusahaan berdiri selama 11 tahun
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7
8.
9.
No

Melakukan promosi lewat festival di
beberapa kota
Menggunakan modal sendiri tanpa hutang
dan tidak berhubungan dengan peminjaman
di bank konvensional maupun bank Syariah.
Penerapan dan pelaksanaan bisnis sesuai
Syari’ah
Memiliki SDM yang berkompeten di
Bidangnya
Kelemahan

0,111

4

0,444

0,111

4

0,444

0,111

4

0,444

0,083

3

0,249

0,083

3

0,249

1

Tidak membuka kerja sama kemitraan,
baik distributor, reseller dan sebagainya.

0,029

1

0,029

2

Pencatatan seluruh asset dan keuangan
belum standar akuntansi

0,029

1

0,029

0,029

1

0,029

1

37

3,693

3

Struktur organisasi perusahaan yang
belum rapi
Total

Sumber: data diolah oleh peneliti

Hasil Matriks Internal Factor Internal (IFE) CV Racun Cinta adalah sebesar 3,693.
Pada faktor internal, faktor utama adalah memiliki brand image yang baik dengan total
skor 0,444. Faktor kedua adalah memiliki keunikan dalam desain dan ilustrasi yaitu
mengangkat tema khas etnik Indonesia, spiritual dan isu yang sedang terjadi dengan total
skor 0,444. Faktor ketiga adalah legalitas perusahaan. Faktor keempat adalah Perusahaan
berdiri selama 11 tahun dengan total skor bobot 0,444. Faktor kelima adalah Memiliki
sistem limited edition dengan total skor bobot 0,444. Faktor keenam adalah Melakukan
promosi lewat festival di beberapa kota dengan skor bobot 0,444. Faktor ketujuh adalah
Pengelolaan hutang dan piutang yang relatif lancar dengan skor 0,444. Faktor ke delapan
adalah Penerapan dan pelaksanaan bisnis sesuai syariah dengan skor bobot 0,249. Faktor
kesembilan adalah Memiliki SDM yang berkompeten di bidangnya dengan skor bobot
0,249.
Sedangkan untuk faktor kelemahan, faktor utama adalah Tidak membuka kerja
sama kemitraan, baik distributor, reseller dan sebagainya dengan skor bobot sebesar
0,029. Faktor kedua adalah Pencatatan seluruh aset dan keuangan belum standar
akuntansi dengan skor bobot 0,029. Dan faktor ketiga adalah struktur organisasi
perusahaan yang belum rapi dengan skor bobot 0,029.
Secara umum, total skor Matriks IFE CV Racun Cinta adalah 3,693. Hal ini
menandakan internal perusahaan baik, dengan perolehan total skor di atas rata-rata yaitu
2,5. Serta perusahaan mampu memanfaatkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan
yang ada.
Tabel 2. Matriks EFE

Fokus:
Sosial dan
Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora,
Pendidikan,
Manajemen,
Sejarah,
Ekonomi,
Linguistik,
Sastra, Agama,
Politik,
Sosiologi,
Antropologi,
dan lainnya.

Memiliki sistem limited edition

Faktor-Faktor Eksternal
No
1
2
3
4
5
6

Peluang
Kondisi masyarakat Indonesia yang suka
menggunakan pakaian yang simpel dan berbahan
dingin yaitu kaos
Kemudahan belanja dengan cara online
Memiliki hubungan baik dengan penjahit, sablon dan
pengrajin yang ahli dibidangnya untuk
mempermudah proses pengerjaan
Maraknya teknologi
Menciptakan kesadaran pentingnya mencintai
kebudayaan Indonesia lewat desainnya
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
mengkonsumsi produk local

Bobot

Peringkat

Skor
Bobot

0,101

4

0,404

0,101
0,101

4

0,404
0,404

4
0,101

4

0,404

0,073

3

0,219

0,073

3

0,219
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Ancaman
Banyak bisnis kaos yang muncul dan menyebabkan
1
4
0,404
persaingan yang tinggi
0,101
Customer lebih memilih kaos dengan harga yang
0,101
2
4
0,404
lebih murah
3
Kondisi perekonomian yang fluktuatif
0,101
4
0,404
4
Kenaikan tarif dasar listrik dan BBM
0,073
3
0,219
5
Kenaikan harga bahan baku
0,073
3
0,219
Total
1
44
3,704
Nilai Bobot: 0,0 (sangat tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) Nilai Rating 1 (sangat tidak baik) sampai
4 (sangat baik).
Sumber: diolah oleh peneliti
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Berdasarkan Tabel dapat disimpulkan bahwa faktor peluang utama CV Racun Cinta adalah
kondisi masyarakat Indonesia yang suka menggunakan pakaian yang simpel dan berbahan dingin
dengan skor bobot 0,404. Faktor kedua adalah Kemudahan belanja dengan cara online dengan
skor bobot 0,404. Faktor ketiga adalah Memiliki hubungan baik dengan penjahit, sablon dan
pengrajin yang ahli di bidangnya untuk mempermudah proses pengerjaan dengan skor bobot
0,404. Faktor keempat adalah maraknya teknologi dengan skor bobot 0,404. Faktor kelima adalah
menciptakan kesadaran pentingnya mencintai kebudayaan Indonesia lewat desainnya dengan skor
bobot 0,219. Faktor keenam adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi
produk lokal dengan skor 0,219.
Sedangkan faktor ancaman yang paling utama bagi CV Racun Cinta adalah Banyak bisnis
kaos yang muncul dan menyebabkan persaingan yang tinggi dengan skor bobot 0,404. Faktor
kedua adalah customer lebih memilih kaos dengan harga yang lebih murah dengan skor bobot Analisis
0,404. Faktor ketiga adalah kondisi perekonomian yang fluktuatif skor bobot 0,372. Faktor Strategi
keempat kenaikan tarif dasar listrik dan BBM skor bobot 0,219. Faktor kelima adalah Kenaikan Bersaing
harga bahan baku dengan skor bobot 0,219.
pada Produk
Secara umum total skor keseluruhan Matriks EFE pada CV Racun Cinta adalah 3,704. Fashion
Hasil ini menggambarkan bahwa ancaman yang dihadapi oleh perusahaan cukup kuat, namun (Studi Kasus
perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menangani ancaman eksternal dengan CV Racun
baik.
Cinta)
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis matriks IFE dan EFE pada bahasan
sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah penyusun matriks Internal-Eksternal. Nilai ratarata yang dihasilkan pada analisis matriks IFE CV Racun Cinta sebesar 3,693 dan hasil pada
analisis matriks EFE sebesar 3,704 Sehingga apabila dicocokkan dengan kolom yang ada pada
matriks Internal-Eksternal, menempatkan posisi perusahaan pada sel I. Pada sel ini posisi
perusahaan berada pada daerah Tumbuh Dan Membangun di mana dalam divisi ini beberapa Lutfi Zulkarnain
N. U. Hasanah
alternatif strategi yang dapat dijalankan oleh CV Racun Cinta adalah:
1. Strategi Intensif (Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar, dan Pengembangan Produk).
2. Strategi Integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal).
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I

x
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III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3,0
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2,0-2,99
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Y

Sumber : diolah oleh peneliti
Gambar 5. Matriks Internal-Eksternal (IE)

Kunjungi jurnal kami di http://journal.neolectura.com/index.php/Literatus | 197

Tabel 3. Analisis SWOT
KEKUATAN
( STRENGTH )
LITERATUS
adalah jurnal
yang
diterbitkan
oleh
Neolectura,
diterbitkan dua
kali dalam satu
tahun.
LITERATUS
adalah media
publikasi ilmiah
dalam bentuk
makalah
konseptual dan
penelitian
lapangan yang
terkait dengan
bidang kajian
sosial dan
budaya.
Diharapkan
LITERATUS
dapat menjadi
media bagi
akademisi dan
peneliti untuk
menerbitkan
karya ilmiah
mereka dan
menjadi
sumber
referensi untuk
pengembangan
ilmu
pengetahuan.

1. Memiliki brand image

OT

9.

PELUANG
( OPPORTUNITY )
1.

Fokus:
Sosial dan
Budaya
2.
3.
Ruang lingkup:
Humaniora,
Pendidikan,
Manajemen,
Sejarah,
Ekonomi,
Linguistik,
Sastra, Agama,
Politik,
Sosiologi,
Antropologi,
dan lainnya.

SW

4.
5.

6.

yang baik
2. Memiliki keunikan
dalam desain dan ilustrasi
yaitu mengangkat tema
khas etnik Indonesia,
spiritual dan isu yang
sedang terjadi
3. Legalitas Perusahaan
4. Perusahaan berdiri
selama 11 tahun
5. Memiliki sistem limited
edition
6. Melakukan promosi
lewat festival di beberapa
kota
7. Menggunakan modal
sendiri tanpa hutang dan
tidak berhubungan dengan
peminjaman di bank
konvensional maupun bank
Syariah.
8. Penerapan dan
pelaksanaan bisnis sesuai
syariah
Memiliki SDM yang
berkompeten di bidangnya

STRATEGI SO

1.
Kondisi masyarakat
Indonesia yang suka
menggunakan pakaian
yang simpel dan berbahan
dingin yaitu kaos
Kemudahan belanja
2.
dengan cara online
Memiliki hubungan baik
dengan penjahit, sablon
dan pengrajin yang ahli di
bidangnya untuk
mempermudah proses
pengerjaan
Maraknya teknologi
Menciptakan kesadaran
pentingnya mencintai
kebudayaan Indonesia
lewat desainnya
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
mengonsumsi produk lokal

Memanfaatkan legalitas
perusahaan baik untuk
memenangkan tender, maupun
untuk mengajukan kerja sama
dengan pengrajin atau bisnis
lain. (S3,O4,O5,O6)
Mempertahankan hubungan
baik dengan penjahit, sablon
dan pengrajin yang ahli di
bidangnya untuk
mempermudah proses
pengerjaan(S5,O3,O4)

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
1.

2.

3.

Tidak membuka
kerja sama
kemitraan, baik
distributor, reseller
dan sebagainya.
Pencatatan seluruh
aset dan keuangan
belum standar
akuntansi
Struktur organisasi
perusahaan yang
belum rapi

STRATEGI WO

1.

2.

3.

Lebih
mengoptimalkan
lagi pemasaran
lewat semua media
yang dimiliki CV
Racun Cinta
terutama media
online.(W1, O2,
O4)
Memperbaiki
sistem keuangan
dan administrasi
baik tentang
pencatatan total
seluruh aset
maupun yang
lainnya. (W1, O4)
Merapikan struktur
organisasi
perusahaan
(W3,O4)
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ANCAMAN
( THREATS )
1. Banyak bisnis kaos yang
muncul dan menyebabkan
persaingan yang tinggi
2. Customer lebih memilih
kaos dengan harga yang
lebih murah
3. kondisi perekonomian
yang fluktuatif
4. Kenaikan tarif dasar listrik
dan BBM
Kenaikan harga bahan
baku

STRATEGI ST
1. Meningkatkan sistem
pemasaran, melalui promo
dan diskon (T1, T2, T3, S6,
S1,S9)
2. Meningkatkan jumlah
pelanggan baru (T1, T2, T4,
S1, S5, S6)
3. Mencari alternatif bahan
baku lain yang kualitasnya
sama dengan harga yang
relatif lebih murah (T2, T5,
S9)

STRATEGI WT
1.

2.

Memasifkan
promosi melalui
semua media, baik
online maupun
offline (T1, T2, W1)
Menambah inovasi
produk dengan
melakukan survei
pelanggan
disesuaikan dengan
target market
perusahaan (T1, T2,
W1)
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Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, diperoleh beberapa strategi alternatif yang dapat
diterapkan oleh CV Racun Cinta yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, strategi W-T :
1. Strategi S-O (Strengths-Opportunities)
Strategi S-O memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik
keuntungan dari peluang eksternal. Semua Perusahaan tentunya menginginkan organisasi
mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil
keuntungan dari tren dan kejadian eksternal. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh Analisis
Strategi
strategi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu:
a. Memanfaatkan legalitas perusahaan baik untuk memenangkan tender, maupun untuk Bersaing
pada Produk
mengajukan kerja sama dengan pengrajin atau bisnis lain. (S3,O4,O5,O6)
CV Racun Cinta memiliki legalitas usaha berupa CV dan nama brand, hal ini dapat Fashion
memberikan kemudahan bagi perusahaan baik untuk memenangkan tender, maupun (Studi Kasus
untuk mengajukan kerja sama dengan pengrajin atau bisnis lain dan tentunya itu bisa CV Racun
bermanfaat dalam memajukan perusahaan. Hal ini didukung dengan maraknya teknologi, Cinta)
peluang untuk menciptakan kesadaran pentingnya mencintai kebudayaan Indonesia lewat
desainnya dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi produk lokal.
b. Mempertahankan hubungan baik dengan penjahit, sablon dan pengrajin yang ahli di
bidangnya untuk mempermudah proses pengerjaan (S5,O3,O4) CV Racun Cinta
memiliki hubungan baik dengan penjahit, sablon dan pengrajin yang ahli di bidangnya
Lutfi Zulkarnain
untuk mempermudah proses pengerjaan. Sudah seharusnya, CV Racun Cinta harus
mempertahankan hubungan baik tersebut. Tentunya dengan didukung oleh peluang N. U. Hasanah
maraknya teknologi yang ada.
2. Strategi W-O (Weaknesses - Opportunities)
Strategi W-O bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara
mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang, peluang-peluang besar muncul,
tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan
peluang tersebut. Strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan di antaranya yaitu :

a. Lebih mengoptimalkan lagi pemasaran lewat semua media yang dimiliki CV
Racun Cinta terutama media online.(W1, O2, O4)
Strategi ini diambil untuk mengatasi kelemahan CV Racun Cinta yaitu tidak
membuka kerja sama kemitraan, baik distributor, reseller dan sebagainya. CV Racun
Cinta mengambil peluang dengan adanya kemudahan belanja dengan cara online dan
memiliki hubungan baik dengan penjahit, sablon dan pengrajin yang ahli di bidangnya
untuk menentukan strategi di atas.
b. Memperbaiki sistem keuangan dan administrasi baik tentang pencatatan total

seluruh aset maupun yang lainnya. (W1, O4)
Strategi ini diambil untuk mengatasi kelemahan CV Racun Cinta yaitu tidak
membuka kerja sama kemitraan, baik distributor, reseller dan sebagainya. CV Racun
Cinta mengambil peluang dengan maraknya teknologi saat ini untuk mendukung strategi
di atas.
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3.

c. Merapikan struktur organisasi perusahaan (W3,O4)
Untuk mengatasi kelemahan CV Racun Cinta yaitu Struktur organisasi
perusahaan yang belum rapi. Dibutuhkan strategi di atas untuk menanggulanginya
dengan melihat peluang teknologi yang semakin marak saat ini.
Strategi S-T (Strenghts – Threat)

Strategi S-T menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau
mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang
kuat harus selalu menghadapi ancaman langsung di dalam lingkungan eksternal. Adapun
alternatif strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan yaitu:
a. Meningkatkan sistem pemasaran, melalui promo dan diskon(T1,T2,T3, S6,S1,S9)
Untuk meminimalisasi ancaman berupa banyak bisnis kaos yang muncul dan
menyebabkan persaingan yang tinggi, Customer lebih memilih kaos dengan harga yang
lebih murah dan kondisi perekonomian yang fluktuatif, dibutuhkan strategi di atas
dengan cara melihat dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki CV Racun Cinta berupa
adanya promosi lewat festival di beberapa kota, memiliki brand image yang baik dan
Memiliki SDM yang berkompeten di bidangnya.
b. Meningkatkan jumlah pelanggan baru (T1, T2, T4, S1, S5, S6)
Untuk meminimalisasi ancaman berupa banyak bisnis kaos yang muncul dan
menyebabkan persaingan yang tinggi, Customer lebih memilih kaos dengan harga yang
lebih murah dan kenaikan tarif dasar listrik dan BBM, dibutuhkan strategi di atas
dengan cara melihat dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki CV Racun Cinta berupa
adanya promosi lewat festival di beberapa kota, memiliki brand image yang baik,
Memiliki sistem limited edition.
c. Mencari alternatif bahan baku lain yang kualitasnya sama dengan harga yang relative
lebih murah (T2, T5, S9)
Untuk meminimalisasi ancaman berupa customer lebih memilih kaos dengan
harga yang lebih murah, kenaikan harga bahan baku, dibutuhkan strategi di atas dengan
cara melihat dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki CV Racun Cinta yaitu adanya
SDM yang berkompeten di bidangnya
4. Strategi W-T (Weaknesses – Threat)
Strategi W-T merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan
internal serta menghindari ancaman eksternal dan kelemahan internal benar dalam posisi
yang membahayakan. Adapun alternatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan
yaitu:
a. Memasifkan promosi melalui semua media, baik online maupun offline (T1,T2,W1)
Untuk meminimalisasi ancaman berupa banyak bisnis kaos yang muncul dan
menyebabkan persaingan yang tinggi, customer lebih memilih kaos dengan harga yang
lebih murah serta meminimalisasi kelemahan berupa karena tidak membuka kerja sama
kemitraan, baik distributor, reseller dan sebagainya. Dibutuhkanlah strategi di atas untuk
menanggulanginya.
b. Menambah inovasi produk dengan melakukan survei pelanggan disesuaikan dengan
target market perusahaan (T1, T2, W1)
Untuk meminimalisasi ancaman berupa banyak bisnis kaos yang muncul dan
menyebabkan persaingan yang tinggi, customer lebih memilih kaos dengan harga yang
lebih murah serta meminimalisasi kelemahan berupa karena tidak membuka kerja sama
kemitraan, baik distributor, reseller dan sebagainya. Dibutuhkanlah strategi di atas untuk
menanggulanginya.
Analaisis Lima kekuatan Porter (Porter’s Five Forces Analysis)
Kekuatan Tawar Pemasok
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan tawar pemasok.
1. Jumlah pemasok. CV Racun Cinta, memiliki sedikit pemasok. Semakin banyak
jumlah pemasok maka kekuatan pemasok semakin lemah.
2. Bahan baku yang dipasok tidak langka atau mudah didapatkan. Apabila bahan baku
yang dipasok mudah ditemukan, maka kekuatan tawar pemasok lemah.
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3. Biaya mengganti bahan baku cenderung stabil, dikarenakan sudah adanya penetapan
harga dari pemerintah. Biaya mengganti yang tidak terlampau menguntungkan
produsen dan selera pasar yang lebih menyukai produk sehingga tidak terlalu
fleksibel mengubah ke pemakaian bahan baku pengganti. Biaya mengganti yang
cenderung stabil menandakan kekuatan tawar pemasok sedang.
4. Ketersediaan bahan baku pengganti mudah ditemukan atau tidak langka.
Ketersediaan bahan baku yang mudah ditemukan juga menjadikan kekuatan tawar
pemasok lemah
Jika pemasok memiliki kekuatan tawar yang tinggi, maka ia akan menjual bahan bakunya
dengan harga yang tinggi dan menyebabkan perusahaan pembeli bahan baku berkurang
keuntungannya. Dari keempat faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan tawar dari
pemasok dikatakan bersifat dominan “lemah”. Artinya keuntungan yang diperoleh dari bahan
baku tidak berkurang. Namun, hubungan baik dengan pemasok juga dapat mempengaruhi harga
produk yang dijual oleh pemasok. Oleh karena itu, pesaing tidak hanya cukup memiliki relasi
yang banyak. Namun diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik ke semua kalangan.
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Kekuatan Tawar Pembeli
Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen,
semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas
produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan
produsen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi:
1. Jumlah pembeli, dari data yang diperoleh. CV Racun Cinta memiliki sekitar 1.941 petani
kota (konsumen) ini baru lewat marketplace, belum pembelian lewat WhatsApp, festival ke Analisis
beberapa kota dan yang langsung datang ke ruang pajang (rumah produksi). Sedangkan jika Strategi
dilihat dari omset yang dipaparkan pada analisis lingkungan internal bagian keuangan, Bersaing
menunjukkan bahwa omset festival lebih besar dibandingkan dengan marketplace maupun pada Produk
yang langsung datang ke ruang pajang (rumah produksi) yaitu 1.003.000.000 (di tahun 2018) Fashion
dan 1.228.900.000 (di tahun 2019).
(Studi Kasus
2. Informasi harga dan kualitas barang di pasaran, dalam hal ini dapat dikatakan kekuatan tawar CV Racun
pembeli kuat, karena pembeli dengan mudah dapat mengakses informasi harga dan kualitas Cinta)
di pasaran, dengan begitu pembeli dengan mudah membandingkan dengan perusahaan
lainnya. Namun, CV Racun Cinta memiliki harga dan kualitas yang mampu bersaing,
contohnya dalam hal kualitas bahan, jahitan dan desain produk, CV Racun Cinta lebih unggul
dengan jika dibandingkan dengan salah satu pesaing dengan target pasar yang sama.
Jumlah pembeli tentu mempengaruhi pengelolaan perusahaan, baik dalam pemesanan
produk ke pemasok, pendapatan harian, serta sebagai tolak ukur dalam tingkat persaingan dengan Lutfi Zulkarnain
kompetitor. Jumlah pembeli menjadi kekuatan tinggi pesaing jika ingin membuka bisnis clothing. N. U. Hasanah
Karena dalam hal ini, pesaing harus mampu memainkan ritme pemasaran untuk menarik sebanyak
mungkin pembeli yang nanti akan berpengaruh ke dalam banyak hal.
Dari faktor-faktor tersebut, maka pembeli berpotensi untuk memiliki daya tawar yang
kuat, CV Racun Cinta harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih pangsa pasar dengan
meningkatkan pelayanan dan pemasaran.
Ancaman pendatang baru

Beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya pendatang baru
1. Diferensiasi Produk
Persaingan yang semakin tinggi juga dapat dilihat dari semakin banyaknya
perusahaan yang memiliki diferensiasi produk dari pesaing lainnya. Dalam hal ini, CV
Racun Cinta memiliki diferensiasi produk yaitu;
Pertama, semua penamaan yang berhubungan dengan Racun Cinta, memiliki hubungan
dengan Indonesia. Kosa katanya antara lain, “Ruang Pajang” yang artinya toko atau rumah
produksi Racun Cinta (RC), “Petani Kota” artinya konsumen Racun Cinta (RC), “Sumringah”
artinya hari kelahiran Racun Cinta (RC), “Foto Kampung” artinya acara tahunan Racun Cinta
(RC) setiap Hari Raya, “Sandang Pria” artinya produk kaos Racun Cinta (RC) untuk laki-laki.
“Sandang Wanita” artinya produk kaos Racun Cinta (RC) untuk perempuan, “Pemanis Buatan”
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Budaya

artinya semua produk yang bersifat sebagai pelengkap seperti jam tangan, sandal jepit, tas kempit,
totte bag, skateboard, topi, baju luaran (outer, hoodie, jaket), kerudung, gamis, kemeja.
Kedua, CV Racun Cinta mengangkat Indonesia dan berisi pesan serta moral sebagai tema
ilustrasi dalam produk-produknya. Dalam setiap produknya, CV Racun Cinta menggunakan gaya,
ilustrasi dan motif etnik khas Indonesia seperti tanaman, hewan, motif kehidupan sosial, tradisi,
budaya dan agama yang dikemas secara modern.
Ketiga, CV Racun Cinta menggunakan konsep limited edition dalam produknya.
Biasanya jumlah rata-rata persediaan setiap item (model, ukuran dan tipe) produk minimal 12-40
pcs dan maksimal 40-150 pcs per item, untuk jumlah tiap ukuran produk pada setiap item (model,
ukuran, tipe) tergantung dengan desain dan ilustrasinya. Jika desain dan ilustrasi yang sekiranya
banyak diminati, pihak Racun Cinta (RC) memproduksi dengan jumlah maksimal yaitu sekitar
40-150 pcs, begitu pula sebaliknya.
Dalam mengatasi persaingan yang semakin ketat di antara pesaing, strategi yang dapat
dilakukan CV Racun Cinta adalah memperkuat tingkat diferensiasi produk dengan meningkatkan
kualitas dan menjaga kualitas produk. Bisa juga dengan menerima saran dari petani kota
(konsumen) tanpa mengubah ciri khas dan standar kualitas yang ada.
2. Kebutuhan modal
Modal yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha kaos, tidak memerlukan modal
awal yang besar. Sebenarnya besar atau kecilnya modal bisnis kaos, tergantung berapa banyak
produksi kaos yang ingin dibuat. Jika awal produksinya hanya sekitar 1 lusin kaos, maka modal
yang dikeluarkan lebih sedikit, bisa modal sekitar Rp650.000,-. Jika produksi yang diinginkan
lebih besar, maka lebih besar karena biaya produksi dan bahan yang akan digunakan pun akan
lebih banyak. CV Racun Cinta memulai usaha di bidang fashion di tahun 2009 memerlukan
Rp500.000,Ketika persyaratan modal untuk membuat usaha tersebut rendah, maka hambatan untuk
masuk pun juga rendah. Yang artinya semakin mudah orang untuk membuka bisnis cloting dan
akan semakin banyak persaingan. Strategi yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah
memaksimalkan segala potensi kekuatan serta peluang yang ada, agar bisnis yang dijalani bisa
tetap bertahan di tengah banyaknya pesaing yang muncul.
3. Skala ekonomi
Perekonomian Banten pada triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,42%(yoy), lebih rendah
dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,98% (yoy) namun lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2019 sebesar 5,07% (yoy). (Muhammad Azkaenza et
al., 2019)
Di level regional Jawa, Pertumbuhan Ekonomi Banten pada triwulan I 2019 berada di posisi
kelima setelah Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi
Jawa Barat. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan LNPRT (Lembaga Non Profit
Rumah Tangga) dan ekspor neto menjadi pendorong pertumbuhan Provinsi Banten triwulan I
2019.
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Sumber: BPS Provinsi Banten
Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Banten

202 | Bergabung bersama kami di http://journal.neolectura.com/index.php/Literatus

https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.403
Indeks tendensi konsumen adalah indeks yang dapat memberikan gambaran
mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapatan konsumen
yang didasarkan pada persepsi konsumen. Dari gambar di atas menurut data BPS Provinsi
Banten, indeks tendensi konsumen pada pakaian di Provinsi Banten mengalami kenaikan
dari 106,51 ke 115,70 pada triwulan IV 2019 sebanyak 9,19.(Statistik, 2020)
Dari data di atas dapat dilihat adanya peluang dari permintaan konsumen akan
kebutuhan sandang atau pakaian, yang menjadi peluang untuk CV Racun Cinta untuk
meningkatkan omset penjualan dan menjadi peluang juga bagi pendatang baru untuk
memulai bisnisnya. Strategi yang perlu dilakukan adalah pertama, meningkatkan sistem
pemasaran yang ada, contohnya seperti; karena CV Racun Cinta tidak membuka mitra seperti
reseller, distributor dan yang lainnya. Maka usaha yang harus dilakukan adalah
mengoptimalkan semua media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, website), marketplace (Shopee dan Tokopedia) dan strategi pemasaran yang dimiliki (lewat
promo, diskon, lewat diadakannya festival yang semakin sering).
Kedua, menciptakan inovasi baik dari segi produk maupun pemasarannya. Untuk
pemasaran bisa lewat edukasi dengan konsep ringan untuk dipahami di media sosial. Jadi isi
Instagram tidak hanya tentang produk, tapi juga tentang edukasi tentang kebudayaan atau
fakta unik yang menarik konsumen untuk melihat.
4. Peraturan pemerintah
Menurut peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2018 Bab I pasal 1 yang menjelaskan yang dimaksud Persekutuan
Komanditer atau Commanditaire Vennotschaap) CV adalah persekutuan yang didirikan oleh
satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk
menjalankan usaha secara terus menerus.
Berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2019,
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar
Rp2,460,996. Kenaikan UMP ini naik sebesar 8,51% dari UMP sebelumnya yaitu
Rp2,267,990, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Tabel 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2020
Provinsi
Banten

Kabupaten/ Kota
Madya
1. Kab. Lebak
2. Kab. Serang
3. Kab. Pandeglang
4. Kab. Tangerang
5. Kota Cilegon
6. Kota Tangerang
7. Kota Tangerang
Selatan
8. Kota Serang
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UMK 2020
Rp2,710,654
Rp4,152,887
Rp2,758,909
Rp4,168,268
Rp4,246,081
Rp4,119,029
Rp4,168,268
Rp3,773,940

Sumber: Prov. Banten (2020)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2020 resmi ditetapkan dengan
keluarnya Surat Keputusan No.561/Kep.229-Huk/2018 tertanggal 21 November 2018
tentang penetapan UMK. Besaran kenaikan mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015
tentang Pengupahan. UMK tertinggi terdapat di Kota Cilegon dengan UMK sebesar
Rp4,246,081 dan UMK terendah terdapat di Kabupaten Lebak sebesar Rp2,710,654.
Beberapa kondisi yang berpengaruh dalam kegiatan bisnis CV Racun Cinta adalah
pertama, kebijakan UMK (Upah Minimum Kerja) yang tidak memihak kepada UMKM
khususnya di daerah dapat dilihat pada tabel di atas. Terjadi kenaikan sebesar 8,51% dari
tahun sebelumnya, menjadi ancaman bagi pelaku industri, karena dalam satu
memungkinkan terjadinya kenaikan harga, di sisi lain ekonomi domestik dalam keadaan
lesu, selain itu banyak indikator makro yang tidak tercapai seperti neraca perdagangan
dan investasi, dan akan berakibat buruk terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja).
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Kedua, Keputusan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam surat edaran
Kemendag dengan Nomor 64/M-DAG/PER/ 8/2017 akhirnya direvisi dengan tujuan
untuk mengurangi produk kain dan benang impor serta memperketat penerbitan Angka
Pengenal Importir Produsen (API-P) dan meniadakan API umum (API-U). Dahulu
sebelum peraturan tersebut direvisi, impor produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) dan
juga pakaian bekas sangat mengganggu industri dalam negeri. Padahal industri TPT
selama ini menjadi salah satu industri tumpuan penyumbang PDB terbesar dan penyerap
tenaga kerja. Kebijakan tersebut menambah peluang usaha TPT dalam negeri untuk lebih
maju lagi.
Dalam mendukung berlangsungnya sebuah usaha, CV Racun Cinta sudah memiliki
surat izin di antaranya:
a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) : Nomor 405/443-Kasi.Ekbang/2019
b. NPWP CV RACUN CINTA :93.499.093.8-453.000
c. Akta CV : Nomor 88 tanggal 20 Agustus 2019
d. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) : AHU-0049404ah.01.14 Tahun 2019
Dengan adanya legalitas hukum artinya CV Racun Cinta mendapatkan jaminan dan
perlindungan hukum di Indonesia. Dalam hal ini dapat dikatakan masuknya pendatang baru
lemah, dikarenakan kebijakan pemerintah terhadap UMK yang cukup sulit dan memberatkan.
5. Akses Saluran Distribusi
CV Racun Cinta memanfaatkan jasa layanan JNE, JNT yang langsung datang ke ruang
pajang (rumah produksi) untuk mengambil paket-paket yang akan diantarkan ke berbagai daerah
petani kota (konsumen) yang memesan. Untuk pemasok bahan baku kaos laki-laki atau netral,
CV Racun Cinta sudah bekerja sama dengan pabrik bahan baku kain kaos di daerah Bandung.
Jadi tidak perlu repot-repot mengambil bahan ke Bandung, karena bahan baku akan dikirim dari
pabrik setelah deal pemesanan bahan yang akan digunakan. CV Racun Cinta juga bekerja sama
dengan penjahit, sablon dan pengrajin yang ahli di bidangnya untuk menyelesaikan semua target
produk. Jadi pihak penjahit, sablon dan pengrajin, mendapatkan tugas quality control sebanyak 1
kali di setiap pihak (penjahit, sablon dan pengrajin) sebelum masuk ke ruang pajang (rumah
produksi) dan di lakukan 2 kali quality control kembali oleh yang bertugas di ruang pajang (rumah
produksi) baik setelah produk didatangkan oleh penjahit kemudian masuk ke sablon, setelah
produk didatangkan sablon kemudian dimasukkan ke keranjang serta ketika di-packing masuk ke
plastik.

Ancaman Produk Substitusi
Diketahui bahwa kaos memiliki produk substitusi yang akan mengancam
eksistensi dan menambah daya saing. Produk substitusi yang dimaksud seperti blouse,
kemeja, gamis, koko, hoodie, jaket dan outer. Ditambah dengan loyalitas pelanggan
(petani kota) terhadap produk substitusi dikarenakan telah menjamurnya bisnis fashion.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman produk substitusi kaos semakin
tinggi.
Strategi yang harus dilakukan untuk mengurangi ancaman produk substitusi
adalah dengan menjaga dan mengoptimalkan brand image yang baik dan
mengoptimalkan pemasaran serta keunggulan produk yang dimiliki CV Racun Cinta,
seperti yang dipaparkan di bagian diferensiasi produk.
Persaingan antar Industri
Dalam rangka menjaga kestabilan lingkungan di tengah kondisi persaingan yang begitu
ketat, CV Racun Cinta menerapkan strategi lokasi pendirian ruang pajang (rumah produksi)
dengan beberapa aspek penentu, yaitu letak yang cukup jauh dari bisnis kaos lainnya karena ada
di kompleks perumahan. Lokasi Ruang Pajang (toko) dengan pasar lumayan dekat dengan pasar
kita Pamulang, berjarak 5,6 km dengan waktu tempuh sekitar 12 menit. Sedangkan jarak dengan
stasiun terdekat yaitu stasiun Rawa Buntu 5,7 km, dengan waktu tempuh 22 menit.
Ruang pajang (rumah produksi) Racun Cinta sudah terdaftar di Google Maps, sehingga
calon konsumen bisa dengan mudah menemukan lokasi Ruang Pajang (toko) Racun Cinta. Selain
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terdaftar di Google Maps, Ruang pajang (rumah produksi) Racun Cinta juga sudah terdaftar di
aplikasi ojek online, yaitu Gojek dan Grab. Di luar perumahan yang jaraknya lumayan jauh, ada
beberapa pedagang atau kios kaos-kaos dengan harga murah dan desain biasa karena kualitas
bahan dan desainya juga biasa yang tentunya target pasarnya berbeda yaitu kalangan menegah ke
bawah, serta berbeda dari segi kualitas bahan, jahitan, dan sablon.
Namun di daerah Tangerang Selatan ada beberapa pabrik kaos sablon maupun konveksi
yang menerima pesanan dalam jumlah kecil maupun besar dengan harga yang berbeda yaitu
Berkaos.com dan ABYAD APPAREL PRO. Jarak antara Berkaos.com dengan ruang pajang
(rumah produksi) Racun Cinta adalah 7 km dan 13 km dengan ABYAD APPAREL PRO.
Di daerah Tangerang Selatan juga ada bisnis clothing distro seperti Erigo dan
Thansinsomnia. Berbeda dengan Racun Cinta yang mengangkat tema keragaman Indonesia dan
isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia, Brand Erigo lebih ke tema outdoor dengan harga kisaran
30.000 untuk T-shirt sampai harga 686.000 untuk bomber. Dilihat dari web Erigo, Erigo tidak
hanya menjual distro clothing (kemeja, celana jeans, jaket, topi dan tas) saja, tapi juga ada produk
elektronik, outdoor, rumah tangga, mainan dan anak-anak, kesehatan serta otomotif.
Sedangkan Brand Thanksinsomnia di kenal dengan desain yang simpel dan iconic.
Dengan menggabungkan gaya graffiti artwork dan sentuhan street style sehingga tercipta produk
clothing line serta aksesori unisex yang unik, fresh dan inovatif. Tidak hanya dikenal sebagai
brand clothing line lokal, Thanksinsomnia juga mengusung urban streetwear dengan harga
kisaran Rp30.000 untuk accessories sampai Rp600.000 untuk skatedeck. Dilihat dari web-nya,
brand Thanksinsomnia menjual kaos (T-shirt), kemeja (shirt), baju lengan panjang (longsleeve),
jaket, celana pendek, celana panjang, boxer, tas, sandal, topi, jam tangan, skatedeck.
Kedua brand di atas memiliki kesamaan dengan Racun Cinta yaitu sama-sama
menggeluti bisnis fashion di bidang distro clothing, namun target pasar mereka berbeda. Karena
kedua brand di atas masuk ke dalam kelas atas dan sudah bersaing dalam perdagangan bebas
Internasional sebagai salah satu merek Indonesia di industri clothing line dunia. Oleh karena itu,
dalam hal persaingan antar industri dapat dikatakan kuat.
Strategi yang perlu dilakukan adalah menjaga brand image yang ada, lebih
mengoptimalkan lagi pemasaran dan keunggulan produk yang dimiliki CV Racun Cinta, seperti
yang dipaparkan di bagian diferensiasi produk.
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PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap CV Racun Cinta. Maka peneliti Lutfi Zulkarnain
N. U. Hasanah
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh CV Racun
Cinta. Kekuatan paling utama adalah memiliki brand image yang baik. Selain itu kelemahan
utama CV Racun Cinta yaitu tidak membuka kerja sama kemitraan, baik distributor, reseller dan
sebagainya. Dibalik kekuatan dan kelemahan yang dimiliki CV Racun Cinta, terdapat ancaman
yang menjadi kendala utama yaitu bisnis kaos yang muncul dan menyebabkan persaingan yang
tinggi serta customer yang lebih memilih kaos dengan harga yang lebih murah. Namun dalam hal
ini, CV Racun Cinta tidak menaikkan ataupun menurunkan harga demi menjaga kestabilan harga.
Dengan memanfaatkan peluang pasar serta memfokuskan pada kekuatan-kekuatan yang ada,
sehingga mampu mencari alternatif terbaik.
Alternatif strategi yang paling utama berdasarkan Matriks IE, SWOT dan Porter’s Five
Forces Analysis diharapkan mampu untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan usaha
dan meningkatkan keuntungan, berikut alternatifnya:
1. Memanfaatkan legalitas perusahaan baik untuk memenangkan tender, maupun untuk
mengajukan kerja sama dengan pengrajin atau bisnis lain.
2. Mempertahankan hubungan baik dengan penjahit, sablon dan pengrajin yang ahli di
bidangnya untuk mempermudah proses pengerjaan
3. Lebih mengoptimalkan lagi pemasaran lewat semua media yang dimiliki CV Racun Cinta
terutama media online.
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4. Memperbaiki sistem keuangan dan administrasi baik tentang pencatatan total seluruh aset
maupun yang lainnya.
5. Merapikan struktur organisasi perusahaan
6. Meningkatkan sistem pemasaran, melalui promo dan diskon
7. Meningkatkan jumlah pelanggan baru
8. Mencari alternatif bahan baku lain yang kualitasnya sama dengan harga yang relatif lebih
murah
9. Memasifkan promosi melalui semua media, baik online maupun offline
10. Menambah inovasi produk dengan melakukan survei pelanggan disesuaikan dengan target
market perusahaan
Porter’s Five Forces Analysis:
1. CV Racun Cinta harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih pangsa pasar dengan
meningkatkan pelayanan dan pemasaran.
2. meningkatkan kualitas dan menjaga kualitas produk. Bisa juga dengan menerima saran dari
petani kota (konsumen) tanpa mengubah ciri khas dan standar kualitas yang ada.
3. memaksimalkan segala potensi kekuatan serta peluang yang ada, agar bisnis yang dijalani
bisa tetap bertahan di tengah banyaknya pesaing yang muncul
4. meningkatkan sistem pemasaran yang ada, contohnya seperti; karena CV Racun Cinta tidak
membuka mitra seperti reseller, distributor dan yang lainnya. Maka usaha yang harus
dilakukan adalah mengoptimalkan semua media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Line,
WhatsApp, web-site), marketplace (Shopee dan Tokopedia) dan strategi pemasaran yang
dimiliki (lewat promo, diskon, lewat diadakannya festival yang semakin sering). Kedua,
menciptakan inovasi baik dari segi produk maupun pemasarannya. Untuk pemasaran bisa
lewat edukasi dengan konsep ringan untuk dipahami di media sosial. Jadi isi Instagram tidak
hanya tentang produk, tapi juga tentang edukasi, menjaga brand image dengan baik,
mengoptimalkan pemasaran dan keunggulan produk yang dimiliki CV Racun Cinta, seperti
yang dipaparkan di bagian diferensiasi produksi tentang kebudayaan atau fakta unik yang
menarik konsumen untuk melihat.
Menjaga brand image yang ada, lebih mengoptimalkan lagi peran pemasaran,
mengoptimalkan keunggulan produk yang dimiliki CV Racun Cinta, seperti yang dipaparkan di
bagian diferensiasi produk.
Bagi CV Racun Cinta, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan
strategi-strategi dalam menghadapi persaingan bisnis. Dari kelemahan yang ada pada perusahaan
harapannya dapat segera diantisipasi dan diperbaiki. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang
dengan baik, dalam hal ini yaitu mengoptimalkan peran media online berupa marketplace
(Shopee, Tokopedia), website, Instagram, Twitter, Facebook. Serta mengoptimalkan pemasaran
offline yaitu lewat penjualan di festival dan ruang pajang (rumah produksi).
CV Racun Cinta sebaiknya dapat merapikan struktur organisasi. CV Racun Cinta juga
sebaiknya menambah karyawan yang khusus menguasai bidang keuangan supaya laporan
keuangan tertata dengan rapi. CV Racun Cinta sebaiknya lebih memaksimalkan lagi pemasaran
yang ada baik online maupun offline, untuk menutup celah karena tidak menginginkan adanya
cabang, distributor, reseller maupun mitra yang lainnya. Dengan lokasi rumah pajang (toko dan
rumah produksi) yang berada di lokasi padat penduduk, diharapkan CV Racun Cinta dapat
memberikan manfaat untuk penduduk sekitar.
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