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ABSTRAK 

 

“ANALISIS DAYA SAING INDUSTRI ROTI DI KOTA BOGOR” 

 

Oleh  

Atik Dwi Larasati 

NUPTK. 3138769670130063 

 

 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu saat ini banyaknya perusahaan roti 

di Kota Bogor yang lingkup pangsa pasarnya lebih dikuasai oleh satu industri saja, 

sehingga sangat terlihat sekali adanya  ketimpangan daya saing antar industri roti. 

Hal ini terbukti dari banyaknya industri roti yang mengurangi volume produksinya 

untuk tetap bisa bertahan dalam daya saing yang semakin ketat tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

faktor kompetensi pengusaha, diferensiasi, permintaan, dan pemasok bahan baku 

terhadap daya saing. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu para 

pengusaha roti di Kota Bogor.Sampel sebanyak 26 industri roti.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu survey eksplanatori yaitu menggunakan 

angket sebagai alat pengumpulan data dan teknik analisis data dalam menggunakan 

regresi linier berganda.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

penyebaran angket, dan wawancara.Data yang diperoleh dari responden terdiri dari 

data ordinal dan interval.Untuk data ordinal, maka diubah terlebih dahulu menjadi 

data interval melalui metode MSI.Kemudian dengan menggunakan uji persamaan 

regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS16 dan EViews 

7. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel kompetensi 

pengusaha, diferensiasi, permintaan, dan pemasok bahan baku berpengaruh secara 

signifikan terhadap daya saing. Dan secara parsial kompetensi pengusaha, 

diferensiasi dan permintaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap daya 

saing. Sedangkan, pada variabel pemasok bahan baku tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap daya saing.  

 

Kata Kunci :kompetensi pengusaha, diferensiasi, permintaan, pemasok bahan 

baku, daya saing 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Di era globalisasi seperti sekarang ini terjadi pembaharuan yang sangat cepat 

dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam maupun luar negeri.Dan 

dampak terbesar yang terlihat yaitu dengan semakin ketatnya persaingan di 

berbagai sektor.Salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar yaitu sektor 

industri makanan khususnya makanan jadi.Daya saing merupakan salah satu 

kriteria yang menentukkan keberhasilan suatu usaha khususnya pada industri 

makanan jadi di dalam perdagangan. 

Selaras dengan perkembangan zaman yang mengubah gaya hidup menjadi 

semakin dinamis dan serba praktis tentunya terjadi peningkatan aktivitas yang lebih 

cepat dan praktis sehingga mengubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dengan 

semakin meningkatnya aktivitas diluar terkadang orang-orang mengabaikan 

kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kelangsungan 

hidup manusia. Sehingga alternatif kebanyakan masyarakat dalam mengatasi hal 

tersebut yakni dengan mengkonsumsi makanan yang lebih praktis dan mudah 

diperoleh, mudah penyajian, banyak variasi dan bentuk, serta mengandung gizi 

yang cukup baik. 

 

 

Gambar 1 

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bogor  

Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan Jadi Tahun 2011 

Sumber : Buku laporan Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2012 

Dari gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Kota Bogor menurut kelompok pengeluaran makanan jadi pada periode tahun 2011 

rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi UKM 

khususnya yang menggeluti industri makanan jadi memiliki peluang yang cukup 

besar dan cukup menjanjikan untuk dapat terus berkembang, khususnya di Kota 

Bogor tersebut. 
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Dari beberapa Provinsi dan Kota yang berada di Indonesia, UKM yang berada 

di Bogor apabila dilihat dari datanya cukup baik dengan data yang diperoleh dari 

Dinas Perdagangan Kota Bogor Tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah jenis 

perusahaan perdagangan Perusahaan besar sebanyak 15 unit, sedangkan perusahaan 

menengah dan kecil sebanyak 173 unit lebih berkembang dibandingkan jumlah 

perusahaan besar.Dan sebagian besar UKM yang berada di Kota Bogor hanya 

UKM yang memiliki daya saing dan dapat berkompetitif yang mampu bertahan 

lama. 

Dengan adanya peningkatan perkembangan industri makanan dan minuman 

tersebut pastinya juga didukung pula oleh peningkatan pengeluaran rata-rata 

perkapita untuk kelompok makanan jadi.Hal tersebut mengindikasikan adanya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari perubahan pola 

konsumsi kepada perubahan kesejahteraan. 

 

Gambar 2 

Persentasi Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Makanan Jadi Kota Bogor 

Sumber : Buku laporan Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2012 

 Dari total pengeluaran perkapita diatas pula menunjukkan adanya peluang yang 

cukup besar untuk mengembangkan industri makanan jadi, contohnya seperti roti 

karena roti merupakan makanan alternatif dari nasi yang semakin banyak diminati 

orang-orang akhir-akhir ini karana daya tahannya yang cukup lama, mudah dan 

cepat diperoleh dan memiliki pasar baik dikalangan konsumen dan pangsa pasar 

yang besar.  

Jamil Mubaroq dalam tulisannya yang berjudul laporan karya ilmiah 

lingkungan bisnis perencanaan strategi dalma meningkatkan daya saing roti go 

menyatakan bahwa ditengah keterpurukan ekonomi salah satu jenis usaha yang 

mampu bertahan  adalah usaha industri roti dan kue kering yang termasuk golongan 

industri makanan dari tepung. Dan menurutnya di berbagai Kota besar di Pulau 

Jawa, pada umumnya perusahaan roti dan kue masih bisa menjalankan usahanya 

walaupun dengan mengurangi volume produksi bahkan terdapat perusahaan yang 

mampu mempertahankan tenaga kerjanya. 
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Lain halnya dengan keadaan keragaman jenis dan merek roti yang dimiliki 

Kota Bogor memberikan alternatif pilihan yang bervariasi bagi para penikmat roti. 

Sehingga tidak dipungkiri kuliner roti ini merupakan salah satu tujuan para 

konsumen baik lokal maupun luar kota (wisatawan). Maka keadaan tersebut 

menciptakan suatu daya saing industri dimana terdapat tingkat kekuatan daya pikat 

aspek kuliner khususnya roti yang selanjutnya membentuk daya saing industri roti 

secara keseluruhan. Dan lalu hal tersebut didukung pula dengan terus bertambahnya 

jumlah populasi di Kota Bogor berpengaruh pula pada permintaan kebutuhan 

pangan praktis seperti roti tersebut sehingga meningkatnya pertumbuhan 

persaingan diantara para industri bakery (produsen roti), khususnya pada 

perusahaan roti manis di Kota Bogor.Selain itu, karena industri pengolahan 

makanan khususnya industri roti merupakan salah satu industri yang berperan 

penting dalam hal penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kota Bogor bagi suatu daerah. Hal inilah yang menyebabkan industri roti di Kota 

Bogor berlomba-lomba untuk memperkenalkan produk yang dimilikinya sehingga 

menarik para konsumen. 

Tabel1 

Perkembangan Perusahaan Roti di Kota Bogor 

No. Perusahaan 

Tenaga 

Kerja 

(orang) 

Investasi 

(Rp) 

Kapasitas 

Produksi 

(buah) 

1 PT. Pramaya Lestari 12 41.000.000 720.000 

2 Edy’s Bakery 3 19.300.000 35.000 

3 Delicius 6 16.000.000 4.000 

4 PT. Mustika Citra Rasa 9 140.400.000 46.000 

5 Jumbo Bakery 10 80.000.000 90.000 

6 De Paris 9 120.000.000 90.000 

7 Venus 11 364.700.000 1.800.000 

8 Virta’s Cake 4 10.000.000 72.000 

9 Bogor Permai 25 359.300.000 1.000.000 

10 Sukses Bakery 7 14.600.000 750.000 

11 SAE 6 30.000.000 750.000 

12 Evy Boy 10 20.000.000 500.000 

13 Tista 20 25.000.000 360.000 

14 Bogasari 6 3.000.000 150.000 

15 Shary Bakery 11 110.000.000 200.000 

16 Barkah 10 2.680.000 750.000 

17 Manis Bakery 5 1.250.000 260.000 

18 Surya Bakery 4 1.200.000 180.000 

19 Dwi Rambo 4 2.500.000 330.000 

20 Dwi Kandi 24 22.700.000 195.000 

Sumber : Hasil pengolahan data pada pra penelitian melalui wawancara 
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Dari tabel 1dapat dilihat perkembangan beberapa industri roti yang terdapat 

di Kota Bogor cukup baik dengan pendapatan bersih yang diperoleh cukup 

beragam. Dan dari data tersebut terlihatsecara sepintas diantara industri roti tersebut 

Venus lah memiliki daya saing yang baik dengan diperolehnya investasi paling 

tinggi dibandingkan perusahaan lainnya sebesar Rp 364.700.000 serta kapasitas 

produksi sebesar Rp 1.800.000 potong roti. Industri bakery produksi roti unyil 

merek venus tersebut pula merupakan produk unggulan oleh-oleh dari Kota Bogor 

yang mampu bersaing dengan industri sejenisnya, karena bentuknya yang unik, 

memiliki produktivitas tinggi dan cukup popular serta memiliki brand image yang 

baik bagi para masyarakat khusunya warga Kota Bogor. Tingkat kapasitas produksi 

yang diperoleh industri roti unyil venus setiap bulannya menunjukkan seberapa 

besar tingat daya saingnya dibandingkan industri roti lainnya.  

 Namun, disisi lain industri roti-roti ini memiliki beberapa ancaman yang 

dapat menghambat kemajuan daya saingnya seperti harus adanya impor terigu dari 

China dan India yang dikarenakan produksi terigu dalam negeri kurang mencukupi 

serta produknya yang mudah ditiru. Maka dari itu untuk mengatasi ancaman 

tersebut industri roti harus dapat memanfaatkan potensi dan peluang lain untuk 

dapat meningkatkan daya saingnya.  

Sebagaimana yang diungkapkan Porter (1994:117)bahwa: 

“Perusahaan melakukan daya saing produk terhadap tingkat penjualan para 

pesaingnya, bilamana ia berhasil menampilkan keunikan yang dinilai penting oleh 

pembeli dan kuantitas baik pada produknya selain sekedar harga rendah” 

 Berkaca dengan melihat kondisi keunggulan daya saing industri roti unyil 

merek venus tersebut, maka untuk meningkatkan daya saing produk terhadap 

tingkat penjualan para pesaing industri roti lainnya maka setiap industri roti harus 

disokong oleh faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat mendorong serta 

mendukung industri roti tersebut, oleh karena itu setiap pengelola industri roti 

diharapkan mampu memanfaatkan potensi lainyang ada dan menetapkan strategi 

yang efektif dan efisien agar industrinya terus dapat meningkat dan mampu berdaya 

saing dengan industri roti lainnya dalam jangka panjang. Khususnya dalam faktor 

yang paling berpengaruh kuat dalam perkembangan daya saing roti yaitu dengan 

adanya factor conditions seperti kompetensi pengusaha, factor strategy structure & 

rivarlry seperti strategi bersaing dalam diferensiasi, biaya, maupun fokus,factor 

demand conditions seperti permintaan produk dari konsumen, serta faktor related 

& supporting industryseperti pemasok bahan baku. Oleh karena itu perlu studi 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing yang dimiliki 

industri roti tersebut. 
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Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya 

pengusaha belum menyadari pentingnya daya saingsehingga pengusaha belum 

mencari alternatif untuk strategi peningkatan daya saing tersebut.Ada beberapa hal 

yang diduga dapat mempengaruhidaya saingpengusaha ini diantaranya kompetensi 

pengusaha, diferensiasi, permintaan, dan pemasok bahan baku. 

 

TUJUAN PENELITIAN 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengusaha terhadap daya saing industri 

roti di Kota Bogor. 

2) Untuk mengetahui pengaruh diferensiasi terhadap daya saing industri roti di 

Kota Bogor. 

3) Untuk mengetahui pengaruh permintaan terhadap daya saing industri roti di Kota 

Bogor. 

4) Untuk mengetahui pengaruh pemasok bahan baku terhadap daya saing industri 

roti di Kota Bogor. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Konsep Daya Saing 
 

Dalam suatu industri, menurut Michael E. Porter (1994:1), menyatakan 

bahwa “Persaingan adalah inti dari keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan”. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa berhasil atau gagalnya suatu perusahaan atau 

industri sangat ditentukkan oleh kemampuan perusahaan tersebut dalam bersaing. 

Oleh karena itu, ditengah maraknya persaingan yang semakin ketat, setiap 

perusahaan diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya agar mampu bersaing 

dan unggul dibandingkan perusahaan lainnya.  

Porter (1994) dalam Tumar Sumihardjo (2008:8) menyebutkan bahwa ‘istilah 

daya saing sama dengan competitiveness atau competitive. Sedangkan istilah 

keunggulan bersaing sama dengan competitive advantage’.Pengertian daya saing 

sendiri menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan 

bahwa “Daya saing adalah kemampuan untuk bersaing”.Sedangkan menurut World 

Economic Forum (WEF), menyatakan bahwa “Daya saing adalah serangkaian 

kelembagaan, kebijakan serta faktor yang menentukkan tingkat produktivitas 

sebuah negara, yang pada gilirannya akan menentukkan keberlanjutan tingkat 

kesejahteraan bangsa”. 

Ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing. 

Tulus Tambunan (2002:11), memberikan beberapa indikator utama yang dapat 

digunakan sebagai ukuran daya saing sebuah perusahaan yaitu pertumbuhan nilai, 

pangsa PDB, pangsa pasar, nilai omset, profit, tingkat pendidikan rata-rata pekerja 

dan pengusaha, pengeluaran R&D, jumlah sertifikat standarisasi yang dimiliki dan 

jumlah paten yang dibeli, produk terstandariasai, jenis teknologi yang digunakan, 
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produktivitas, dan nilai mesein dan peralatan produksi serta jumlah pengluaran 

promosi. Dari beberapa tersebut indikator daya saing yang paling tepat digunaan 

dalam penelitian ini adalah pangsa pasar. Karena seperti  yang kita ketahui bahwa 

daya saing adalah kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing atau menjadi 

unggul dari perusahaan pesaingnya, kemampuan bersaing ini bisa kita lihat dari 

penguasaan pasar yang dimiliki perusahaan dalam suatu industri yang dapat 

memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan yang bersangkutan. Dan 

pangsa pasar lebih cocok digunakan sebagai indikator daya saing industri kecil dan 

menengah. 

Definisi pangsa pasar (market share) menurut American Marketing 

Asociation (Kotler:2007) adalah proporsi atau presentase dari hasil penjualan suatu 

perusahaan terhadap seluruh penjualan yang terjadi di suatu pasar tertentu.  

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan suatu 

produk terhadap pasar atau besarnya jumlah produk yang dijual oleh suatu 

perusahaan dibandingkan dengan jumlah seluruh penjualan dipasar. Pangsa pasar 

biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase (%), sedangkan perhitungan untuk 

pangsa pasar adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑎𝑛𝑔𝑠𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 𝑥 100% 

Jadi, dengan penggunaan pangsa pasar sebagai indikator daya saing, maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar pangsa pasar yang dimiliki perusahaan 

dalam suatu industri menunjukan semakin kuat daya saingnya. 

Konsep Model Diamond Porter 

Model Diamond dari Michael E. Porter merupakan model yang sering 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing 

suatu negara atau industri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kondisi faktor 

produksi, kondisi permintaan, strategi perusahaan, struktur dan persaingan, serta 

industri terkait dan pendukung yang terangkum dalam Model Diamond Porter 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Model Diamond Porter 

Sumber : Dr. Hamdy Hady (2009:58) 

FACTOR STRATEGI 

STRUCTURE & RIVALRY 

RELATED & SUPPORTING 
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Setiap variabel dalam model diatas akan menentukkan kemampuan 

perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan industri pesaingnya. Keempat 

atribut tersebut berhubungan dengan perilaku bisnis dan kondisi yang bisa dilihat 

dari sisi perusahaan.Oleh karena itu, model ini juga bisa digunakan untuk 

menganalisis daya saing industri kecil dan menengah yang memiliki perilaku bisnis 

dan kondisi industri yang mudah diidentifikasi. Keempat atribut tersebut 

diantaranya adalah : 

1) Factor Conditions (Kondisi Faktor-Faktor Produksi), adalah sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu negara yang terdiri dari lima kategori yaitu Sumber Daya 

Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), IPTEK, Permodalan dan 

Prasarana. Di dalam lingkup Sumber daya manusia terbagi dari beberapa konsep 

seperti jumlah tenaga kerja maupun kompetensi tenaga kerja. Porter 

berpendapatan bahwa kunci utama faktor produksi adalah diciptakan bukan 

diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya seringkali 

membantu suatu negara menjadi kompetitif. Terlalu banyak sumber daya 

memiliki kemungkinan disia-siakan dan ketika langka dapat mendorong inovasi. 

2) Factor Strategi Structure & Rivalry (Strategi perusahaan dan struktur persaingan 

antar perusahaan), faktor ini mencakup strategi perusahaan, struktur organisasi, 

dan modal perusahaan, serta kondisi persaingan (rivalry) di dalam negeri. 

Rivalry yang berat di dalam negeri biasanya justru akan lebih mendorong 

perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan 

produktifitas, efisiensi dan efektifitas, serta peningkatan kualitas produk dan 

pelayanan.  

3) Demand Conditions (kondisi permintaan), mengacu pada tersedianya pasar 

domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya 

saing. Pasar seperti ini ditandai oleh kemampuan untuk menjual produk-produk 

superior, hal ini didorong oleh adanya permintaan barang dan jasa berkualitas 

serta adanya kedekatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Adapun 

demand conditions ini terdiri atas composition of home demand, size and pattern 

of growth of home demand, rapid home market growth, and trend of 

international demand. 

4) Related & Supporting Industry (Eksistensi industri terkait dan pendukung), hal 

ini berkaitan dengan struktur industri dalam negeri yang kuat dalam arti adanya 

industri-industri pendukung dan terkait yang memungkinkan keterkaitan 

produksi antar industri dan spesialisasi berdasarkan industri kerja internasional. 

Adapaun related & Supporting Industry ini berperan untuk menjaga dan 

memelihara kelangsungan keunggulan daya saing, maka perlu selalu dijaga 

kontak dan koordinasi dengan pemasok, terutama dalam menjaga dan 

memelihara value chain.   

Kompetensi Pengusaha 

Secara etimologis kompetensi berasal dari kata competence yang berarti 

kecakapan atau kemampuan.Sedangkan menurut Robbins (2001:37) menyebutkan 

bahwa kompetensi sebagai ability yaitu kapasitas seseorang individu untuk 
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mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.Selanjutnya kemampuan 

individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik.Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan 

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 

kekuatan, dan keterampilan.Sedangkan kompetensi pengusaha adalah kecakapan, 

kemampuan, keahlian, maupun pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pengusaha 

dalam melakukan suatu pekerjaannya untuk memperoleh keunggulan bersaing yang 

baik. 

Diferensiasi 

Diferensiasi merupakan suatu keanekaragaman. Menurut Kotler, Kartajaya, 

Huan dan Liu, 2003, menyatakan diferensiasi merupakan tindakan merancang 

seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Tawaran 

tersebut harus dipersepsikan oleh konsumen sebagai hal yang berbeda, namun harus 

benar-benar berbeda dalam hal content, context dan 

infrastrukturnya.Diferensiasiproduk adalah kegiatan memodifikasi produk agar 

menjadi lebih menarik.Diferensiasi ini memerlukan penelitian pasar yang cukup 

serius karena agar bisa benar-benar berbeda, diperlukan pengetahuan tentang 

produk pesaing. Diferensiasi produk ini biasanya hanya mengubah sedikit karakter 

produk, antara lain kemasan dan tema promosi tanpa mengubah spesifikasi fisik 

produk, meskipun itu diperbolehkan.Dan diferensiasi merupakan dari salah satu 

indikator strategi perusahaan. 

Permintaan 

Permintaan dalam ilmu ekonomi merupakan keinginan konsumen terhadap 

barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya (daya 

beli).Makna dari permintaan itu sendiri yaitu sejumlah kuantitas barang atau jasa 

yang rela dan mampu dibeli konsumen selama periode tertentu dengan kondisi-

kondisi tertentu. 

Menurut Michael E. Porter permintaan yang dimaksud adalah kondisi 

permintaan domestik yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan yang ada 

didalamnya. Michael E. Porter (1994:86), mengemukakan bahwa kondisi 

permintaan domestik memiliki pengaruh hampir disemua industri. Permintaan 

melalui pengaruhnya terhadap skala ekonomi, dapat memberikan efisiensi pada 

industri, tapi jauh lebih penting lagi pengaruhnya ini dalam bentuk yang dinamis 

yakni karakter yang menuntut perbaikan dan inovasi kepada produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan atau negara. Dengan objek penelitian yakni industri 

menengah dan kecil maka belum terdapat permintaan yang menuntut inovasi tingi 

maka kondisi permintaan yang berlaku dalam penelitian ini adalah kondisi 
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permintaan yang berpengaruh dalam skala ekonomi yaitu dilihat dari jumlah 

permintaan konsumennya. 

Pemasok Bahan Baku 

Industri pendukung (pemasok bahan baku) adalah industri yang mendukung 

suatu produk yang dihasilkan oleh industri inti dengan cara memasok bahan baku 

baik bahan mentah maupun bahan setengah jadi kepada industri inti. Industri 

pendukung yang dimaksud dalam model diamond porter ini adalah pemasok atau 

supplier industri. Michael E. Porter (1994:101), menyatakan  bahwa : 

“Keunggulan kompetitif dalam beberapa industri akan terwujud apabila pemasok 

memberikan potensi atau keuntungan bagi banyak industri dalam suatu negara, 

karena mereka menghasilkan input yang banyak digunakan dan penting untuk 

inovasi atau internasionalisasi.” 

Keberadaan industri pemasok yang kompetitif di suatu negara menciptakan 

keunggulan di industri hilir melalui akses yang cepat dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan. Maka Keberhasilan daya saing akan 

diperoleh apabila adanya hubungan yang erat kaitannya antara kerjasama pemasok 

bahan baku dengan industri inti. Hal ini dikarenakan pemasok juga cenderung 

menjadi intermediasi saluran untuk transmisi informasi dan inovasi dari perusahaan 

ke perusahaan lainnya. Dan hal tersebut didukung pula apabila letak pemasok 

dengan perusahaan inti saling berdekatan sehingga dapat mempersingkat jalur 

komunikasi, sehingga keuntungan yang diperoleh pun akan semakin besar.  

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari bentuk pengaruh 

kompetensi pengusaha, diferensiasi, strategi bersaing, dan pemasok bahan baku 

terhadap daya saing industri roti di Kota Bogor. Bentuk Penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Kerangka Berfikir 

Kompetensi Pengusaha (X1) 

Diferensiasi (X2) 

Permintaan (X3) 

Pemasok Bahan Baku (X4) 

Daya Saing 

(Y) 
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HIPOTESIS 
 

Dalam penelitian ini penulis membuat dugaan sementara (hipotesis), yaitu : 

1. Kompetensi pengusaha berpengaruh positif terhadap daya saing. 

2. Diferensiasi berpengaruh positif terhadap daya saing. 

3. Permintaan berpengaruh positif terhadap daya saing. 

4. Pemasok bahan baku berpengaruh positif terhadap daya saing. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini mengungkapkan tentang hasil analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya saing industri roti di Kota Bogor, peneliti mencoba memilih 

faktor kompetensi pengusaha, diferensiasi, permintaan, dan pemasok bahan baku 

yang dianggap memberi pengaruh terhadapdaya saing pengusaha roti di Kota 

Bogor. 

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, dan variabel terikat. Dimana 

daya saing sebagai variabel terikat.Kompetensi pengusaha, diferensiasi, 

permintaan, dan pemasok bahan bakusebagai variabel bebas. Variabel-variabel 

tersebut merupakan objek dari penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dari 

penelitian ini yaitu para pengusaha roti di Kota Bogor. 

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan 

untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau menguji 

hipotesis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey eksplanatori yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan 

hubungan antar variabel dengan menggunakan pengujian hipotesis. 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan didalam menafsirkan permasalahan 

yang penulis teliti, maka berikut ini buat penjabaran konsep yang dapat dijadikan 

pedoman dalam menemukan aspek-aspek yang diteliti, adapun tabel operasional 

variabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Tabel Operasional Variabel 

Konsep Variabel Indikator Sumber Data Skala 

Variabel Dependen 

Efisiensi dan 

efektivitas yang 

memiliki sasaran 

yang tepat dalam 

menentukkan arah 

dan hasil sasaran 

yang ingin dicapai 

meliputi tujuan 

akhir dan proses 

pencapaian akhir 

dalam menghadapi 

persaingan 

Daya Saing 

(Y) 

 

Kemampuan 

perusahaan 

untuk 

meningkatkan 

pangsa pasar. 

Data diperoleh dari 

responden mengenai: 

a. Besarnya pangsa pasar 

yang diperoleh 

perusahaan dalam 

persentase.  

b. Besarnya pangsa pasar 

didapatkan dari jumlah 

volume penjualan 

perusahaan sejenis 

dibagi total penjualan 

perusahaan sejenis 

dikalikan 100%. 

Interval 



 
 

11 

 

Variabel Independen 

Kecakapan, 

kemampuan, 

keahlian, maupun 

pengetahuan yang 

dimiliki oleh 

seorang pengusaha 

dalam melakukan 

suatu pekerjaannya 

untuk memperoleh 

keunggulan 

bersaing yang baik 

Kompetensi 

Pengusaha 

(X1) 

Kompetensi 

pengusaha ini 

dimiliki 

perusahaanyang 

meliputi aspek: 

a. Technical 

competence 

 

 

 

 

b. Marketing 

competence 

 

 

c. Financial 

competence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Human 

relation 

competence 

Skor diperolah dari 

jawaban responden 

mengenai kompetensi 

pengusaha yang meliputi: 

 

a. Menguasai prosedur 

dan teknik dalam 

proses produksi 

b. Menguasai peralatan 

yang digunakan dalam 

proses produksi 

c. Menggunakan teknik 

penjualan dalam 

memasarkan barang 

hasil produksi 

d. Memiliki kemampuan 

mencari sumber dana 

dan menggunakannya 

secara tepat 

e. Memiliki kemampuan 

mengelola keuangan 

secara efektif dan 

efisien, memimpin, 

memerintah dan 

menggerakan orang 

lain 

f. Berkomunikasi secara 

efektif dengan pekerja 

g. Memotivasi pekerja 

h. Mengarahkan pekerja 

sesuai dengan bagian 

dan tanggung jawab 

Ordinal 

Tindakan 

merancang 

seperangkat 

perbedaan yang 

bermakna dalam 

tawaran 

perusahaan 

melalui modifikasi 

produk agar 

menjadi lebih 

menarik. 

 

Diferensiasi 

(X2 ) 

 

Jumlah variasi 

bentuk produk 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

mengenai banyaknya 

produk yang dihasilkan 

dalam jangka waktu satu 

bulan terakhir 

 

Interval 
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Faktor dimana 

adanya sejumlah 

barang yang dibeli 

atau diminta pada 

suatu harga dan 

waktu tertentu. 

Permintaan 

(X3) 

 

Jumlah 

permintaan atau 

pembelian 

konsumen 

terhadap produk 

yang dihasilkan 

Data diperoleh dari 

responden, tentang jumlah 

banyaknya pembelian 

roti, dilihat dari 

presentase tingkat 

pembelian pada satu tahun 

terakhir. 

 

Interval 

Industri yang 

mendukung suatu 

produk yang 

dihasilkan oleh 

industri inti 

dengan cara 

memasok bahan 

baku baik bahan 

mentah maupun 

bahan setengah 

jadi kepada 

industri inti 

Pemasok 

Bahan Baku 

(X4) 

 

Keterkaitan 

industri inti 

dengan pemasok 

bahan baku. 

Data diperoleh dari 

responden dari mengenai 

intensitas pertukaran 

informasi dan kerjasama 

pengusaha inti denan 

pemasok bahan baku yang 

berkualitas.  

Ordinal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukan variabel 

bebas (kompetensi pengusaha, diferensiasi, permintaan, pemasok bahan baku) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (daya saing) pengusaha 

roti di Kota Bogor. Hal tersebut dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung 

sebesar 52.362 dan nilai F tabel sebesar 2,84dengan df = 21 dan taraf signifikan α = 

0,05, maka Fhitung> Ftabel. 

Di dalam analisis regresi ganda penelitian ini ditentukan melalui persamaan 

regresi sebagai berikut : 

LNŶ =  -5,917  + 0,103X1+ 0,389X2 + 0,000X3 + 0,027X4 

Kemudian pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel bebas  

kompetensi pengusaha berpengaruh positif signifikan terhadap daya saing, hal ini 

dapat diketahui dengan melihat nilai thitung yaitu sebesar 4.579 dan ttabel sebesar 

1,721laludiferensiasi memiliki nilai thitung sebesar 2.624 dan ttabel sebesar 1,721, dan 

permintaan memiliki nilai thitung sebesar 2.941 dan ttabel sebesar 1,721, sedangkan 

variabel kompetensi pengusaha tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

daya saing, hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai thitung yaitu sebesar 0.280 

dan ttabel sebesar 1,721. Sehingga ketiga variabel bebas (kompetensi pengusaha, 

diferensiasi, dan permintaan) tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

daya saing sedangkan variabel pemasok bahan baku tidak berpengaruh terhadap 

daya saing. 
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Hasil penelitian juga memperoleh nilai R2 sebesar 0.908874. Artinya bahwa 

regresi mampu menjelaskan sebesar 90,89% terhadap fakta dan sisanya sebesar 

9,11% dijelaskan oleh variabel lain, atau dapat dikatakan bahwa variabel daya saing 

mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi pengusaha, diferensiasi, permintaan 

dan pemasok bahan baku sebesar 90,89% dan sisanya 9,11% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar variabel yang diteliti. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil pembahasan 

tentang pengaruh kompetensi pengusaha, diferensiasi, permintaan, dan pemasok 

bahan baku terhadap daya saing industri roti di Kota Bogor dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kompetensi pengusaha berpengaruh terhadap daya saing industri roti di Kota 

Bogor. Artinya,  semakin tinggi kompetensi pengusaha maka akan semakin 

tinggi pulatingkat daya saingnya. 

2. Diferensiasi berpengaruh positif terhadap daya saing industri roti di Kota Bogor. 

Artinya,  semakin tinggi tingkat diferensiasinya maka semakin tinggi pula 

tingkat daya saingnya. 

3. Permintaan berpengaruh positif terhadap daya saing industri roti di Kota Bogor. 

Artinya,  semakin tinggi tingkat permintaan maka semakin tinggi pula tingkat 

daya saingnya. 

4. Pemasok bahan baku tidak berpengaruh terhadap daya saing industri roti di Kota 

Bogor. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya tingkat pemasok bahan baku 

maka tidak akan mempengaruhi semakin tinggi atau pun rendahnya tingkat daya 

saingnya.  
 

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi pengusaha berpengaruh terhadap daya saing. Maka dari itu harus 

dilakukan peningkatan pengelolaan kompetensi pengusaha agar dapat 

meningkatkan keunggulan bersaingnya dan berimbas pada daya saya saingnya 

pun akan bisa semakin meningkat. Namun, selain itu para pengusaha roti harus 

dapat mencari alternatif lain seperti mengelola kompetensi sumber daya manusia 

(tenaga kerja)  dengan baik, agar tercapai efisiensi produksi agar pangsa pasar 

(daya saing) dapat tercapai. 

2. Diferensiasi berpengaruh positfi terhadap daya saing, maka para pegusaha harus 

dapat lebih memperbanyak diferensiasi produknya agar dapat lebih 

mengembangkan pangsa pasarnya (daya saing).  
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3. Permintaan berpengaruh positif terhadap daya saing, maka dari itu para 

pengusaha roti harus dapat menciptakan permintaan dengan cara meningkatkan 

kualitas dengan inovasi-inovasi baru dari produk rotinya maupun dari segi 

harganya agar dapat menarik minat para konsumen untuk dapat membeli. 

4. Pemasok bahan baku tidak berpengaruh terhadap daya saing.Hal ini 

dikarenakan, setiap industri roti yang masih berskala pangsa pasar rendah. Maka 

dari itu, diharapkan untuk meningkatkan skala produksinya agar kelak dapat 

melakukan kerja sama dengan pemasok bahan baku guna menunjang 

ketersediaan stok bahan baku yang lebih baik. Hal tersebut dilakukan agar dalam 

penggunaan bahan baku mencapaikeefisienan dalam pemakaiannya. 
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