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ANALISIS STRATEGI BISNIS JASA WARUNG 
INTERNET ( WARNET ) D-ZEN NET  

SIDOARJO 
 

 
Sigit Dwi Saputra 

 

ABSTRAK 

 
Fenomena kemunculan usaha-usaha warnet, sekaligus juga usaha-usaha 

serupa yang gulung tikar, dijumpai secara kasat mata di kota Sidoarjo, Jawa 
Timur. Sebagai daerah penyangga kota metropolis Surabaya, kota Sidoarjo 
mengalami perkembangan dan pengembangan yang cukup pesat. Dalam lima 
tahun terakhir banyak tumbuh usaha warnet, terutama di lokasi perumahan-
perumahan. Relatif cukup banyak warnet yang berhasil dalam mengembangkan 
usahanya sehingga menjadi besar dan memonopoli bisnis warnet dalam pangsa 
pasar tertentu. Beberapa pengusaha warnet mampu mengembangkan usahanya 
melalui beragam diversifikasi bidang usaha lain yang sejenis seperti usaha foto 
copy, penjualan aneka penganan kecil, penyewaan game dan sebagainya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis SWOT 
sebagai strategi bisnis yang diterapkan di perusahaan jasa warnet D-Zen Net 
Sidoarjo 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskripsi dan mencoba menganalisis 
kekuatan-kekuatan (strengths), kelemahan-kelemahan (weaknesses), peluang-
peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang dihadapi oleh 
warnet D-Zen Net Sidoarjo. Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, maka akan 
dapat ditentukan strategi yang sebaiknya dilaksanakan dalam upaya peningkatan 
pelayanan terhadap konsumen.  

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil 
kesimpulan. Pertama, hasil analisis usaha jasa Warnet D-Zen Net pada diagram 
Cartesius SWOT, dapat dilihat pada gambar 4.2. ada pada kuadran IV maka 
strategi yang dapat diterapkan: melakukan strategi Diversifikasi Konsentrik, 
melakukan strategi Diversifikasi Horisontal, melakukan strategi Usaha Patungan 

. 
 

Keywords :  SWOT analisis dan warnet  
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Teknologi Informasi (TI) kini berkembang amat pesat. Peran 

Internet tidak bisa dipungkiri dalam hal penyediaan informasi global. Di 

zaman globalisasi ini, kebutuhan untuk memperoleh informasi yang cepat, 

mudah dan murah sangat penting sehingga internet bisa dikatakan menjadi 

kebutuhan mendasar manusia (Indosiar.com, 2005). Di Indonesia yang 

merupakan negara berkembang, kebutuhan informasi akan sangat tinggi, 

dan salah satu alat untuk memperoleh informasi tersebut yang dirasakan 

paling sesuai adalah Internet. Sekarang komunitas Internet Indonesia 

meyakini bahwa internet dapat menjadi obat mujarab untuk menjembatani 

kesenjangan informasi di Indonesia. (Donny B.U, 2003). 

 Semakin berkembangnya dunia komunikasi dan komputer, 

teknologi internet menjadi relatif murah dan terjangkau bagi konsumen. 

Tetapi penggunaan internet oleh sebagian besar masyarakat Indonesia masih 

dianggap sebagai kegiatan yang mahal. Dari seluruh penduduk Indonesia 

yang berjumlah 220 juta jiwa, baru sekitar lima juta yang mengakses 

Internet (Mohamed Hatta, Februari 2002). 

 Selain itu mahalnya biaya pulsa telpon menjadikan masyarakat 

masih enggan untuk memasang internet sendiri dirumah. Sehingga tidak 
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mengherankan bahwa sebagian besar pengguna internet lebih memanfaatkan 

jasa internet melalui fasilitas komputer di tempat umum (Dian, 2001). Salah 

satu tempat yang digunakan mayoritas masyarakat sebagai sarana 

mengakses internet adalah warung internet(warnet). Hal itu terjadi karena 

bisa mengontrol biaya yang akan dikeluarkan. Warnet merupakan sebuah 

tempat di mana seseorang bisa mengakses internet. Tempat tersebut 

biasanya dilokasikan sebagai tempat umum mirip dengan sebuah restoran, 

sementara biaya sewanya biasanya dipatok perjam (Indosiar.com, 2005). 

Beberapa contoh bahwa kita semakin memerlukan teknologi dalam 

Usaha jasa melalui penyewaan internet atau yang dikenal umum dengan 

nama warnet (warung internet), merupakan bisnis jasa berskala menengah 

yang cukup menjanjikan keuntungan. Usaha warnet membutuhkan 

ketekunan dan keahlian tersendiri dalam mengelolanya. Itu sebabnya 

mengapa setiap tahunnya banyak investor-investor baru yang mencoba 

masuk dalam bidang ini. Sebaliknya banyak pula yang akhirnya gagal dan 

menutup usahanya. 

Fenomena kemunculan usaha-usaha warnet, sekaligus juga usaha-

usaha serupa yang gulung tikar, dijumpai secara kasat mata di kota Sidoarjo, 

Jawa Timur. Sebagai daerah penyangga kota metropolis Surabaya, kota 

Sidoarjo mengalami perkembangan dan pengembangan yang cukup pesat. 

Dalam lima tahun terakhir banyak tumbuh usaha warnet, terutama di lokasi 

perumahan-perumahan. Relatif cukup banyak warnet yang berhasil dalam 

mengembangkan usahanya sehingga menjadi besar dan memonopoli bisnis 

warnet dalam pangsa pasar tertentu. Beberapa pengusaha warnet mampu 
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mengembangkan usahanya melalui beragam diversifikasi bidang usaha lain 

yang sejenis seperti usaha foto copy, penjualan aneka penganan kecil, 

penyewaan game dan sebagainya. 

 Dilihat dari pesaing-pesaing D-Zen Net, yang umumnya berlokasi 

berdekatan dengan perusahaan, sasaran pemasaran dipaksa untuk semakin 

bersifat mikro (micro marketing). Program-program pemasaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari kelompok-kelompok 

pelanggan berbasis lokal. Bentuk akhir dari pemasaran sasaran ini adalah 

pemasaran yang disesuaikan (customized marketing) dimana produk dan 

program pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

atau organisasi pembelian yang berbeda. 

 Dengan adanya customized marketing, mau tidak mau D-Zen Net 

sudah harus mulai bergerak tidak hanya berdasarkan harga jual saja karena 

dari pihak konsumen akan semakin banyak tuntutan mengenai produk yang 

dihasilkan. Pendek kata akan menjadi persaingan kualitas dari masing-

masing produk yang ditawarkan kepada konsumen antarpesaing warnet. 

Produsen atau penyedia jasa tidak cukup bila hanya mengandalkan harga 

sewa yang ditawarkan, akan tetapi kecepatan dan kemudahan pelayanan, 

kepercayaan dan keamanan adalah hal-hal yang dituntut konsumen yang 

mau tidak mau harus dipenuhi oleh produsen atau pemberi jasa. 

 Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, interaksi faktor-faktor 

lingkungan sangat kuat pengaruhnya terhadap hasil penjualan. Faktor-faktor 

lingkungan tersebut terbagi dalam dua hal yaitu: (1) yang tidak dapat 

dikendalikan perusahaan (uncontrolable factors) yang terdiri dari 
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persaingan, perkembangan ekonomi, teknologi, sosial budaya, situasi 

politik, peraturan dan kebijakan pemerintah dan (2) faktor yang dapat 

dikendalikan perusahaan (controlable factors) yang terdiri dari produksi, 

harga, distribusi, promosi dan pelayanan. 

 Berdasarkan pada teori pemasaran modern yaitu customer 

satisfaction at a profit, setiap kepuasan yang diperoleh konsumen adalah 

kepuasan dan keuntungan juga bagi produsen atau penyedia jasa. Konsumen 

akan dengan mudah meninggalkan warnet D-Zen Net jika merasa tidak puas 

akan hasil akhir dari jasa pelayanan yang diberikan. Hal inilah yang harus 

selalu dijaga oleh penyedia jasa, khususnya D-Zen Net. Hal ini juga 

tercermin dari hasil wawancara informal peneliti dengan salah seorang sales 

executive salah satu warnet pesaing D-Zen Net, bahwa kemudahan dan 

kecepatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan lama atau pelanggan 

baru yang direkomendasi oleh pelanggan lama untuk jenis penyewaan 

internet dengan kecepatan tertentu (memori perangkat keras komputer 

tinggi), menimbulkan peningkatan permintaan yang luar biasa atas jenis jasa 

penyewaan internet yang ditawarkan. 

 Selain itu untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dan 

memanfaatkan peluang pasar tersebut, perusahaan warnet D-Zen Net harus 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat merebut peluang-

peluang yang ada. Dalam melakukan strategi pemasaran D-Zen Net harus 

melakukan riset pemasaran terhadap perilaku konsumen, apa kebutuhan dan 

keinginan konsumen sehingga dapat diketahui peluang-peluang yang ada, 

yang dapat dimanfaatkan. Setelah diketahui situasi dari bisnis warnet dan 
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sosiologi daerah yang bersangkutan dan dengan melakukan analisis 

peluang-peluang yang ada berdasarkan segmentasi, target pasar dan 

penempatan produk maka perusahaan warnet D-Zen Net dapat menentukan 

strategi pemasaran yang tepat yang akan dilakukan untuk menghadapi 

situasi persaingan. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Strategi Bisnis Jasa Warung Internet 

D-Zen Net Sidoarjo”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

menentukan strategi bisnis yang diterapkan di perusahaan jasa warnet 

D-Zen Net Sidoarjo? 

2.  Bagaimana menentukan strategi bisnis yang tepat dalam 

pengembangan usaha bisnis jasa Warnet D-Zen Net untuk menghadapi 

persaingan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman sebagai strategi bisnis yang diterapkan di perusahaan jasa 

warnet D-Zen Net Sidoarjo. 
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2. Menentukan strategi bisnis yang tepat dalam pengembangan usaha 

bisnis jasa Warnet D-Zen Net untuk menghadapi persaingan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan jasa warnet, khususnya warnet D-Zen Net Sidoarjo, sebagai 

masukan dan informasi akan kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen. Selanjutnya akan 

dapat mempergunakan kekuatan yang dimilikinya dan mengatasi 

kelemahan-kelemahannya. 

2. Perusahaan jasa warnet, khususnya warnet D-Zen Net Sidoarjo, sebagai 

masukan dan informasi akan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan pelayanannya dan mempersempit ancaman yang 

dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen. 

3. Perusahaan jasa warnet, khususnya warnet D-Zen Net Sidoarjo, sebagai 

masukan dan informasi akan strategi yang tepat dan dapat 

menerapkannya dalam kegiatan operasional sehari-hari untuk 

meningkatkan pelayanannya kepada para konsumen. 
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