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II. LANDASAN TEORI 
 
 

A. Manajemen Strategik 

Thompson (2001) mengatakan:  

“Strategic Management is a process wich needs to be understood more than it is a 

discipline wich can be taught. It is the process by wich organizations determine 

their purpose, objectives and desire levels of attainment; decide on actions for 

achieving these objectives in an appropriate time-scale, and frequently in a 

changing  environment, implement the actions, and assess progress and result.” 

 

Artinya adalah manajemen strategik merupakan sebuah proses yang harus 

dimengerti lebih dari sebuah disiplin yang dapat difikirkan. Proses yang dimana 

organisasi menetapkan tujuannya, sasaran dan tingkat keinginan akan pencapaian, 

memutuskan tindakan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dalam sebuah 

skala waktu yang tepat, dan acapkali pada sebuah perubahan linkungan,  

implementasi tindakan, dan menilai kemajuan serta hasil. 

 

B. Bisnis Ritel 

Ritel atau perdagangan eceran didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual 

barang dan jasa kepada konsumen akhir. Pedagangan eceran adalah mata rantai 

terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen. 

(Sopiah dan Syihabudhin, 2008). 
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1. Klasifikasi Bisnis Ritel 

Bisnis ritel atau disebut juga perdagangan eceran secara umum diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok besar yaitu oerdagangan eceran besar dan perdagangan 

eceran kecil. Perdagangan eceran kecil terdiri dari atas eceran kecil berpangkalan 

dan eceran kecil tidak berpangkalan. (Sopiah dan Syihabudhin, 2008). 

Gambar 2.1. Klasifikasi Bisnis Ritel 

 

Sumber: Sopiah & Sihabudin (2008) 

2. Usaha Kecil 

Menurut Surat edaran Bank Indonesia dalam Sopiah dan Syihabudhin (2008), No. 

26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha 

yang memiliki total aset maksimum Rp.600.000.000-, tidak termasuk tanah dan 
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rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil itu meliputi usaha perorangan 

badan swasta dan koperasi sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi 

Rp.600.000.000,-. 

 
C. Business Model Canvas 

Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana 

organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. (Osterwalder dan 

Yves, 2012). Model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik dengan sembilan 

blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berfikir tentang bagaimana 

sebuah perusahaan menghasilkan uang. 

 
1. Costumer Segments 

Blok bangunan Segmen Pelanggan mengambarkan sekelompok orang atau 

organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan 

adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan (yang dapat memberikan 

keuntungan), tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu lama. 

Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka 

dalam segmen-segmen berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan,  perilaku atau 

atribut lain. Menurut kotler (1999) pasar terdiri dari para pembeli, dan setiap 

pemneli berbeda dalam satu atau banyak hal. Perbedaan itu dapat berupa 

keinginan, sumberdaya, lokasi, perilaku maupun praktek-praktek membelinya. 

Variabel manapun yang disebut tadi dapat digunakan untuk memisah-misahkan 

pasar atau segmentasi pasar. 
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Sebuah model bisnis dapat menggambarkan satu atau beberapa segmen 

pelanggan, besar ataupun kecil. Suatu organisasi harus memutuskan segmen mana 

yang dilayani dan mana yang diabaikan. Setelah itu, barulah organisasi tersebut 

dapat merancang model bisnis dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang 

tepat mengenai kebutuhan spesifik pelanggan. 

 
Kotler (1999) membagi pasar pelanggan menjadi 5 yaitu: 

a. Pasar Konsumen. Individu-individu dan rumah tangga yang membeli 

produk dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

b. Pasar Industri. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa yang 

dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk dan jasa-jasa lainnya 

dengan maksud memperoleh keuntungan dan/atau mencapai sasaran lain. 

c. Pasar penjual kembali. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa 

dengan maksud menjual kembali barang dan jasa itu agar memberikan 

keuntungan bagi mereka. 

d. Pasar pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk dan 

jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum atau 

mengalihkan barang dan jasa itu kepada pihak lain yang membutuhkannya. 

e. Pasar internasional. Pembeli yang terdapat di luar negeri, termasuk 

konsumen, produsen, penjual kembali dan pemerintah asing. 

 
Dalam segmentasi pasar, Kotler (1996) memisahkan pasar kedalam kelompok-

kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, 

besarnya keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, 

agama, ras dan kebangsaan. Namun dalam penelitian ini indikator yang akan 
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digunakan hanyalah umur, pendapatan dan pendidikan. Sedangkan, Tujuan pokok 

strategi segmentasi, targetting dan posistioning adalah memposisikan suatu merek 

dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut memiliki 

keunggulan kompetitif berkesinambungan. Sebuah produk akan memiliki 

keunggulan kompetitif jika produk tersebut menawarkan atribut-atribut 

determinan (yang dinilai penting dan unik oleh para pelanggan). Untuk itu, 

langkah pertamayang harus dilakukan adalah melakukan segmentasi secara 

cermat. (Fandy dan Gregorius 2012). 

 
Gambar 2.2. Estimasi Luas Pasar 

Sumber: Ali (2013) 

 
Ali (2013) menjelaskan mengenai alanisis segmentasi pasar yang merupakan 

proses estimasi luas pasar yang memiliki respons yang sama yang diperkirakan 

akan menjadi calon pembeli yang menguntungkan dengan cara: 

a. Mendefinisikan pasar produk yang dilayani. 

b. Menganalisis industri untuk mengetahui peluang dan daya tarik pasar 
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c. Menganalisis pesaing kunci untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

pesaing 

d. Mengembangkan profil konsumen untuk mengetahui segmen pasar yang 

profitable. 

 
Fandy dan Gregorius (2012) mengatakan  bahwa perspektif permintaan pasar 

dapat diintegrasikan pada perspektif penawaran melalui proses  segmentasi pasar 

strategik yang langkah-langkahnya sebaagai berikut: 

a. Tahap Segmentasi 

 Mensegmentasi pasar menggunakan bvariabel-variabel permintaan, seperti 

kebutuhan pelanggan dengan pelanggan, manfaat yang dicari (benefit 

sought), Solusi atas masalah yang dihadapi, situasi pemakaian dan lain-lain. 

 Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasi menggunakan variabel-

variabel yang bisa membantu perusahaan memahami cara melayani 

kebutuhan pelanggan tersebut (misalnya, biaya beralih pemasok, biaya 

berbelanja, lokasi geografis, ukuran pelanggan, daya beli, sensitivitas harga 

dan seterusnya) dan cara berkomunikasi dengan pelanggan (misalnya, 

preferensi dan penggunaan media, sikap, aktivitas, minat, opini dan lain-

lain). 

 
b. Tahap Targeting 

 Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-

variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari segmen 

(misalnya, tingkat pertumbuhan segmen bersangkutan), biaya melayani 

setiap segmen (misalnya, biaya distribusi), biaya memproduksi produk dan 
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jasa yang diinginkan pelanggan (misalnya biaya produksi dan diferensiasi 

produk), dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang 

pasar sasran. 

 Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan 

potensi segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat 

perusahaan. 

 
c. Tahap Positioning 

 Menidentifikasi konsep posotioning bagi produk dan jasa perusahaan yang 

atraktif bagi pelanggan saaran dan kompatibel dengan citra korpoat yang 

diharapkan perusahaan. 

 
2. Value Propositions 

Blok bangunan Proposisi Nilai mengambarkan gabungan antara produk dan 

layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proposisi Nilai 

adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain. Proposisi Nilai dapat memecah masalah pelanggan atau 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Setiap Proposisi Nilai berisi gabungan produk 

dan/atau  jasa tertentu yang melayani kebutuhan Segmen Pelanggan spesifik. 

Dalam hal ini Proposisi Nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-

manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan.  

 
Bagaimana konsumen memilih diantara produk-produk yang mungkin 

memuaskan suatu kebutuhan tertentu? Berpedoman pada konsep nilai kegunaan, 

seorang konsumen akan memilih produk yang memberikan banyak keuntungan 

dan lebih memuaskan dirinya. Contohnya ketika seseorang harus menempuh jarak 
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sejauh 5KM setiap harinya untuk sampai ditempat kerjanya, kemudian Ia 

dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu: Berjalan kaki, bersepeda, menggunakan 

sepeda motor, menggunakan trasnportasi umum dan menggunakan mobil pribadi. 

Jika orang ini ingin sampai ditempat kerja dengan cepat, maka pasti ia akan 

memilih menggunakan kendaraan daripada berjalan kaki. Jika ia ingin sampai 

dengan cepat dan  biaya yang murah, mungkin ia akan memilih sepeda motor. 

Dan jika ia ingin sampai dengan cepat dan nyaman makan ia bisa menggunakan 

mobil pribadi. Pemilihan ini tergantung pada kapasitas yang dimiliki orang 

tersebut. Kotler  (1999) mengatakan bahwa nilai kegunaan (utilitas) adalah 

taksiran konsumen mengenai kapasistas keseluruhan suatu produk untuk 

memuaskan kebutuhannya. Ini menjelaskan bahwa setiap produk memiliki nilai 

tersendiri untuk memuaskan konsumen. Beberapa nilai yang ditawarkan kepada 

konsumen menurut Osterwalder dan Yves  (2012) adalah: 

 
a.  Menyelesaikan pekerjaan 

Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya. 

Rolls-Royce memahami hal ini dengan baik pelanggannya adalah perusahaan 

penerbangan yang bergantung sepenuhnya pada Rolls-Royce untuk memproduksi 

dan memperbaiki mesin jet mereka. Kerjasama ini memungkinkan  perusahaan 

penerbangan itu menjalankan perusahaan dan sebagai imbalannya mereka 

membayar untuk setiap jam mesin berfungsi kepada Rolls-Royce. 
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b. Desain 

Desain itu penting tapi sulit diukur. Sebuah produk terlihat menonjol karena 

desainnya yang superior. Dalam industri fesyen dan produk elektronik konsumen, 

desain dapat menjadi bagian proposisi nilai yang sangat penting. 

 
c. Merek/status 

Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang sederhana karena 

menggunakan atau memasang merek tertentu. Misalnya, memakai jam tangan 

Rolex yang menunjukkan kekayaan. Lalu, pemain papan luncur memakai merek 

“Underground” terbaru untuk memperlihatkan bahwa mereka mengikuti mode. 

 
d. Harga 

Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih sering dilakukan untuk 

memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Tetapi 

proposisi nilai harga murah memberi implikasi penting bagi seluruh model bisnis.  

 
e. Pengurangan biaya 

Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting untuk 

menciptakan nilai. Misalnya, dalam menjual aplikasi manajamen hubungan 

pelanggan (CRM), salesforce.com membebaskan pembeli dari pengeluaran dan 

kesulitas dalam membeli, menginstal dan mengelola software CRM itu sendiri. 

 
f. Pengurangan resiko 

Pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika mereka membeli 

suatu produk atau jasa. Bagi pembeli mobil seken, garansi layanan satu tahun 

mengurangi resiko kerusakan dan perbaikan purnajual. Garansi tingkat-pelayanan 
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mengurangi sebagian ririko yang diterima pembeli dari layanan TI yang di-

outsource-kan. 

 
g. Kemampuan dalam mengakses 

Menyediakan prosuk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit mengakses 

produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan nilai. Produk atau jasa 

ini dapat dihasilkan dari inovasi model bisnis, teknologi baru, atau kombinasi 

keduanya. NetJets misalnya, mempopulerkan konsep kepemilikan pesawat jet 

pribadi. Dengan menggunakan model bisnis yang inovatif, Netjets menawarkan 

akses jet pribadi kepada individu dan perusahaan, sebuahlayanan yang 

sebelumnya tidak dapat dijangkau sebagian besar pelanggan. 

 
h. Kenyamanan/kegunaan 

Menjadikan segala segala sesuatu lebih nyamandan lebih mudah digunakan dapat 

menciptakan nilai yang sangat berarti. Dengan iPod dan Itunes, Apple 

menawarkan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari, membeli, mengunduh, 

dan mendengarkan musik digital. Sekarang Apple mendominasi pasar tersebut. 

Dalam pemelitian ini indikator prorosisi nilai yang digunakan adalah 

menyelesaikan pekerjaan, merek/status dan harga. Beberapa Proposisi Nilai 

menjadi inovatif dan mewakili sebuah penawaran baru atau justru mengubah 

enawaran yang ada. Proposisi Nilai lain mungkin saja sama dengan penawaran 

pasar yang sudah ada, tetapi dengan fitur dan atribut tambahan. 
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3. Channels 

Blok Bangunan Saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan 

berkomunikasi dengan Segmen Pelanggannya dan menjangkau mereka untuk 

memberikan Proposisi Nilai. Saluran komunikasi, distribusi dan penjualan 

merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan, saluran adalah titik 

sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. 

Kotler (1999) mengatakan para perantara pemasaran adalah perusahaan-

perusahaan yang membantu perusahaan itu dalam promosi, penjualan dan 

distribusi barang-barangnya kepada para pembeli terakhir. Perantara sendiri 

terbagi menjadi dua macam, yaitu agen perantara dan pedagang perantara. 

 
a. Agen perantara adalah agen, pialang dan perwakilan produsen yang mencari 

dan menemukan para pelanggan dan/atau melakukan perjanjian dengan 

pihak lain tetapi tidak memiliki barang dagangan itu sendiri. 

 
b. Pedagang perantara adalah pedagang besar, pengecer dan para penjual 

kembali-lainnya, membeli suatu produk, memiliki produk tersebut, serta 

menjual kembali sebagai barang dagangan. 

 
Dalam konteks ini channels merupakan cara agar proposisi nilai dapat di akses 

oleh pelanggan. Membuka toko merupakan salah satu cara untuk mempermudah 

akses pelanggan terhadap produk kita.  Menurut kepemilikannya toko dibagi 

menjadi toko sendiri dan toko mitra. Kemudian cara lain untuk memberikan akses 

kepada pelanggan adalah dengan melakukan penjualan secara online. Maka, 

dalam penelitian ini saluran yang akan diteliti adalah toko pribadi, toko mitra dan 

toko online. 
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4. Costumer Relationships 

Blok Bangunan Hubungan Pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan 

yang dibangun perusahaan bersama Segmen Pelanggan yang spesifik. Sebuah 

perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama 

Segmen Pelanggan. Hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi 

sampai otomatis. Semua sepakat dalam bisnis bahwa merek yang tidak memiliki 

siklus hidup, pabrik bisa saja terbakar, mesin-mesin bisa habis dipakai, dan 

pendirinya juga mati, sementara merek dapat hidup selamanya. Sebuah merek 

dpat tumbuh dengan nilai tertentu dari waktu ke waktu, mungkin juga mirip 

loyalitas produk.retensi dan loyalitas merek adalah fondasi untuk bertahan, 

pertumbuhan yang menguntungkan. Sayangnya, ketika merek mati atau loyalitas 

dan profitabilitas merek menurun, sering tidak disadari bahwa merek itu mati 

karena terbunuh oleh praktik pemasaran yang sesat dan penurunan loyalitas merek 

karena dilukai oleh tindakan pemasaran yang salah.  

 
Ali (2013) menjelaskan bahwa konsep dasar CRM mengacu pada pengaturan 

hubungan jangka panjang dimana lebih pelanggan dan perusahaan memiliki 

kepentingan yang sama, yaitu pertukaran yang lebih memuaskan, proses 

pertukaran yang lebih bermakna, lebih holistik dan personal, serta menciptakan 

pengalaman untuk mendorong hubungan yang lebih kuat. Basisnya adalah nilai 

produk dan kualitas layanan yang lebih kompetitif bagi pelanggan secara 

berkelanjutan dibanding pesaing. Ali (2013) juga menerangkan beberapa ide dasar 

CRM adalah sebagai berikut: 
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a. CRM merupakan aktivitas pemasaran yang dibangun atas empat pilar utama 

yaitu mengidentifikasi (identify), mmenarik (attract), memertahankan 

(depend), dan memperkuat (strengthen) loyalitas merek, atau meperkuat 

hubungan untuk mencapai tujuan saling menguntungkan. 

 
b. CRM sebagaibentuk pemasaran yang dikembangkan dari stimulus 

pemasaran langsung menekankan pada retensi pelanggan, kepuasan dari 

transaksi penjualan, dan loyalitas. 

 
c. CRM merupakan strategi proaktif yang dirancang untuk membangun dan 

menciptakan basis ekuitas relasional pelanggan dan saluran yang dapat 

menghasilkan peningkatan retensi dan peningkatan capaian kinerja 

perusahaan. 

 
d. CRM merupakan proses memodifikasi perilaku pelanggan dari waktu ke 

waktu dan belajar dari setiap interaksi untuk menciptakan cara mengelola-

memelihara pelanggan, dan memperkuat ikatan pelanggan dengan 

perusahaan.jika sukses, perusahaan mampu mengurangi biaya, 

meningkatkan kepuasan, memperkuat loyalitas dan meningkatkan value 

bagi perusahaan 

 
Tabel 2.1. Dampak CRM Terhadap Nilai Perusahaan 

Metrik Dimensi Definisi Base 
Value 

Jika 
budget 
+10% 

Value 

Menarik 
Pelanggan 

Biaya akuisisi 
pelanggan 

Biaya marketing 
per pelanggan 

$5.68 $5.11 0.7% 

Perubahan 
jumlah 

Peningkatan 
jumlah pelanggan 

62.4% 72.4% 3.1% 
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pelanggan baru baru 
Pelanggan 
yang 
hilang 

Biaya akuisisi 
pelanggan 

Biaya marketing 
per pelanggan 

$250 $225 0.8% 

Tingkat penuruan 
pelanggan baru 

% konsumen 
baru menjadi 
pelanggan 

4.7% 14.7% 2.3% 

Perubahan 
pendapatan dari 
pelanggan baru 

Peningkatan 
pendapatan dari 
pelanggan baru 

88.5% 98.5% 4.6% 

Retensi 
Pelanggan 

Pendapatan dari 
pembeli ulang 

Peningkatan 
pendapatan dari 
pembeli ulang 

21.0 % 31.0% 5.8% 

Penurunan 
pembeli ulang 

% pelanggan 
yang melakukan 
pembelian ulang 

30.2 % 40.2% 9.5% 

Jumlah 
pelanggan yang 
hilang 

% pembeli ulang 55.3% 65.3% 6.7% 

Sumber: Ali (2013) 

 
Tabel diatas menunjukkan bagaimana value perusahaan ketika diterapkan CRM 

sebagai salah satu strategi pemasaran. Tabel diatas juga menunjukkan ketika kita 

menggunakan CRM maka kita akan mengeluarkan biaya tambahan dalam 

aktivitas perusahaan (contoh +10% dalam tabel). Namun penambahan biaya 

tersebut sebanding dengan peningkatan value setelahnya. 

 
Beberapa jenis hubungan pelanggan menurut Osterwalder dan Yves (2012) 

adalah: 

 
a. Bantuan Personal 

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antarmanusia. Pelanggan dapat 

berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan 

bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. 
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Komunikasi ini dapat dilakukan di titi [enjualan, melalui call center, e-mail, 

atau saluran lainnya. 

 

b. Layanan otomatis 

Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih 

canggih dengan proses otomatis. Misalnya, profil online personal memberi 

pelanggan akses menggunakan layanan sesuai dengan yang diinginkan.  

 
c. Komunitas 

Saat ini, perusahaan semakn banyak memanfaatkan komunitas pengguna 

agar lebih terlibat dengan pelanggan dan dapat memfasilitasi hubungan 

antar anggota komunitas. Banyak perusahaan mempertahankan komunitas 

online yang memungkinkan pengguna bertukar pengetahuan dan saling 

membantu dalam memecahkan masalah. Komunitas juga dapat membantu 

perusahaan untuk lebih memahami pelanggannya. 

 
d. Kokreasi 

Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekedar hubungan 

konvensional pelanggan-vendor untuk menciptakan nilai bersama 

pelanggan. Amazon.com mengajak pelanggan memberikan ulasan yang 

kemudian menciptakan nilai bagi pecinta buku lain. Beberapa perusahaan 

melibatkan untuk membantu dalam mendesai produk  baru yang inovatif. 

Contoh lain YouTube.com mengajak pelanggan menciptakan konten untuk 

konsumsi publik. Dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan 

adalah bantuan personal, komunitas dan kokreasi. 
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5. Revenue Streams 

Blok Bangunan Revenue Stream (Arus Pendapatan) menggambarkan uang tunai 

yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing Segmen Pelanggan (biaya harus 

mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). Jika pelanggan adalah 

inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Berbicara tentang 

pendapatan maka nantinya kita berbicara tentang bagaimana menghasilkan laba 

atau profit. Danang (2013) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan 

kemampuan  perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Disini 

permasalahannya adalah keefektifan manajemen dalam menggunakan baik total 

aktiva maupun aktiva bersih. keefektifan dinilai dengan mengaitkan laba bersih 

terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. 

 
Perusahaan harus bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apakah masing-masing 

Segmen Pelanggan benar-benar bersedia membayar? Jika pertanyaan tersebut 

terjawab dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih Arus 

Pendapatan mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda seperti 

daftar harga yang tetap, penawaran, pelelangan, kebergantungan pasar 

kebergantungan volume atau manajemen hasil. Ada beberapa cara untuk 

membangun arus pendapatan: 

 
a. Penjualan aset 

Pengertian arus penjualan yang paling luas berasal dari penjualan hak 

kepemilikan atas produk fisik. Amazon.com menjual buku, musik, produk 

konumen elektronik dan sebagainya secara online. Honda menjual  mobil 
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yang dapat  dengan bebas dikendarai, dijual kembali, atau bahkan 

dihancurkan pembelinya. 

 
b. Biaya penggunaan 

Arus pendapatan dihasilkan dari penggunaan layanan tertentu. Semakin 

sering layanan tersebut digunakan, maka akan semakin banyak pelanggan 

yang membayar. Contohnya adalah operator telekomunikasi menarik biaya 

dari pelanggan untuk jumlah menit pembicaraan melalui telepon. 

 
c. Pinjaman/penyewaan/Leasing 

Arus pendapatan tercipta karena memberi seseorang hak eksklusif 

sementara untuk menggunakan menggunakan aset tertentu pada periode 

tertentu sebagai ganti atas biaya yang ditarik. Untuk meminjamkan, cara 

seperti ini memberikan keunggulan dalam pengembalian pendapatan. Disisi 

lain, penyewa menikmati keuntungan karena tidak perlu mengeluarkan uang 

untuk menanggung biaya penuh atas kepemilikan. 

 
6. Key Resources 

Blok Bangunan Sumber Daya Utama mengambarkan aset-aset terpenting yang 

dipelukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis 

memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan Proposisi Nilai, 

menjangkau pasar mempertahankan hubungan dengen Segmen Pelanggan dan 

memperoleh pendapatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sumber 

Daya merupakan  faktor produksi  yang terdiri atas tanah, tenaga kerja dan modal 

yang digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa 

serta mendistribusikannya. 
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Berbicara tentang sumber daya maka kita perlu juga membahas tentang 

lingkungan organisasi. Menurut Wheleen dan Hunger dalam Kuncoro (2006) 

Lingkungan organisasi dapat dibedakan atas lingkungan internal (internal 

environment) dan lingkungan eksternal (external environment). Lingkungan 

internal terdiri dari struktur (structure), budaya (culture), sumber daya (resources). 

Maka balok Key Resources termasuk dalam lingkungan internal organisasi. 

 
Kebutuhan Sumber Daya Utama berdeda-beda sesuai jenis model bisnis. 

Perusahaan microchip memerlukan fasilitas produksi padat modal, sementara 

desainernya lebih berfokus pada sumber daya manusia. Sumber daya utama dapat 

berbentuk fisik finansial, intelektual atau manusia. Sumber daya utama dapat 

dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh oleh mitra utama. 

 
Pada konteks ini, sumber daya utama dapat dikategorikan sebagai berikut: 
 
a. Fisik 

Kategori ini meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas pabrikan, 

bangunan, kendaraan, mesin, sistem, dan jaringan distribusi. Peritel 

semacam Wal-Mart dan Amazon.com sangat mengandalkan sumber daya 

fisik yang acap kali padat modal.Wal-mart memiliki jaringan pertokoan 

global yang sangat  besar dan infrastuktur logistik terkait. Amazon.com 

memiliki TI, gudang, dan infrastuktur logistik yang ekstensif. 
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b. Manusia 

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia, tetapi orang-orang 

akan menonjol dalam model bisnis tertentu. Manusia merupakan sumber 

daya yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Terkait fungsi Sumber 

Daya Manusia, Byars dan Rue (2000) mengatakan:  

“refer to those task and duties permormed in both large and small 
organizations to provide for and coordinate human resources. Human 
resource functions encompass a variety of activities that significantly all 
area of an organization”.  

 
Artinya bahwa mengenai tugas-tugas yang dikerjakan pada organisasi besar 

dan kecil untuk menyediakan dan mengkordinir sumber daya manusia. 

Fungsi sumber daya manusia meliputi sebuah keanekaragaman dari 

aktifitas-aktifitas yang secara signifikan mempengaruhi semua wilayah 

organisasi 

 
c. finansial 

beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial dan/atau 

jaminan finansial seperti uang tunai, kredit atau opsi saham untuk merekrut 

karyawan andalan. 

 
7. Key Activities 

Blok Bangunan Aktivitas Kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus 

dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat berkerja. Setiap model bisnis 

membutuhkan sejumlah Aktivitas Kunci yaitu tindakan-tindakan terpenting yang 

harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti halnya 

Sumber Daya Utama, Aktivitas-Aktivitas Kunci juga diperlukan untuk 
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menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, 

mempertahankan Hubungan Pelanggan dan memperoleh pendapatan. Seperti 

Sumber Daya Utama Aktivitas-Aktivitas Kunci berbeda bergantung pada jenis 

model bisnisnya. Untuk produsen software Microsof, Aktivita-Aktivitas Kunci 

mencakup pengembangan software. 

 
Konsep pemasaran menerangkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya 

sebuah organisasi untuk memimpin pasar, seperti, mengembangkan pasar secara 

keseluruhan, melindungi pangsa pasar dan mengembangkan pangsa pasar. 

(Kotler, 1999). 

 
Aktivitas-aktivitas kunci dikategorikan sebagai berikut: 
 
a. Produksi 

Aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan dan menyampaikan 

produk dalam jumlah besar dan/atau kualitas unggul. Aktivitas produksi 

mendominasi model bisnis perusahaan pabrikan. 

 
b. Pemecahan masalah 

Jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru untuk masalah-masalah 

pelanggan individu. Kegiatan-kegiatan konsultan, rumah sakit dan 

organisasi jasa lain biasayadidominasi aktivitas pemecahan masalah. Model 

bisnis organisasi ini membuthkan aktivitas-aktivitas seperti manajemen 

pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan. 
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c. Platfrom/jaringan 

Model bisnis yang dirancang dengan platform sebagai Sumber Daya Utama 

didominasi oleh platform atau aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan. 

Jaringan, platform matchmaking, software dan bahkan merek dapat 

berfungsi sebagai platform. 

 
8. Key Partnerships 

Blok Bangunan Kemiktraan Utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra 

yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan 

dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model 

bisnis mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya mereka. Salah satu mitra 

yang dapat diajak kerjasama oleh perusahaan adalah saluran pemasaran atau 

distributor.  

 
Stern dan El-Ansary dalam Kotler (1993) mengatakan bahwa saluran pemasaran 

dapat dilihat sebagai sekumpulan organisasi yang saling tergantung satu sama 

lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah proyek atau layanan untuk 

digunakan atau dikonsumsi. Sebuah perusahaan biasanya membutuhkan 

perusahaan lain untuk membantu kegiatan perusahaan tersebut. Hal ini terjadi 

karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung 

kegiatannya. Mitra dalam berbisnis dibutuhkan untuk beberapa hal seperti 

menjadi pemasok, distributor dan investor. 
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9. Cost Structure 

Struktur Biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting 

yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Danang (2013) 

menerangkan tentang solvabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang meliputi hutang jangka pendek dan 

jangka panjang, baik perusahaan masih dalam berjalan maupun dalam keadaan 

dilikuiditas (dibubarkan). Kemudian, menciptakan dan memberikan nilai 

mempertahankan hubungan pelanggan dan menghasilkan pendapatan, 

menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan biaya semacam ini relatif lebih 

mudah setelah sumber daya utama, Aktivitas-Aktivitas Kunci dan kemitraan 

utama ditentukan. Meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam 

hal biaya daripada model bisnis lain. Struktur biaya memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

 
a. Biaya tetap 

Biaya-biaya tetap meskipun volumme barang atau jasa yang dihasilkan 

berbeda-beda. Contoh gaji, uang sewa dan fasilitas fisik pabrik. 

 
b. Biaya variabel 

Biaya-biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau 

jasa yang dihasilkan. 
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c. Skala ekonomi 

Keunggulan biaya-biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika produksinya 

berkembang. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar, misalnya, 

mendapatkan manfaat dari rata-rata harga pembelian yang lebih rendah 

karena membeli jumlah besar. Hal ini dan faktor-faktor lain menyebabkan 

turunnya biaya rata-rata per-unit ketika produksi meningkat. 

 
D. Penlitian terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan atau teori-teori melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan penerapan 

Business Model Canvas. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian 

terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. 

 
Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa Business Model Canvas dapat 

menjadi tools yang sederhana guna menghasilkan alternatif strategi perusahaan 

yang berujung pada kelayakan finansial (Wisnu, 2013). Hal ini sejlan dengan hasil 

penelitian Diogo (2012) yang mengatakan bahwa sebuah proyeksi keuangan 

adalah komponen yang sangat penting untuk model apapun. 
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Tabel 2.2. Daftar Penelitian Terdahulu 

 
NO TAHUN PENELITI MASALAH 

PENELITIAN 

HASIL/TEMUAN HAL PENERBIT 

1 2013 Wisnu Bagaimana 

menciptakan 

alternatif strategi 

bisnis dan 

kelayakan usaha 

Business Model 

Canvas dapat 

menjadi tools 

yang sederhana 

guna 

menghasilkan 

alternatif strategi 

perusahaan yang 

berujung pada 

kelayakan 

finansial. 

229 Universitas 

Trisakti 

2 2012 Diogo financial model 

of canvas 

framework 

remains 

unexplored and it 

/ Model 

Keuangan dari 

kerangka kanvas 

masih belum 

dapat di selidiki 

a financial 

projection is a 

very important 

component of any 

business model / 

sebuah proyeksi 

keuangan adalah 

komponen yang 

sangat penting 

untuk model 

bisnis apapun 

9 Instituto 

Superior 

Técnico, 

INOV  

Lisbon, 

Portugal 
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Berdasarkan hasil/temuan pada tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa inti 

kelayakan sebuah usaha terlihat dari sektor keuangannya. Maka jelas bahwa 

dalam penelitian kali ini akan bermuara pada penilaian terhadap kondisi keuangan 

dari perusahaan yang akan diteliti. 

 
E. Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis (SKB) secara sempit diartikan sebagai penelitian tentang 

dapat tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan berhasil dengan pertimbangan 

mendapatkan manfaat finansial. Suliyanto (2010) mengatakan bahwa studi 

kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah 

sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis 

dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebutdapat mendatangkan 

manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (stake holder) dibandingkan dengan 

dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Subagyo 

(2015) dalam Suliyanto (2010) yang menyatakan bahwa studi kelayakan adalah 

penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya 

ide tersebut untuk dilaksanakan.  

 
F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah sebuah gambaran tentang bagaimana penelitian ini 

akan dilakukan. Berawal dari pembahasan tentang fenomena bisnis ritel yang 

terjadi di Indonesia. kemudian mengaitkannya dengan Model Bisnis Kanvas 

sehingga terlihat bagaimana Model Bisnis Kanvas memetakan bisnis ritel dengan 

sembilan balok yang menjadi komponennya, yaitu: Segmen Konsumen, Proposisi 

Nilai, Saluran, Hubungan Pelanggan, Arus Pendapatan, Sumber Daya Utama, 
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Aktifitas Utama, Mitra Utama dan Struktur Biaya. Setelah setiap balok diketahui, 

maka diakhir kita akan menilai bagaimana kondisi finansial perusahaan dengan 

melihat Arus Pendapatan dan Struktur Biaya. Sehingga, kita akan mengetahui 

apakah bisnis tersebut layak untuk tetap dilanjutkan atau tidak. 

 

Gambar 2.3  Kerangka Pemikiran 

 


