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ABSTRACT 

 

BUSINESS MODEL CANVAS : ADVISABILITY TEST TO RETAIL 

 BUSINESS ON TOKO DUNIA PARFUM 

 

 

By 

 

SEPTIAN SAPUTRA 

 

The purpose of this study is to find out the advisability of Toko Dunia Parfum with using Business 

Model Canvas. Using the qualitative, aprochment, this descriptive study used informant as subject that 

is Toko Dunia Parfum owner. Data collection techniques that used on this study are observation, 

interview, and documentation. 

 

The results show that Business Model Canvas could be used by Toko Dunia Parfum very well, it is 

proven of Business Model Canvas that I created for mapping the company activities on that model. 

Beside that, the results also show the revenue are able to obtained, profit are gained and assets Toko 

Dunia Parfum. So that I can appreciate the business that run by Tooko Dunia Parfum is advisable to 

countinue to do. 

 

 

Keywords: Business Model Canvas, Business Advisability. 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

UJI KELAYAKAN PADA BISNIS RITEL TOKO DUNIA PARFUM 

MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL CANVAS 

 

 

Oleh 

SEPTIAN SAPUTRA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan Toko Dunia Parfum dengan 

menggunakan Business Model Canvas. Dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, jenis penelitian ini deskriptif menggunakan informan sebagai sunjek 

penelitian yaitu pemilik usaha Toko Dunia Parfum. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business model Canvas dapat digunakan 

dengan baik oleh Toko Dunia Parfum. Hal ini dapat dibuktikan dengan desain 

Business Model Canvas yang dibuat peneliti untuk memetakan aktivitas usaha 

kedalam model tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai 

omzet yang mampu diperoleh, nilai laba yang dihasilkan dan total asset yang 

dimiliki oleh Toko Dunia Parfum. Sehingga peneliti dapat menilai bahwa bisnis 

yang dijalankan oleh Toko Dunia Parfum layak untuk terus dijalankan. 

 

 

Kata Kunci: Business Model Canvas, Kelayakan Usaha. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini menimbulkan perkembangan dalam dunia bisnis, 

dunia bisnis mengalami kemajuan yang cukup signifikan akibat dari kemajuan 

teknologi yang ada saat ini. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang mengalami peningkatan yang signifikan, didukung dengan data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia pada tahun 2015 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik 

Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2015 mencapai Rp2.982,6 

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.311,2 triliun. 

 
Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (y-on-y) tumbuh 

4,73 persen meningkat dibanding triwulan II-2015 yang tumbuh 4,67 persen, 

namun melambat dibanding capaian triwulan III-2014 yang tumbuh 4,92 persen. 

Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) 

tumbuh 3,21 persen. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2015 (c-to-c) 

tumbuh 4,71 persen. (http://bps.go.id/brs/view/1200).Pertumbuhan ekonomi dan 

kegiatan ekspor impor ini sangat mempengaruhi bisnis ritel yang juga mengalami 

perkembangan yang tidak kalah baik. Bisnis ritel di Indonesia pada beberapa 

tahun terakhir telah menjadi fenomena di Asia, khususnya di antaranegara 

http://bps.go.id/brs/view/1200
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berkembang seperti Indonesia. Indonesia bahkan menempati peringkat tiga pasar 

ritel terbaik di Asia. Berdasarkan catatan konsultan manajemen dunia, AT 

Kearney, yang mengeluarkan laporan pertumbuhan industri ritel terbaik di 

sejumlah negara di dunia, Indonesia masuk ke dalam negara dengan ritel yang 

baik(http://www.iswarin.com/retail-indonesia/). 

 
Ritel adalah salah satu bidang paling menarik dan dinamis dalam perekonomian. 

Bisnis ini juga memberikan banyak kontribusi dalam mengurangi tingkat 

pengangguran, bisnis ritel diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu bisnis ritel besar 

dan bisnis ritel kecil. Pada saat ini pemasaran barang atau jasa pada umumya tidak 

dapat dikerjakan langsung dari produsen kepada konsumen, melainkan harus 

melewati beberapa perantara yang menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen yang dikenal sebagai saluran distribusi atau saluran pemasaran. Mata 

rantai terakhir dari saluran pemasaran tersebut adalah pengecer (retailer). 

 
Bangkitnya bisnis ritel, baik besar maupun kecil sebagai arena berbelanja berupa 

pusat-pusat pertokoan, supermarket, minimarket,departement store dan plaza, 

bermunculan diberbagai kota besar dan kota kecil. Hal tersebut tidak lepas dari 

tuntutan kebutuhan masyarakat yang ingin serba praktis, nyaman, cepat serta 

menghemat waktu. Kondisi ini didorong oleh semakin maraknya berbagai bisnis 

baru yang membuka peluang timbulnya bisnis ritel baik peritel besar maupun 

peritel kecil. Bisnis ritel di Indonesia dirasakan semakin ramai dan persaingan 

bisnisnya menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Namun tetap tidak 

menjadi halangan bagi para pebisnis ritel untuk menambah jumlah kiosnya 

diberbagai wilayah. Apalagi, setelah bertambahnya sejumlah supermarket atau 

http://www.iswarin.com/retail-indonesia/
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minimarket baru dari berbagai perusahaan ritel yang menyelenggarakan  program-

program tertentu yang diyakini mampu mengajak masyarakat untuk berbelanja 

diperusahaannya, sangat berpengaruh terhadap omzet penjualan dan pengadaan 

barang dari bisnis ritel yang selalu menunjukan kenaikan tajam. Dengan semakin 

meningkatnya perkembangan bisnis ritel baik besar maupun kecil serta banyaknya 

jumlah supermarket atau minimarket diberbagai wilayah menimbulkan persaingan 

yang kompetitif dalam bisnis ritel, dimana setiap supermarket atau minimarket 

berusaha untuk memperoleh pangsa pasar seluas-luasnya dan konsumen 

sebanyak-banyaknya. 

 
Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008) kegiatan perdagangan besar dan 

pedagangan eceran atau ritel sangatlah penting dalam proses penyaluran barang 

dan jasa. Menurut mereka, terdapat dua kepentingan mengapa produk perlu 

ditempatkan agar konsumen bisa dengan mudah memperolehnya. Pertama adalah 

produsen ingin menempatkan produknya ditempat yang layak dengan maksud 

agar konsumen terstimulasi untuk membeli produknya. Kedua adalah pengecer 

yang inginagar konsumen terstimulasi untuk membeli produk yang ditawarkan 

oleh berbagai produsen. 

 
Salah satu produk yang ditawarkan dalam bisnis ritel adalah produk kecantikan, 

seperti parfum. Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan 

senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau 

wangi untuk tubuh manusia, obyek, atauruangan. Seiring berjalannya waktu dan 

berkembangnya industri kecantikan, peran parfum saat ini menjadi alat pelengkap 

penampilan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari. Di Indonesia sendiri banyak 
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masyarakat yang menggunakan parfum sebagai pelengkap penampilan dalam 

menemani aktifitas kesehariannya, contohnya yang paling sering menggunakan 

parfum adalah orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya di luar ruangan 

atau bisa disebut pekerja lapangan seperti pekerja proyek, mahasiswa, maupun 

masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kegiatan seperti di luar ruangan menuntut 

seseorang tersebut berada di bawah sinar matahari langsung yang menyebabkan 

tubuhnya mengeluarkan keringat yang berlebih dalam aktifitasnya, disinilah peran 

parfum hadir untuk membantu menyamarkan bau keringat agar mereka yang 

bekerja di luar lapangan tetap percaya diri menjalani aktifitas kesehariannnya 

walaupun bertemu dengan banyak orang sekalipun. Maka untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat akan parfum, berkembanglah berbagai bisnis ritel yang 

menyediakan berbagai jenis parfum untuk memudahkan mendapatkan parfum 

yang di inginkan salah satunya adalah Toko Dunia Parfum yang beralamatkan di 

Kelurahan Kampung Baru, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Toko 

Dunia Parfum adalah usaha yang bergerak dalam penjualan parfum, mereka 

menjalankan usaha dengan menjalin kemitraan maupun menjual lewat toko yang 

mereka miliki. Kelebihan dari Toko Dunia Parfum dibandingkan dengan usaha 

parfum lain mereka memiliki banyak jenis parfum dan kelengkapan jenis parfum 

dan juga mereka memiliki cara pengemasan produk mereka lebih baik daripada 

umumnya. 

 
Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa bisnis ritel secara umum dibagi 

menjadi dua yaitu bisnis ritel besar dan bisnis ritel kecil. Pendapat ini serupa 

dengan pendapat Sopiah dan Syihabudhin (2008) yang mengatakan bahwa bisnis 

ritel atau disebut juga perdagangan eceran secara umum diklasifikasikan menjadi 
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dua kelompok besar, yaitu perdagangan eceran besar dan perdagangan eceran 

kecil. Perdagangan eceran kecil terdiri dari eceran kecil berpangkalan dan eceran 

kecil berpangkalan. Kemudian untuk penjualan parfum dan sejenisnya sebagian 

besar termasuk dalam klasifikasi bisnis ritel kecil. Dalam wilayah kota Bandar 

Lampung banyak dijumpai toko yang menjual produk parfum. Beberapa terletak 

dipinggir jalan dan ada juga yang terletak dekat dengan perguruan tinggi negeri 

maupun swasta dan juga di departement store. Untuk toko-toko tersebut 

umumnya berbentuk Perusahaan perseroan dimana kepemilikan dari toko tersebut 

tergolong mengatasnamakan kepemilikan pribadi. 

 
Disisi lain perkembangan didalam dunia bisnis sendiri memiliki daya tarik yang 

membuat beberapa ahli baik dari kalangan praktisi maupun akademisi menaruh 

perhatian khusus untuk mengembangkan model guna mempermudah pelaku bisnis 

dalam menjalankan bisnisnya. Banyak sekali kalangan akademisi maupun praktisi 

yang telah membuat sistem yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan 

bisnis perusahaan. Konsep model bisnis tergolong sesuatu yang baru. Istilah ini 

muncul dalam jurnal akademik di tahun 1957 dan pertama kali digunakan sebagai 

judul dari sebuah jurnal akademik yang terbit di tahun 1960 oleh Jones. Namun 

konsep model bisnis mulai populer sejak tahun 1990 ke atas ketika model bisnis 

dan perubahanlingkungan bisnis didiskusikan dalam konteks internet (Afuah, 

2004; Afuah dan Tucci, 2001; Osterwalder, 2005). Zott dan Amit (2011) 

mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, konsep model bisnis digunakan 

sebagai cara yang umum untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi 

dengan pemasok, mitra kerja, dan pelanggan.Osterwalder dan pigneur (2012) 

mengatakan bahwa sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang 
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bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai. Dapat 

dikatakan bahwa sebenarnya sebuah organisasi bisnis membutuhkan sebuah 

model untuk membantu organisasi tersebut agar dapat menciptakan, memberikan 

dan menangkap nilai yang berkaitan dengan aktivitas organisasi tersebut dan tidak 

terkecuali dalam organisasi bisnis ritel atau perdagangan eceran. 

 
Ketika baru mengetahui tentang business model canvas, biasanya orang langsung 

berfikir bahwa model ini sama dengan business plan atau perencanaan bisnis. 

Padahal business model canvas dan business plan adalah dua cara yang berbeda 

dalam mengambil sudut pandang terhadap bisnis. Business model canvas dapat 

dikatakan sebagai sebuah kacamata yang jika digunakan untuk melihat sebuah 

bisnis, maka bisnis tersebut akan terlihat lebih sederhana dari sebelumnya. 

Contohnya saja jika didalam strategic of management menjelaskan bagaimana 

sebuah organisasi dapat berjalan dengan beberapa konsentrasi seperti pemasaran, 

keuangan, SDM, sistem informasi dan produksi. Kelima konsentrasi ini jika 

dibahas secara keseluruhan dalam strategic of management akan membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit dan pembahasannya akan sangat panjang. Tetapi, dengan 

business model canvas kelima konsentrasi tersebut akan disederhanakan kedalam 

beberapa balok bangun dalam model ini. Business model canvas dapat digunakan 

untuk bisnis kecil maupun besar, untuk bisnis yang sedang berjalan atau bisnis 

yang akan dibangun. Model ini sudah teruji dan sangat mudah dipelajari sehingga 

akan sangat mudah memetakan sebuah bisnis jika kita sudah mengerti tentang 

model ini. Berbeda dengan business plan yang masih memposisikan bisnis pada 

tahap perencanaan yang berarti bisnis yang dibahas belum berjalan atau belum 

terlaksana. Meskipun, baik dari business model canvas maupun business plan 
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dapat berfungsi sebagai alat memetakan suatu bisnis, business model canvas 

memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan business plan.Dalam memetakan 

suatu bisnis dengan menggunakan business model canvas, kita akan menggunakan 

sembilan konten atau sembilan balok bangun dasar. Osterwalder dan Pigneur 

(2012) mengatakan bahwa model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik 

melalui sembilan balok bangun dasar yang memperlihatkan cara berfikir tentang 

bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. Sembilan balok bangun tersebut 

diletakkan pada sebuah susunan yang disebut business model canvas.Business 

model canvas terbagi menjadi sembilan bagian utama, yaitu: Customer Segments 

(Segmen Pelanggan),  Value Propositions (proposisi nilai), Channel (Saluran), 

Customer Relationships (Hubungan Pelanggan), Revenue Streams (Arus 

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

Kunci), Key Partnerships (Kemitran Utama) dan Cost Struktur (Struktur Biaya). 

Kemudian bagian-bagian ini dibagi lagi pada dua sisi yaitu sisi kiri (logika) dan 

sisi kanan (kreatifitas). Disadari atau tidak sebenarnya banyak perusahaan yang 

telah menerapkan business model canvas dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. 
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Sumber:http://fluentbrain.com/wp-content/uploads/2013/03/Business- 
ModelCanvas-Large.jpg 

Gambar 1.1. Sembilan Blok Business Model Canvas 

Dalam perkembangan bisnis ritel saat ini, tentunya akan kita temui banyak sekali 

bentuk dan jenis bisnisnya. Bahkan beberapa bentuk dan jenis bisnis tersebut 

memiliki persamaan seperti produk yang sama sehingga membuat beberapa 

perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. 

Maka cara yang paling efektif untuk memenangkan hati konsumen adalah dengan 

memberikan kepuasan terhadap konsumen. Kepuasaan konsumen akan tercapai 

jika perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen terhadap sesuatu. Inilah 

penting sebuah Value Propositions bagi  konsumen. Pada titik inilah perusahaan 

akan berlomba memberikan value terbaik kepada konsumen. Dengan 

menggunakan business model canvas perusahaan akan menemukan jawaban atas 

segala kebutuhan konsumen yang menjadi segmennya. Value yang ditawarkan 

perusahaan harus berbeda dan lebih memberi kepuasan terhadap konsumen jika 

perusahaan ingin unggul dalam bersaing dengan perusahaan lain. 
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Semua jenis bisnisnya akan dapat kita lihat sehat atau tidaknya dengan melihat 

laporan keuangan dari bisnis tersebut. Sehat tidaknya bisnis tersebut dapat 

menjadi penilaian apakah bisnis tersebut layak untuk terus dilanjutkan atau tidak. 

Dalam business model canvas terdapat dua balok yang membahas tentang 

keuangan dalam bisnis. Dua balok tersebut adalah Revenue Streams (Arus 

Pendapatan) dan Cost Structure (Strustur Biaya). Arus pendapatan menunjukkan 

uang yang diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan struktur biaya menunjukkan 

biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Diakhir jika arus pendapatan 

lebih besar daripada struktur biaya maka dapat dikatakan bisnis tersebut layak 

untuk dijalankan. Oleh karena itu dengan business model canvas ini penulis ingin 

meneliti bagaimana implementasi Business Model Canvas pada bisnis ritel 

sehingga kita dapat mengetahui apakah bisnis ritel itu layak atau tidak untuk 

dilaksanakan. 

Penelitian ini akan dilakukan di kota Bandar Lampung, dengan responden yang 

berada di Bandar Lampung sebagai konsumen. Selain itu peneliti ingin melakukan 

observasi langsung kepada toko yang menjual produk Kecantikan Parfum. 

Melalui penelitian ini, kita akan memperdalam lagi tinjauan mengenai konsumen, 

perusahaan maupun stakeholders dari toko tersebut dengan studi business model 

canvas yang diterapkan pada Toko Dunia Parfum. Kita dapat mengetahui 

bagaimana kelayakan sebuah ritel dengan menggunakan business model canvas 

pada perusahaan ini. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik 

melakukan penelitian mengenai “Uji Kelayakan pada Bisnis RitelToko Dunia 

Parfum menggunakan Business Model Canvas.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Kelayakan Bisnis Ritel Toko Dunia Parfum dengan 

menggunakan Business Model Canvas? 

1.3.Tujuan penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kelayakan Bisnis Ritel 

Toko Dunia Parfum dengan menggunakan Business Model Canvas. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Ada beberapa kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aspek Teoritis memberikan sumbangan penelitian dan memperluas 

wawasan bagi kajian keilmuan Ilmu Administrasi Bisnis sebagai 

penerapan teori-teori yang didapatkan oleh peneliti selama perkuliahan. 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan menambah wawasan mengenai Business Model Canvas. 

2. Aspek Praktis, memberikan sumbangan kepada pelaku bisnis ataupun 

perusahaan mengenai pemahaman tentang Business Model Canvas yang 

memberikan dampak pada peningkatan usaha bisnis dan daya saing. 
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BAB ll 
LANDASAN TEORI 

2.1. Manajemen Strategis 
 

David (2012) memberi pengertian bahwa manajemen strategis dapat didefinisikan 

sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah 

organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana dijelaskan oleh definisi di atas, 

manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, 

pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian, dan pengembangan, 

serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. 

David (2012) mengemukakan proses manajemen strategis terdiri atas tiga tahap, 

yaitu: 

1. Perumusan Strategi 

 Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi 

peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan 

kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-

strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. 
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2. Penerapan Strategi 

 Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat 

dijalankan.  Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang 

suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan 

ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta 

pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan 

kinerja organisasi. Penerapan strategi sering kali disebut “tahap aksi” dari 

manajemen strategi. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan 

manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. 

3. Penilaian Strategi 

 Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen stategi. Manajer 

mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian 

atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi 

semacam ini. Terdapat tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar, yaitu: 

a. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

landasan bagi strategi saat ini. 

b. Pengukuran kinerja. 

c. Pengambilan langkah koreksi. 

 
David (2012)  mendifinisikan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, 

diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, 

divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Tokoh lain, Helzer dan 
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Render (2012) mengatakan strategi (strategy) adalah rencana tindakan organisasi 

untuk mencapai misinya. Setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk 

mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai misi keseluruhan. Strategi-

strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta 

menghindari kelemahan. 

 
2.2. 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). 

 
2.2.1. Klasifikasi Bisnis Ritel 

 
Bisnis ritel atau disebut juga perdagangan eceran secara umum diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok besar yaitu perdagangan eceran besar dan perdagangan 

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

dan eceran kecil tidak berpangkalan. (Sopiah dan Syihabudhin, 2008). 
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Sumber: Sopiah & Syihabudin (2008) 

Gambar 2.1. Klasifikasi Bisnis Ritel 

 
Saat ini bisnis ritel merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek yang baik 

dan terus berkembang. Pengelolaan bisnis retail membutuhkan kesiapan pengelola 

dalam arti Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dalam hal manajerial bisnis ritel, dan sekaligus kepekaan dalam 

melihat peluang pasar agar dapat memiliki kompetensi untuk bertahan dalam 

bisnis ritel dan terus maju. (www.retail.com). 

 
Didalam bisnis ritel sendiri dapat diklasifikasikan dengan cara meneliti retailer-

retailer kecil dan besar sebagai pengelompokan yang terpisah. 

a. Retailer Kecil 

Bisnis ritel kecil digambarkan sebagai retailer yang berpenghasilan di bawah 

$500.000 (Lima Ratus Ribu Dolar) per tahun, yang mempunyai ciri khas adanya 

http://www.retail.com/
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spesialisasi pada pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Pemilik toko secara umum 

bertanggung jawab seluruhnya terhadap tugas penjualan dan manajemen. Pemilik 

toko juga mempunyai tanggung jawab, membeli, menjual, mengatur jadwal kerja, 

membuat rencana promosi penjualan, dan memberikan jaminan kerja bagi para 

pegawainya. Kebanyakan kepemilikan toko pada bisnis ritel kecil ini dimiliki oleh 

seorang individu (individual proprietorship). Tapi bagaimanapun juga retailer 

kecil ini termasuk dalam suatu kelompok rekanan (partnership) dan kerjasama 

(corporations). 

 
b. Retailer Besar 

Pada saat ini retailing dikuasai oleh organisasi-organisasi besar. Organisasi-

organisasi besar tersebut adalah The Department store, Organisasi berantai (Chain 

Organization), Supermarket, Catalog store, Wharehouse Outlet,Superstore 

danpesanan melalui e-mail yang meyediakan mayoritas dari penjualan ritel (mail-

order house provide the majority of retail seles) Department store merupakan 

salah satu dari retailer besar. Hypermarket adalah institusi ritel yang menawarkan 

sejumlah besar barang-barang keras maupun barang-barang lunak, menyediakan 

banyak pelayanan ke konsumen, memiliki volume penjualan yang besar, dan 

mempekerjakan sejumlah besar orang yang khusus untuk beberapa jenis 

pekerjaan. (www.retail.com). 

 
2.2.2. 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 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
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tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil itu 

meliputi usaha perorangan badan swasta dan koperasi sepanjang aset yang 

dimiliki tidak melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 

 
2.2.3. Fungsi Ritel 

 
Ritel memiliki beberapa fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai produk dan 

jasa yang dijual kepada konsumen dan memudahkan distribusi produk – produk 

tersebut bagi perusahaan yang memproduksinya.Fungsi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyediakan berbagai jenis produk dan jasa 

Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai jenis produk dan 

jasa. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai peritel, mereka berusaha menyediakan 

beraneka ragam produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. 

2. Memecah 

Memecah (breaking bulk) disini berarti memecah beberapa ukuran produk 

menjadi lebih kecil, yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. 

3. Penyimpan persediaan 

Fungsi utama ritel adalah mempertahankan persediaan yang sudah ada, sehingga 

produk akan selalu tersedia saat konsumen menginginkannya. 

4. Penyedia jasa 

Ritel juga dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen, 

menyediakan jasa yang memudahkan konsumen dalam membeli dan 

menggunakan produk, maupun menawarkan kredit sehingga konsumen dapat 

memiliki produk dengan segera dan membayar belakangan. 
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5. Meningkatkan nilai produk dan jasa 

Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas 

pelanggan mungkin memerlukan beberapa barang. 

 
2.2.4. Macam-Macam Gerai Ritel 

Bisnis eceran atau retail dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ritel dengan 

toko dan non-toko. Retail dengan toko atau toko eceran memiliki bermacam-

macam bentuk, diantaranya adalah : 

1. Toko khusus (specialty store) 

 Toko ini menyediakan lini produk yang sempit dengan ragam barang yang 

cukup dalam untuk setiap lini. 

2. Departement store 

 Toko ini menjual beberapa lini produk . Biasanya pakaian, perabot rumah 

tangga, barang-barang rumah tangga dengan masing-masing lini dioperasikan 

sebagai suatu departemen yang terpisah yang dikelola oleh seorang bagian 

pembelian khusus. 

3. Supermarket 

 Toko dengan relatif besar berbiaya murah, ber-marjin rendah, ber-volume 

besar dan diciptakan untuk melayani berbagai kebutuhan konsumen. 

4. Convenience store 

 Toko dengan ukuran yang relatif kecil, berlokasi di daerah pemukiman, waktu 

operasional toko cukup lama dan menjual barang-barang yang perputarannya 

cukup tinggi namun dalam jumlah yang terbatas. 
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5. Superstore 

 Toko yang ukurannya relatif besar yang ditujukan untuk memenuhi 

keseluruhan kebutuhan konsumen untuk bahan makanan dan bukan makanan. 

Termasuk di dalamnya supercenter, kombinasi supermarket dan toko diskon 

yang menyediakan barang-barang lintas jenis. Category killer dan 

hypermarket juga termasuk category superstore. 

6. Toko diskon (discount store) 

 Toko ini menjual barang dagangan standar dengan harga yang lebih rendah 

dengan menerima margin yang rendah dan menjual barang dengan jumlah 

yang banyak. Toko diskon yang sebenarnya menjual produk dengan harga 

rendah, sebagian menjual merek-merek nasional, bukan barang-barang 

inferior. 

7. Retail off-price 

 Toko yang menjual barang berkualitas tinggi . Barang yang dijual sering 

merupakan barang-barang sisa, stok lebih dan barang-barang yang 

produksinya kurang sempurna yang diperoleh dengan harga rendah dari harga 

standar dan menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari toko eceran 

lainnya. 

8. Factory Outlet 

 Toko yang dimiliki oleh pabrik dan dijalankan oleh pabrik dan biasanya 

menjual barang-barang pabrik tersebut yang berlebih, tidak dilanjutkan 

produksinya atau barang-barang cacat. Biasanya harga yang ditawarkan tidak 

lebih dari lima puluh persen dibawah harga eceran. 
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Selain toko eceran, bisnis ritel juga ada yang berkonsep non-toko. Walaupun 

sebagian besar barang dan jasa dijual melalui toko, pengecer non-toko (nonstore 

retailing) selama ini berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan pengecer 

toko ( Kotler, 1999). Pengecer non toko antara lain direct marketing, direct selling 

dan automatic vending. 

1. Pemasaran Langsung (Direct marketing) 

 Dilakukan dengan komunikasi langsung dengan konsumen yang membidik 

secara seksama untuk mendapatkan respon langsung dari konsumen. 

Pemasaran langsung ini digunakan untuk memperoleh langsung konsumen 

yang menjadi target pasar. 

2. Penjualan Langsung (Direct selling) 

 Penjualan langsung sering juga disebut dengan door-to-door retailing. 

Keuntungan dari penjualan ini adalah kenyamanan dan perhatian yang 

diberikan kepada konsumen jauh lebih besar. Akan tetapi tingginya biaya 

perekrutan, pelatihan, gaji dan motivasi bagi tenaga kerja berdampak pada 

harga produk yang jadi lebih tinggi. 

3. Penjualan Otomatis (Automatic vending) 

 Penjualan ini dilakukan melalui mesin penjual yang secara otomatis akan 

mengeluarkan produk setelah konsumen memasukan uang logam.  

(http://e-journal.uajy.ac.id/3440/3/2EM14766.pdf). 
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2.3. Business Model Canvas 

 
Konsep model bisnis tergolong sesuatu yang baru. Istilah ini muncul dalam jurnal 

akademik di tahun 1957 dan pertama kali digunakan sebagai judul dari sebuah 

jurnal akademik yang terbit di tahun 1960 oleh Jones. Namun konsep model 

bisnis mulai populer sejak tahun 1990 ke atas ketika model bisnis dan perubahan 

lingkungan bisnis didiskusikan dalam konteks internet (Afuah, 2004; Afuah dan 

Tucci, 2001; Osterwalder, 2005). Zott dan Amit (2011) mengatakan dalam 

beberapa tahun terakhir, konsep model bisnis digunakan sebagai cara yang umum 

untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemasok, mitra 

kerja, dan pelanggan. 

 
Business Model Canvas (BMC) salah satu alat strategi yang digunakan untuk 

mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran 

tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. 

Business Model Generation lebih populer dengan sebutan Business Model Canvas 

adalah suatu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang 

sedang atau kita akan jalani. Mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi 

sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 

sembilan elemen kunci yang terintegrasi dengan baik didalamnya mencangkup 

analisis strategi secara internal maupun ekternal perusahaan (Osterwalder, 2012). 
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2.3.1. Proses desain model bisnis 

 
Proses desain model bisnis menurut Osterwalder (2012), memiliki lima fase yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menggerakan : mempersiapkan proyek desain model bisnis yang sukses, 

b. Memahami : meneliti dan menganalisis elemen yang diperlukan untuk  

   mendesain model bisnis, 

c.  Mendesain : membangkitkan dan menguji opsi–opsi model bisnis yang ada,  

   lalu memilih yang terbaik, 

d.  Menerapkan : menerapkan prototype model bisnis di lapangan, dan 

e. Mengelola : mengadaptasi dan memodifikasi model bisnis sebagai respon 

  terhadap reaksi pasar. 

 
2.3.2. Inovasi business model canvas 

 
Inovasi model bisnis dilakukan berdasarkan empat tujuan, yaitu: 

a. Memenuhi kebutuhan pasar yang belum terjawab, 

b. Menghadirkan teknologi, produk atau jasa yang baru ke pasar, 

c. Meningkatkan, membangun atau mengubah pasar yang sudah ada dengan 

model bisnis yang lebih baik, atau 

d. Menciptakan pasar yang benar–benar baru. 

 
Kondisi persaingan yang sangat kompetitif, kita harus membangun model bisnis 

yang inovatif dan kreatif. Terdapat sembilan kotak yang merepresentasikan 

elemen kunci yang secara umum akan ada pada semua model bisnis, melalui 
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sembilan blok memperlihatkan cara berpikir 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 (Osterwalder, 2012). 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. 

 
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. 
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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. 

Mengenai segmentasi pasar, Kotler (2001) 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 

akandigunakan hanyalah umur, pendapatan dan pendidikan. Sedangkan, tujuan 

pokok strategi segmentation, targeting dan positioning 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). 
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Hasan (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 

c. Menganalisis pesaing kunci untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

pesaing 

d. Mengembangkan profil konsumen untuk mengetahui segmen pasar yang 

profitable. 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasan (2013) 

Gambar 2.2. Estimasi Luas Pasar 

 
Fandy dan Gregorius (2012) mengatakan  bahwa perspektif permintaan pasar 

dapat diintegrasikan pada perspektif penawaran melalui proses  segmentasi pasar 

strategik yang langkah-langkahnya sebaagai berikut: 



25 

 

a. Tahap Segmentation 

1) Mensegmentasi pasar menggunakan variabel-variabel permintaan, seperti 

kebutuhan pelanggan dengan pelanggan, manfaat yang dicari (benefit 

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

lain. 

2) 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 

1) 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 

jasa yang diinginkan pelanggan (misalnya biaya produksi dan diferensiasi 

produk), dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang 

pasar sasaran. 

2) Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan 

potensi segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat 

perusahaan. 
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c. Tahap Positioning 

1) Mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa perusahaan 

yang atraktif bagi pelanggan sasaran dan compatibel dengan citra korporat 

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 

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

mobil pribadi. Pemilihan ini tergantung pada kapasitas yang dimiliki orang 

tersebut (Osterwalder, 2012). 

 
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 Pigneur  (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. 

 
b. Desain 

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

desainnya yang superior. Dalam industri fashion 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 
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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 

mengurangi sebagian ririko yang diterima pembeli dari layanan TI. 

 
g. Kemampuan dalam mengakses 

Menyediakan produk 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 
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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 penelitian ini indikator proposisi nilai yang digunakan adalah 

menyelesaikan pekerjaan, merek/status dan harga. Beberapa proposisi nilai 

menjadi inovatif dan mewakili sebuah penawaran baru atau justru mengubah 

penawaran yang ada. Proposisi nilai lain mungkin saja sama dengan penawaran 

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

 
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 

(Osterwalder, 2012). 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. 
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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 channel 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. 

 
4. Costumer Relationship 

 
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, 
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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 (Osterwalder, 2012).  

 

Hasan (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. Hasan (2013) juga menerangkan beberapa ide 

dasar CRM adalah sebagai berikut: 

a. CRM merupakan aktivitas pemasaran yang dibangun atas empat pilar utama 

yaitu mengidentifikasi (identifity), 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. 
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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 
pelanggan baru 

Peningkatan 
jumlah pelanggan 
baru 

62.4% 72.4% 3.1% 

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: Hasan (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) dalam Hasan (2013). Namun 
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penambahan biaya tersebut sebanding dengan peningkatan value setelahnya. 

Beberapa jenis hubungan pelanggan menurut Osterwalder dan Pigneur (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. 

Komunikasi ini dapat dilakukan di titikpenjualan 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 semakin 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 
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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. 

 
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 (Osterwalder, 2012). Sunyoto (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: 
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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 

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, 
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menjangkau pasar mempertahankan hubungan dengen Segmen Pelanggan dan 

memperoleh pendapatan (Osterwalder, 2012).  

 
Jika berbicara tentang sumber daya maka perlu juga membahas mengenai 

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

lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, dan 

sumber daya. Oleh karena itu, blok key resources termasuk ke dalam lingkungan 

internal. 

 
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 Microsoft, Aktivita-Aktivitas Kunci 

mencakup pengembangan software (Osterwalder, 2012). 

 
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, 2001). 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. 

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. 
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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 (Osterwalder, 2012).  

 
Stern dan El-Ansary dalam Kotler (2001) 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. 

 
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 (Osterwalder, 2012). 

Sunyoto (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 
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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. 

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. 
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2.4. Studi Kelayakan Bisnis 

2.4.1. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis (SKB) 

 
Menurut Johan (2011) yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah 

penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan 

berhasil (menguntungkan). Pengertian menguntungkan berhasil atau layak, ada 

yang menafsirkan dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian arti sempit, biasanya 

pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. 

Pengertian dalam arti luas, biasanya pemerintah atau lembaga nonprofit 

disamping manfaat ekonomi masih ada manfaat lain yang perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan. 

 
2.4.2. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis (SKB) 

 
Manfaat SKB adalah membuat suatu penilaian terlebih dahulu sebelum 

melakukan investasi yang kemudian dituangkan dalam suatu laporan secara 

tertulis. Manfaat yang bisa diperoleh hasil laporan studi kelayakan bisnis ini bisa 

digunakan sebagai pedoman/alat untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan 

investasi telah dilakukan. Pada intinya laporan SKB ini bisa untuk alat 

pengawasan (Johan, 2011). 

 
2.4.3. Tahap Penyusunan SKB 

 
Tahap studi kelayakan langkah pertama yang perlu ditentukan adalah: 

a. Identifikasi kesempatan usaha, 

b. Perumusan, 

c. Penilaian, melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, dan 
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d. Pemilihan, melakukan pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan 

dan tujuan yang dicapai. 

2.4.4. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

 
1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menyangkut apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh 

kegiatan usaha kita, dengan melihat hal-hal berikut: 

a. Potensi pasar 

b. Jumlah konsumen potensial, konsumen yang mempunyai keinginan atau 

hasrat untuk membeli 

c. Tentang perkembangan/pertumbuhan penduduk, 

d. Daya beli, kemampuan konsumen dalam rangka membeli barang mencakup 

tentang perilaku, kebiasaan, preferensi konsumen, kecenderungan permintaan 

masa lalu, dan 

e. Pemasaran, menyangkut tentang starategi yang digunakan untuk meraih 

sebagian pasar potensial atau peluang pasar atau seberapa besar pengaruh 

strategi tersebut dalam meraih besarnya market share. 

2. Aspek Teknis dan Teknologi 

Menyangkut pemilihan lokasi, alat-alat, yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, 

layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. 

 
3. Aspek Manajemen 

Menyangkut pembangunan dan operasional. 
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4. Aspek Hukum 

Menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan dilaksanakan yang meliputi 

ketentuan hukum yang berlaku diantaranya: 

1) Izin lokasi  

    Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV atau berbentuk badan 

    hukum lainnya.  

2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)  

3) Surat tanda daftar perusahaan  

4) Surat izin tempat usaha dari pemda setempat  

5) Surat tanda rekanan dari pemda setempat  

6) SIUP setempat 

 

5. Aspek Keuangan 

Menyangkut sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya 

dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. 

 
6. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya 

suatu kegiatan usaha tersebut, diantaranya: 

a. Dari sisi budaya, apa dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan 

masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. 

b. Dari sudut ekonomi, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita 

penduduk, apakah proyek dapat mengubah atau justru mengurangi income per 

capita penduduk setempat, pendapatan nasional atau upah rata-rata tenaga 

kerja setempat atau UMR. 
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c. Dan dari segi sosial, apakah dengan adanya bisnis kita, menjadi semakin ramai, 

lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik dan 

lainnya, pendidikan masyarakat setempat dan untuk mendapatkan itu semua 

adalah dengan wawancara, kuisioner, dokumen, dan lain-lain. Untuk melihat 

apakah suatu proyek layak atau tidak dilakukan dengan membandingkan 

keinginan investor atau pihak yang terkait dengan sumber data yang 

terkumpul. 

 
2.5. Penelitian 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. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan adalah terkait dengan penerapan Business Model Canvas. 

Olehkarena 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 

dapatmenjadi tools yang sederhana guna menghasilkan alternatif strategi 

perusahaanyang berujung pada kelayakan finansial (Wisnu, 2013). Hal ini sejalan 

dengan hasilpenelitian Diogo (2012) yang mengatakan bahwa sebuah proyeksi 

keuangan adalah komponen yang sangat penting untuk model apapun. Semua itu 

dapat di petakan dengan desain ulang model bisnis untuk mengetahui apa yang 

harus dikembangkan dan apa yang harus yang harus dihilangkan dalam 

pembuatan model bisnis (Florencia,2015). 
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Tabel 2.2. Daftar Penelitian Terdahulu 

NO TAHUN PENELITI MASALAH 
PENELITIAN 

HASIL/TEMUAN PENERBIT 

1 2012 Diogo financial model 
of canvas 
framework 
remains 
unexplored and 
it / Model 
Keuangan dari 
kerangka kanvas 
masih belum 
dapat di selidiki 

Sebuah keuangan 
Proyeksi adalah 
komponen yang 
sangat penting dari 
setiap model bisnis. 

Instituto 
Superior 
Técnico, 
Lisbon. 

2 2015 Florencia Business Model 
Canvas Pada  
Cv Sekawan 
Cosmetics 
Sidoarjo 

mengatakan desain 
ulang model bisnis 
dapat mengetahui apa 
yang harus 
dikembangkan dan 
apa yang harus yang 
harus dihilangkan. 

Universitas 
Kristen 
Petra 

3 2013 Dewobroto, 
Wisnu S 

Penggunaan 
Business Model 
Canvas Sebagai 
Dasar Untuk 
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. 

Universitas 
Trisakti 

Sumber: Data diolah, 2015 

 
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. 
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2.8. Kerangka Pemikiran 

 
Kerangka pemikiran adalah sebuah gambaran tentang bagaimana penelitian 

iniakan dilakukan. Berawal dari pembahasan tentang fenomena bisnis ritel 

yangterjadi di Indonesia. Kemudian mengaitkannya dengan Model Bisnis 

Kanvassehingga terlihat bagaimana Model Bisnis Kanvas memetakan bisnis ritel 

dengansembilan balok yang menjadi komponennya, yaitu: Segmen Konsumen, 

ProposisiNilai, Saluran, Hubungan Pelanggan, Arus Pendapatan, Sumber Daya 

Utama,Aktifitas Utama, Mitra Utama dan Struktur Biaya. Setelah setiap balok 

diketahui,maka diakhir kita akan menilai bagaimana kondisi finansial perusahaan 

denganmelihat Arus Pendapatan dan Struktur Biaya. Sehingga, kita akan 

mengetahuiapakah bisnis tersebut layak untuk tetap dilanjutkan atau tidak.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati dari fenomena yang terjadi (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 

2005). Sugiyono (2012) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan) sumber, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil dari penelitian ini 

hanya mendeskripsikan/mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam 

terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai kelayakan usaha pada bisnis ritel toko Dunia Parfum di Bandar 

Lampung. 
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3.2. Lokasi Penelitian 

 
Dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat, lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam 

menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 

diteliti. Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2005) menentukan cara 

terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan 

menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, 

tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), 

penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan 

berbagai pertimbangan dan alasan antara lain: 

1. Pertimbangan tenaga, biaya dan waktu 

Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam hal tenaga, biaya dan 

waktumenjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi. 

2. Kota Bandar Lampung merupakan lokasi utama penjualan produk-produk 

parfum bagi toko Dunia Parfum, dapat dikatakan pasar penjualan terbesar 

mereka berada di kawasan kota Bandar Lampung. 

 
3.3. Fokus Penelitian  

 
Fokus penelitian berguna untuk membatasi objek penelitian yang diangkat. 

Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang 

diperoleh dilapangan. Dalam penelitian, penentuan fokus lebih diarahkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) 
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(Sugiyono, 2012). Sejalan dengan pendapat ini, Moleong (2005) mengatakan 

untuk menentukan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan 

informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini 

dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan. Pembatasan 

dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi 

masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada keyalakan usaha 

ritel dengan menggunakan Business Model Canvas. 

 
3.4. Sumber Data dan Jenis Data 

 
3.4.1. Sumber Data 

 
Arikunto (2006) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber 

data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu: 

a. Person (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai 

variabel yang diteliti. 

b. Paper (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, 

dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya. 

c. Place (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Menurut Lofland dalam Moleong (2005), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui 

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
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Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini 

ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan 

sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian. 

 
3.4.2. Jenis Data 

 
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui 

observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode 

pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 

konsumen toko Dunia Parfum di Kota Bandar Lampung. 

b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), perpustakaan, internet, surat kabar, jurnal dan 

lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil 

atau menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah 

dicatat atau dilaporkan. 

 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 
Lofland dalam Moleong (2005) mengatakan sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen-dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh gambaran yang lebih 

mendalam, holistik, mengenai analisis kelayakan pada bisnis ritel toko Dunia 

Parfum di Kota bandar Lampung, maka penelitian ini menggunakan teknik 

sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008), mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Sedangkan menurut Moleong (2000), wawancara adalah  percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikanjawaban atas pertanyaan.  Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara 

semiterstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

sehingga dalam proses wawancara tidak kaku dan informasi yang 

didapatkanpun lebih akurat. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang 

(Sugiyono, 2008). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto 

saat wawancara yang berguna untuk meningkatkan tingkat 

kredibilitas/kepercayaan dari proses observasi atau wawancara. 

 
3.6. Proses Penelitian 

 
Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut: 
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1. Proses memasuki lokasi penelitian 

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, pada tahap ini 

terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin kepada pemilik 

toko Dunia Parfum dengan membawa surat izin formal penelitian dari Wakil 

Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian untuk 

menciptakan kepercayaan kepada pihak terkait, kemudian menentukan waktu 

melakukan wawancara. 

2. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along) 

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi dan akrab 

dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang 

lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai informasi yang diterima 

serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak mungkin 

sehingga tidak menyinggung informan secara formal maupun informal. 

3. Pengumpulan data (logging data) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan 

berdasarkan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati objek 

penelitian, sehingga dapat memahami kondisi yang sebenarny. 

Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem 

yang diamati. 
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b.Wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan kepada 

informan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan langsung 

dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data. 

c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dan 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

dalam Sugiyono (2012). Dokumen berguna karena dapat memberikan 

latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dapat 

dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek data dan merupakan bahan 

utama dalam penelitian. 

 
3.7. Teknik Analisis Data 

 
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulation), 

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian 

sebelum melakukan penarikan suatu kesimpulan. Analisis data ini terdiri dari: 

1. Data dari wawancara, dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan 

perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya. 

3. Mencari keterkaitan antar tema. 

4. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan 

menggunakan teori yang relevan. 
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5. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analitik kontekstual. 

 
Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya jenuh. 

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu, 

 
1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan 

akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutya. Data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan 

terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. 

 
2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 
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Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-

dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu 

kesimpulan yang didapatkan dari wawancara. 

 
3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti 

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-

hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam 

kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi dan wawancara. Berikut adalah gambar dari analisis data dan model 

interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012): 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2012) 

Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

(Reduction Data) 

Penarikan Kesimpulan 

(Verification) 

Penyajian Data 

(Data Display) 
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Gambar mengenai komponen analisis data diatas menjelaskan bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
3.8. Teknik Keabsahan Data 

 
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Menurut Moleong (2005) terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data, antara lain: 

 
1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

 Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, Pertama, 

penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan denganjalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa 

teknik pemeriksaan, yaitu: 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian 

lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. 

Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan data itu sendiri. 
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1. Triangulasi metode dengan cara mengkombinasikan metode wawancara 

denganobservasi langsung. 

2. Triangulasi sumber dengan cara menggunakan informan yang berbeda 

untuk melakukan cross check dan penelusuran data sekunder. 

3. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil 

interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi 

atas kesalahan dan menghindarkan subyektivitas peneliti.  

 
Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan dengan cara: 

 
1) Mengajukan berbagai variasi pertanyaan 

2) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara 

3) Mengeceknya dengan berbagai sumber data 

4) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan. 

 
Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dan berdasarkan hasil triangulasi 

tersebut, maka akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang 

diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya 

mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti. 

 
b. Kecukupan Referensial 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-

rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji 

sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

 
 
 
 



58 

 

2. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, seorang 

peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian dalam konteks yang 

sama. 

 
3. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan subtitusi reabilitas dalam penelitian nonkualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi, peneliti 

tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi dapat memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Bila proses penelitiannya 

tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. 

Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, 

peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap 

mengenai data-data yang didapat dilapangan mulai dari proses penelitian 

sampai pada taraf kebenaran data yang didapat. 

 
4. Kepastian (Confimability) 

Penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti 

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam 

penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang 

dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati asil 

penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. 
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Penelitian ini, peneliti melakukan keteralihan dengan mencari dan mengumpulkan 

data kejadian empiris dalam konteks yang sama mengenai identifikasi kelayakan 

usaha Toko Dunia Parfum dengan menggunakan Business Model Canvas. Dalam 

melakukan keteralihan tersebut, peneliti selalumendiskusikan hasil dilapangan 

dengan tim pembimbing mengenai data-data yangdidapat dilapangan mulai dari 

proses penelitian sampai pada taraf kebenaran datayang didapat. Untuk menjamin 

kepastian bahwa penelitian ini objektif, penelitidalam hal ini melakukan 

pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbingterhadap kepastian asal-

usul data, logika penarikan kesimpulan dari data danderajat ketelitian serta telaah 

terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
4.1.1. Sejarah Perusahaan 

 
Dunia parfum  merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan parfum dan aksesoris wanita. Mulanya pada tahun 2009 Dunia Parfum 

merupakan sebuah toko counter handphone dan  aksesoris wanita yang berlokasi 

di sebelah jembatan  yang berada di Jl. Jendral Sudirman, Kotabumi, Provinsi 

Lampung. Toko tersebut bernama Toko Dunia Seluler. Namun ketika itu, 

dikarenakan lebih tingginya minat dan pesanan parfum yang terjual dan adanya 

peluang lebih besar pada usaha parfum di bandingkan dengan unit usaha lain 

menyebabkan pemilik melakukan  perpindahan usaha untuk lebih fokus pada 

penjualan parfum. 

 
Pada awal tahun 2010 usaha ini berubah nama menjadi Dunia Parfum dengan  

fokus penjualan kepada parfum dengan konsep warna orange yang mengandung 

makna energik, mengganti konsep warna lama yaitu pink. Kemudian pada awal 

tahun 2011 Dunia Parfum melakukan perluasan usaha dengan membuka cabang 

toko baru diantaranya di daerah  panjang dan enam bulan selanjutnya di sebelah 

Giant Kedaton. Pada akhir tahun 2012 dunia parfum membuka cabang baru di 
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kotabumi dengan tagline always parfuming your days. Pada tahun berikutnya 

2013 Dunia Parfum membuka cabang baru di kampong baru yang difungsikan 

sebagai kantor maupun gudang grosir untuk menyetok barang bagi grosir. Pada 

tahun 2015 dunia parfum mengganti logo mereka dengan tagline baru Wanginya 

Bedaa…!! dan mengganti konsep mereka dengan warna orange yang berarti 

energik, hitam berarti elegant , putih berarti bersih dan kuning gading berarti 

ceria. 

 
4.1.2. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di pusat Toko Dunia Parfum yakni toko kampug baru 

Universitas Lampung, Bandar Lampung. Kemudian  melakukan observasi pada 2 

outlet lainnya di kota bandar lampung. 

 
4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan 

 
a. Visi 

 Menjadi Jaringan Outlet Retail Parfum Terbesar dan Tersebar di Seluruh 

Nusantara. 

 
b. Misi 

1) Memberikan pelayanan yang total, tulus sepenuh hati, ramah dan santun 

kepada setiap pelanggan. 

2) Membangun dan menciptakan tim kerja yang solid dan tangguh. 

3) Menciptakan kesejahteraan bersama bagi pemilik, karyawan dan mitra. 

4) Menyediakan kelengkapan parfum dan grosir parfum yang terbaik. 
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5) Menciptakan karakteristik pelanggan yang setia dan loyal terhadap brand 

outlet Dunia Parfum. 

 
4.1.4. Struktur Organisasi 

 
Struktur organisasi merupakan faktor yang penting dalam menentukan dan 

melihat cara kerja suatu organisasi. Kerja suatu organisasi atau perusahaan dapat 

dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan 

sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian 

dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing 

berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada. Struktur organisasi 

juga merupakan faktor yang penting dalam perkembangan suatu organisasi atau 

perusahaan untuk pertumbuhan kearah kemajuan yang pesat untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan misi, dimana akan menentukan mekanisme orang-orang 

yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut.Menyadari begitu penting-nya 

sebuah struktur organisasi, Bang Firman selaku pemilik Toko Dunia Parfum juga 

menentukan suatu struktur organisasi dalam usahanya dan menempatkan 

karyawan yang berkompeten disetiap bidangnya masing-masing. Adapun struktur 

organisasi dari Toko Dunia Parfum adalah sebagai berikut: 
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4.1.5. Gambaran Profil Pemilik 

 
Gambaran profil pemilik menerangkan informasi tentang informasi pemilik secara 
umum. 

 
Tabel 4.1. Gambaran Umum Pemilik 

No. Nama Tanggal 

Wawancara 

Umur Jabatan Nomor Hp 

1 Firman Farani 25 Januari 2016 32 Tahun Owner 089624449931 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktur Organisasi 

Toko Dunia Parfum, Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Gambar 4.1.Struktur Organisasi Toko Dunia Parfum 

OWNER 

Firman Farani 

Manager Area 

Firman 

Administrasi 

Feby 

Gudang 

Rico 

Pramuniaga 

Rendy 
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4.1.6. Gambaran Umum Informan 

 
Tabel 4.2. Identitas Informan 

NO Nama Usia (Tahun) Jabatan 

1 Firman Farani 32 Pemilik 

2 Feby 24 Karyawan 

3 Rico 19 Karyawan 

4 Rangga 25 Konsumen 

5 Deni 21 Konsumen 

6 Hanny 20 Konsumen 

7 Indra 19 Konsumen 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 
4.2. Hasil dan Pembahasan 

 
Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil pengumpulan data yang telah dilakukan 

oleh penulis, kemudian akan diteruskan dengan pembahasan sesuai dengan 

landasan teori mengenai Business Model Canvas pada Bab II. Data yang telah 

terkumpul diharapkan mampu menjawab permasalahan sesuai dengan apa yang 

telah difokuskan oleh penulis sebelumnya pada Bab III, dengan bantuan analisis 

dan didukung teori yang berkaitan atas temuan penelitian. Penelitian ini 

difokuskan pada uji kelayakan usaha pada bisnis ritel Toko Dunia Parfum, Kota 

Bandar Lampung.  

 
4.2.1. Business Model Canvas 

 
Pola bisnis yang dibangun dan dilakukan oleh Toko Dunia Parfum secara tidak 

langsung sebenarnya sudah merupakan bagian dari business model canvas yang 

secara tak disadari telah diterapkan dalam usahanya. Berikut hasil wawancara dari 

berbagai narasumber yang telah dituangkan dalam sembilan blok model bisnis. 
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8.Kemitraan 
Utama 
 
1. Distributor 
2. Supplier 
3. Ekspedisi 
4. Bank 

7.Aktivitas Kunci 
 
1.  Buka toko dan 

mengecek stok 
barang 

2. Memperbarui 
informasi toko 
kepada 
konsumen 
melalui media 
sosial 

2.Proporsi Nilai  
 
1. Parfume 

Custome 
2. Pengemasan 

Parfum 
3. Kartu Cap dan 

Kartu Mamber 
 
Saran 
1. Adanya Brand 
2. Risk Reduction 

4.Hubungan 
Pelanggan 
 
1. Membuat 

Membership 
2. Kartu Cap 
3. Media Sosial 
 
Saran 
1. Membuat 

komunitas 
2. Membuat 

kerjasama 
dengan anggota 

1.Segmen 
Pelanggan 
 
Toko-toko Ritel 

6.Sumber Daya 
Utama 
 
1. SDM 

- Karyawan 
2. Fisik 

a. Bangunan 
b. Perlatan 

Produksi 
3. Finansial 

- Uang Tunai 

3.Saluran 
 
1. Toko, Kios atau 

Outlet 
2. Reseller 
3. Kemitraan 

dengan toko di 
luar kota 

 
Saran 
1.  Memperluas 

kemitraan 
dengan toko di 
luar kota 

9.Biaya 
 
1. Biaya Tetap (sewa tempat, gaji karyawan, etalase, 

mesin press, botol kaleng parfum, speet, gelas 
ukur, kemanan, dan kebersihan) 

2. Biaya Variable (bibit parfum, alcohol absolute, 
mettanol, botol parfum, listrik, air dan operasional) 

5.Pendapatan 
 
1. Penjualan parfum ritel 
2. Penjualan parfum grosir 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 
Gambar 4.2 Sembilan Blok Business Model Canvas Toko Dunia Parfum 

 
a. Costumer Segments 

 
Blok bangunan segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau 

organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. 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 
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dan kebangsaan. Setelah melakukan wawancara, peneliti mengetahui siapakah 

costumer segments dari Toko Dunia Parfum. Custumer segments yang dibidik 

oleh toko dunia parfum adalah toko-toko ritel yang bergerak dalam usaha parfum 

yang membutuhkan bahan baku maupun alat produksi dalam menjalankan 

usahanya, karena disini Toko Dunia Parfum bergerak sebagai distributor parfum 

dan penjualan yang mereka lakukan juga lebih fokus pada penjualan lewat toko 

kemitraan dan reseller daripada penjalan langsung. 

 
b. Value Propositions 

 
Blok bangunan atau elemen proposisi nilai berupa nilai yang diberikan toko dunia 

parfum kepada pelanggan, sehingga dapat memberikan kesan dimata konsumen 

dan membedakan parfum yang diproduksi dengan toko parfum lain. Value 

Propositiaon yang membuat konsumen memilih untuk berbelanja di Toko Dunia 

Parfum. Beberapa Value Propositiaon yang dimiliki oleh Toko Dunia Parfum 

adalah: 

 
1. Parfume Custome 

Konsumen mendapatkan parfum sesuai yang mereka inginkan dengan takaran 

bibit parfum dan kadar wangi yang mereka inginkan yang disesuaikan dengan 

jumlah nilai uang yang di bayarkan, mereka juga dapat mewarnai parfum mereka 

sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan pewarna yang digunakan pada 

parfum tidak merusak baju ketika di gunakan oleh konsumen. 
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2. Pengemasan Parfum 

Toko Dunia Parfum melakukan pengemasan pada produkmereka dengan 

menggunakan botol baru, di bungkus dengan sarung parfum dan terakhir di 

masukkan dalam kotak yang di desain mewah seperti parfum original.  

3. Kartu Mambership 

Toko Dunia Parfum membuat kartu member kepada konsumennya yang berguna 

untuk dapat mengetahui informasi tentang konsumen tersebut agar apabila toko 

mengadakan promo mamber akan mendapatkan informasi lebih dulu daripada 

konsumen lain dan juga member mendapatkan diskon ketika melakukan 

pembelian parfum dan juga berhak mendapatkan parfum gratis ketika mereka 

berulang tahun. 

 
Kelemahan dari proporsi nilai Toko Dunia Parfum, adalah mereka masih belum 

memiliki pembeda yang menjadi ciri khas dari produk yang mereka buat. Maksud 

dari ciri khas disini dapat berupa brand, kemasan, ataupun mereka tidak atau 

belum menyiapkan risk reduction product dalam menjalankan usahanya. Para 

pelaku bisnis, dewasa ini harus kreatif dan selalu mempunyai inovasi untuk 

produknya. 

 
c. Channels 

 
Blok bangunan saluran channels menggambarkan bagaimana Toko Dunia Parfum 

berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk 

memberikan proposisi nilai (Osterwalder, 2012). Channels salah satu hal yang 

sangat perlu diperhatikan, karena berhubungan dengan segmen yang ingin diraih 

dan merupakan cara untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Semakin 
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kreatif dalam menciptakan saluran akan berpengaruh pada semakin besar peluang 

untuk unggul dalam persaingan dan efektif dalam menjaring pelanggan. Channels 

atau saluran yang digunakan Toko Dunia Parfum untuk menjangkau konsumen 

adalah: 

 
1. Toko, Kios atau Otlet 

Saluran ini merupakan cara toko dunia parfum menjual langsung produk mereka 

ke tangan konsumen. 

2. Reseller 

Toko dunia parfum melakukan kerja sama dengan para usaha kecil lewat 

penjualan reseller mereka, para reseller ini mengambil barang langsung ke toko 

pusat dan dijual kembali lewat toko mereka. 

3. Kemitraan dengan toko diluar kota 

Toko Dunia Parfum bekerjasama dengan cara bermitra dengan beberapa toko 

maupun perorangan yang berada diluar Kota Bandar Lampung seperti: 

a. Umi Heni di Liwa 

b. Ade di Waykanan 

c. Hendra di Negara Ratu 

d. Umi Riani di Suoh 

e. Dila di Kotabumi 

 
Kelemahan dari saluran Toko Dunia Parfum adalah mereka masih sulit untuk 

menyampaikan produk mereka secara langsung kepada konsumen yang berada di 

luar kota, karena keterbatasan akses yang ada disana membuat informasi maupun 

produk sulit untuk sampai ke tangan mereka. 
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d. Costumer Relationships 

 
Hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun 

Toko Dunia Parfum bersama segmen pelanggan yang spesifik (Osterwalder, 

2012). Beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga 

hubungan dengan pelanggan adalah: 

 
1. Membuat Membership 

Dengan adanya kartu member membuat para konsumen akan kembali membeli 

parfum di Toko Dunia Parfum karena adanya ikatan secara tidak langsung yang di 

dapatkan member ketika mempunyai kartu member Toko Dunia Parfum. Mereka 

mendapatkan potongan belanja seperti di jum’at berkah, dan juga gratis parfum 

ketika member berulang tahun. 

2. Kartu Cap 

Strategi yang ketiga ini adalah untuk menjaga hubungan dengan pelanggan secara 

tidak langsung yang membuat pelanggan akan kembali membeli untuk mendapat 

hadiah apabila dia telah melakukan  pembelian sebanyak 10 kali dengan bukti 

stample pada kartu cap akan mendapat hadiah gratis parfum dan juga bisa di 

tukarkan dengan kartu membership. 

 
Kelemahan dari hubungan pelanggan Toko Dunia Parfum, adalah mereka belom 

memanfaatkan anggota yang ada dengan semaksimal mungkin, mereka tidak 

melakukan kerjasama dengan anggotanya seperti apabila anggota dapat mengajak 

seseorang datang dan berbelanja di Toko Dunia Parfum anggota tersebut akan 

mendapatkan reward. Reward ini dapat membuat para anggota berlomba-lomba 

untuk mendatangkan konsumen baru karena apabila anggota bisa mendapatkan 
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konsumen dalam jumlah tertentu mereka dapat menukarkan reward dengan 

barang yang mereka inginkan.secara tidak langsung Toko Dunia Parfum telah 

membuat kelompokkomunitas yang berfokus pada pencarian reward. 

 
e. Revenue Stream 

 
Blok Bangunan Revenue Stream (Arus Pendapatan) menggambarkan uang tunai 

yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan (biaya harus 

mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). Beberapa hal yang 

menjadi revenue stream pada Toko Dunia Parfum: 

 
1. Penjualan Parfum Secara Ritel 

a) Parfum aroma buah 

b) Parfum aroma internasional 

c) Parfum aroma arab 

2. Penjualan Parfum Secara Grosir 

a) Bibit parfum segala katagori dan baunya 

b) Methanol dan Alkohol Absolute 

c) Botol kaleng parfum 

d) Botol Parfum segala ukuran 

e) Spett 

f) Gelas ukur 
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f. Key Resources 

 
Blok bangunan sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang 

diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya yang dimiliki 

oleh Toko Dunia Parfum terdiri dari: 

 
1. SDM 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Toko Dunia Parfum  dalam menjalankan 

usahanya terdiri dari karyawan tetap yang berjumlah sebanyak 8 orang. 

2. Fisik 

a. Bangunan 

Bangunan disini adalah aset terpenting untuk toko dunia parfum melakukan 

jalannya proses usaha, letak bangunan toko dunia parfum berada di jalan utama 

untuk memudahkan konsumen dlaam mengaksesnya. 

b. Peralatan produksi 

Peralatan produksi disini adalah aset-aset tetap dalam proses produksi, yaitu 

etalase, mesin press untuk parfum, kaleng parfum, speet, dan gelas ukur, 

3. Finansial 

Finansial toko dunia parfum disini adalah modal yang besar yang bersifat ang 

tunai dan apabila dibutuhkan dapat dengan mudah di dapatkan, disimpan di bank 

sebagai kas. 
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g. Key Activities 

 
Aktifitas kunci secara umum dalam BMC merupakan elemen yang 

menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model 

bisnis yang telah dibuat dapat bekerja (Osterwalder, 2012).  Tiap toko atau outlet 

Toko Dunia Parfum memulai aktifitas perusahaannya pada pukul 08.00 WIB 

sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan memberlakukan dua kali shift kerja, 

yakni shift siang (pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB) dan shift malam (pukul 15.00 

WIB s.d 22.00 WIB). Berikut beberapa aktivitas yang dilakukan oleh perusaaan: 

 
1. Buka Toko dan mempersiapkan segala sesuatu 

Aktifitas yang pertama dilakukan oleh perusahaan setiap hari adalah membuka 

toko dan mempersiapkan segala sesuatu. Dimulai dari membersihakan ruangan 

sampai merapihkan produk yang akan dijual. 

2. Pengecekan Stock  Barang dan mengurus Administrasi 

Setelah toko selesai dibersihkan dan prosuk selesai dirapihkan dan setiap 

karyawan akan memeriksa stock barang dan jika stock kurang, maka karyawan 

akan menghubungi distributor untuk memenuhi stock barang yang kosong. 

Jumlah stock barang ditentukan berdasarkan penjualan barang pada pekan-pekan 

sebelumnya. 

3. Memperbarui Informasi 

Setelah semua siap, aktifitas selanjutnya akan dilakukan sampai toko tutup adalah 

melakukan pembaruan pada media sosial yang dimiliki oleh toko, mengepost 

kabar terbaru tentang toko seperti promo dan parfum baru, dan juga 

menginformasikan kepada para member tentang katifitas terbaru yang toko miliki. 
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h. Key Partnership 

 
Blok Bangunan Kemitraan Utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra 

yang membuat model bisnis dapat bekerja. Berikut beberapa mitra yang 

berhubungan dengan Toko Dunia Parfum:  

 
1. Distributor 

Distributor disini adalah pemasok utama bahan baku produksi yang di butukan 

oleh Toko Dunia Parfum, Toko dunia Parfum melakukan pembelian dengan 

distributor dilakukan secara personal. DitributorToko Dunia Parfum bernama 

Budi Santoso, Bobby Darmawan. Dan Fahmi.  

2. Supplier 

Supplier Toko Dunia Parfum dalam melengkapi bahan baku bernama Pak Suriadi, 

Pak Budi Bintoro, Minghua, dan Agung. Semua nama tersebut melakukan 

hubungan secara personal dengan pemilik. 

3. Perusahaan Ekspedisi 

Untuk membantu pengiriman barang dari vendor ke Toko Dunia Parfum, 

perusahaan juga bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi agar barang dapat 

dikrim dengan baik. Adapun yang menjadi mitra adalah Perusahaan Ekspedisi 

Indah Kargo, Dakota, Osaka, Max, JNE, dan Kobra. 

4. Bank 

Bank dalam kemitraan ini hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan kas 

perusahaan. 
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i. Cost Structure 

 
Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan model bisnis. Dalam hal ini, yang termasuk dalam struktur biaya 

adalah: 

 
a. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh Toko Dunia Parfum membayar sewa tempat, 

gaji karyawan, etalase, speet, gelas ukur, mesin press, kaleng parfum, keamanan 

dan kebersihan. 

b. Biaya variable yang dikeluarkan membeli bibit parfum, botol parfum, alkohol, 

mettanol, listrik, air dan biaya operasional. 

 
Berdasarkan pemetaan aktivitas Toko Dunia Parfum menggunakan business 

model canvas, dapat kita lihat bahwa setiap komponen tersebut saling berkaitan 

satu sama lainnya. Karena sembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama 

dalam suatu bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan 

finansial (Osterwalder, 2012). Seperti halnya proporsi nilai yang dimiliki oleh 

Toko Dunia Parfum  adalah mempunyai kartu membership dan juga memiliki data 

para pelanggan tetap untuk dapat menyampaikan promo atau kabar terbaru 

tentang Toko Dunia Parfum lewat nomor telpon maupun pertemanan dari jejaring 

sosial yang mereka punya. Hal ini berkaitan dengan segmentasi utama Tok Dunia 

Parfum yaitu mahasiswa dan pekerja yang selalu aktif beraktifitas untuk 

mengetahui berita terbaru di jejaring sosial. Dan untuk melakukan seluruh 

kegiatan yang berorientasi pada nilai yang diciptakan untuk konsumen, Toko 

Dunia Parfum harus mengutamakan key resources pada sumber daya manusia dan 

teknologi. Sebagai penggerak meningkatnya performa usahanya, partnership juga 
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merupakan hal yang penting. Selain menjalin kerja sama dengan distributor dan 

supplier bahan baku untuk mendapatkan harga special dan menekan biaya 

produksi, perusahaan ekspedisi dan toko mitra diperlukan untuk mendistribusikan 

produk agar permintaan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Dan juga bank 

serta lembaga lainnya diperlukan sebagai investor usaha Toko Dunia Parfum 

dengan penambahan modal usaha agar dapat lebih berkembang. 

 
4.2.2. Kelayakan Usaha 

 
Studi kelayakan bisnis adalah penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya 

suatu proyek dilakukan dengan berhasil (Johan, 2011). Setelah memetakan model 

bisnis yang dijalankan Toko Dunia Parfum menggunakan business model canvas, 

selanjutnya adalah menentukan layak atau tidaknya bisnis atau yang dijalankan 

oleh Toko Dunia Parfum untuk terus dijalankan kedepannya melalui analisis 

finansial. 

 
Analisis finansial adalah hal yang menyangkut perkiraan biaya investasi, 

perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, kebutuhan modal kerja, sumber 

pembiayaan, perkiraan pendapatan, perhitungan kriteria investasi. Analisis 

proyeksi finansial ini merupakan tahap yang sangat penting yang menentukan 

kelayakan suatu bisnis (Ferreirra dalam Dewobroto, 2013). Elemen yang 

dibutuhkan untuk membuat proyeksi analisis finansial adalah: 

a. Revenue Stream : pendapatan utama dan pendapatan lainnya. 

b. Cost Structure : biaya produksi, biaya marketing, biaya pengembangan dan 

riset, biaya administrasi dan pajak. 
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Dibawah ini adalah analisis kelayakan usaha yang dimiliki oleh Toko Dunia 

Parfum dan menggunakan selisih keuntungan bersih sebagai tolak ukur kelayakan 

usaha. Berikut perhitungan Total Revenue (TR) yang didapatkan dan Total Cost 

(TC) yang dikeluarkan oleh Toko Dunia Parfum. 

 
a. Fixed Cost Toko Dunia Parfum 

Table 4.3. Fixed Cost Toko Panjang 

Toko Panjang Quantity Price Satu Bulan Akm. 

Penyusutan 

Satu Tahun 

Sewa Tempat  - - Rp 1.250.000,- - Rp 15.000.000,- 

Gaji Karyawan 2 Orang Rp 1.600.000,- Rp 3.200.000,- - Rp 38.400.000,- 

Etalase 2 Unit Rp 2.900.000,- Rp 443.333,- Rp 5.800.000,- 

(580.000,-) 

Rp 5.320.000,- 

Akm. Penyusutan 

Etalase 10% 

- - - 

Mesin Press 1 Unit Rp 1.500.000,- Rp 112.500,- Rp 1.500.000,- 

(Rp 150.000,-) 

Rp 1.350.000,- 

AKM. Penyusutan  

Mesin Press 10 % 

- - - 

Botol Kaleng Parfum 100 Kaleng Rp 15.000,- Rp 112.500,- Rp 1.500.000,- 

(Rp 150.000,-) 

Rp 1.350.000,- 

AKM. Penyusutan  

Botol Kaleng Parfum 10 % 

- - - 

Speet (Suntikan) 3 Unit Rp 20.000,- Rp 4.500,- Rp 60.000,- 

(Rp 6.000,-) 

Rp 54.000,- 

AKM. Penyusutan  

Speet 10 % 

- - - 

Gelas Ukur 2 Unit Rp 25.000,- Rp 3.667,- Rp 50.000,- 

(Rp 5.000,-) 

Rp 44.000,- 

AKM. Penyusutan  

Gelas Ukur 10 % 

- - - 

Total Fixed Cost Toko 

Dunia Parfum 

- - Rp 5.126.500,- - Rp 61.518.000,- 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Data table 4.3 diatas menerangkan biaya-biaya tetap yang wajib harus 

dikeluarakan Toko Panjang dalam menjalani usahanya, biaya tersebut berupa 

bangunan, operasional dan alat produksi yang digunakan dalam usaha tersebut.  
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Table 4.4 Fixed Cost Toko Kampung Baru 

Toko 

Kampung  Baru 

Quantity Price Satu Bulan Akm. 

Penyusutan 

Satu Tahun 

Sewa Tempat  - - Rp 1.250.000,- - Rp 15.000.000,- 

Gaji Karyawan 2 Orang Rp 1.600.000,- Rp 3.200.000,- - Rp 38.400.000,- 

Etalase 3 Unit Rp 2.900.000,- Rp 652.500,- Rp 8.700.000,- 

(870.000,-) 

Rp 7.830.000,- 

Akm. Penyusutan 

Etalase 10% 

- - - 

Mesin Press 1 Unit Rp 1.500.000,- Rp 112.500,- Rp 1.500.000,- 

(Rp 150.000,-) 

Rp 1.350.000,- 

AKM. Penyusutan  

Mesin Press 10 % 

- - - 

Botol Kaleng Parfum 250 Kaleng Rp 15.000,- Rp 381.250,- Rp 3.750.000,- 

(Rp 375.000,-) 

Rp 3.375.000,- 

AKM. Penyusutan  

Botol Kaleng Parfum 10 % 

- - - 

Speet (Suntikan) 10 Unit Rp 20.000,- Rp15.000,- Rp 200.000,- 

(Rp 20.000,-) 

Rp 180.000,- 

AKM. Penyusutan  

Speet 10 % 

- - - 

Gelas Ukur 10 Unit Rp 25.000,- Rp 18.750,- Rp 250.000,- 

(Rp 25.000,-) 

Rp 225.000,- 

AKM. Penyusutan  

Gelas Ukur 10 % 

- - - 

Keamanan - Rp 50.000,- Rp 50.000,- - Rp 600.000,- 

Kebersihan - Rp 30.000,- Rp 30.000,- - Rp 360.000,- 

Total Fixed Cost Toko 

Dunia Parfum 

- - Rp 5.610.000,- - Rp 67.320.000,- 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Data table 4.4 diatas menerangkan biaya tetap yang dikeluarkan oleh Toko Dunia 

parfum daerah Kampung Baru dengan perkiraan Fixed Cost dalam setahun 

sebesar Rp 67.320.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 

dan perkiraan biaya Fixed Cost perbulaannya sekitar Rp 5.610.000,- (lima juta 

enam ratus sepuluh ribu rupiah). Biaya-biaya tersebut adalah biaya wajib yang 

harus dikeluarkan Toko Dunia Parfum dalam proses jalannya usaha.. 
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Table 4.5. Fixed Cost Toko Kedaton 

Toko 

Kedaton 

Quantity Price Satu Bulan Akm. 

Penyusutan 

Satu Tahun 

Sewa Tempat  - - Rp 1.458.333,- - Rp 17.500.000,- 

Gaji Karyawan 2 Orang Rp 1.600.000,- Rp 3.200.000,- - Rp 38.400.000,- 

Etalase 1 Unit Rp 2.900.000,- Rp 217.500,- Rp 2.900.000,- 

(290.000,-) 

Rp 2.610.000,- 

Akm. Penyusutan 

Etalase 10% 

- - - 

Mesin Press 1 Unit Rp 1.500.000,- Rp 112.500,- Rp 1.500.000,- 

(Rp 150.000,-) 

Rp 1.350.000,- 

AKM. Penyusutan  

Mesin Press 10 % 

- - - 

Botol Kaleng Parfum 120 Kaleng Rp 15.000,- Rp 135.000,- Rp 1.800.000,- 

(Rp 180.000,-) 

Rp 1.620.000,- 

AKM. Penyusutan  

Botol Kaleng Parfum 10 % 

- - - 

Speet (Suntikan) 5 Unit Rp 20.000,- Rp 7.500,- Rp 100.000,- 

(Rp 10.000,-) 

Rp 90.000,- 

AKM. Penyusutan  

Speet 10 % 

- - - 

Gelas Ukur 5 Unit Rp 25.000,- Rp 9.375,- Rp 125.000,- 

(Rp 12.500,-) 

Rp 112.500,- 

AKM. Penyusutan  

Gelas Ukur 10 % 

- - - 

Keamanan - Rp 50.000,- Rp 50.000,- - Rp 600.000,- 

Kebersihan - Rp 30.000,- Rp 30.000,- - Rp 360.000,- 

Total Fixed Cost Toko 

Dunia Parfum 

- - Rp 5.220.208,- - Rp 62.642.500,- 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Data table 4.5 diatas menerangkan biaya tetap yang dikeluarkan oleh Toko Dunia 

parfum daerah Kedaton dengan perkiraan Fixed Cost dalam setahun sebesar Rp 

62.642.500,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus 

rupiah), dan perkiraan biaya Fixed Cost perbulaannya sekitar Rp 5.220.208,- (lima 

juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan rupiah). Biaya-biaya tersebut 

adalah biaya wajib yang harus dikeluarkan Toko Dunia Parfum dalam proses 

jalannya usaha. 
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Table 4.6. Fixed Cost Toko Kotabumi 

Toko Kotabumi Quantity Price Satu Bulan Akm. 

Penyusutan 

Satu Tahun 

Sewa Tempat  - - Rp 750.000,- - Rp 9.000.000,- 

Gaji Karyawan 2 Orang Rp 1.600.000,- Rp 3.200.000,- - Rp 38.400.000,- 

Etalase 2 Unit Rp 2.900.000,- Rp 443.333,- Rp 5.800.000,- 

(580.000,-) 

Rp 5.320.000,- 

Akm. Penyusutan 

Etalase 10% 

- - - 

Mesin Press 1 Unit Rp 1.500.000,- Rp 112.500,- Rp 1.500.000,- 

(Rp 150.000,-) 

Rp 1.350.000,- 

AKM. Penyusutan  

Mesin Press 10 % 

- - - 

Botol Kaleng Parfum 150 Kaleng Rp 15.000,- Rp 168.750,- Rp 2.250.000,- 

(Rp 225.000,-) 

Rp 2.025.000,- 

AKM. Penyusutan  

Botol Kaleng Parfum 10 % 

- - - 

Speet (Suntikan) 10 Unit Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 200.000,- 

(Rp 20.000,-) 

Rp 180.000,- 

AKM. Penyusutan  

Speet 10 % 

- - - 

Gelas Ukur 10 Unit Rp 25.000,- Rp 18.750,- Rp 250.000,- 

(Rp 25.000,-) 

Rp 225.000,- 

AKM. Penyusutan  

Gelas Ukur 10 % 

- - - 

Total Fixed Cost Toko 

Dunia Parfum 

- - Rp 4.708.333,- - Rp 56.500.000,- 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Data table 4.6 diatas menerangkan biaya tetap yang dikeluarkan oleh Toko Dunia 

parfum daerah Kotabumi dengan perkiraan Fixed Cost dalam setahun sebesar Rp 

56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan perkiraan biaya 

Fixed Cost perbulaannya sekitar Rp 4.708.333,- (empat juta tujuh ratus delapan 

ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Biaya-biaya tersebut adalah biaya wajib 

yang harus dikeluarkan Toko Dunia Parfum dalam proses jalannya usaha. 
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Table 4.7. Perkiraan Total Fixed Cost Toko Dunia Parfum 

Toko Dunia Parfum Perkiraan Perbulan Perkiraan pertahun 

Panjang Rp 5.126.500,- Rp 61.518.000,-  

Kampung Baru Rp 5.610.000,- Rp 67.320.000,- 

Kedaton Rp 5.220.208,- Rp 62.642.500,- 

Kotabumi Rp 4.708.333,- Rp 56.500.000,- 

Total Fixed Cost Rp 20.665.041,- Rp 247.980.500,- 
 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Jadi dapat disimpulkan dari data table 4.7, bahwa besaran perkiraan Fixed Cost 

yang dibutuhkan oleh Toko Dunia Parfum seluruhnya dari seluruh toko-toko yang 

dimiliki dalam hitungan satu tahun diperkirakan sebesar Rp 247.980.500,- (dua 

ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu lima rus rupiah) dan 

perkiraan perbulannya sebesar Rp 20.665.041,- (dua puluh juta enam ratus enam 

puluh lima ribu empat puluh satu rupiah). 

 
b. Variable Cost 

Table 4.8. Perkiraan Total Variable Cost Toko Dunia Parfum 

 Quantity Price Perkiraan Satu 
Bulan 

Perkiraan Satu 
Tahun 

Keterangan 

Pembelian 
Bibit Parfum 

35 Liter Rp 900.000,- 
Per-Liter 

Rp 
31.500.000,- 

Rp 
378.000.000,- 

Harga modal yang di 
beritahukan toko 
sebesar Rp 90.000,-  
/ 100 Ml 

Alcohol 
Absolute 

25 Liter Rp 60.000,- 
Per-Liter 

Rp 1.500.000,- Rp 18.000.000,- Harga modal yang di 
beritahukan toko 
sebesar Rp 60.000,-  
/ Liter 

Mettanol 5 Liter Rp 15.000,- Rp 75.000,- Rp 900.000,- Harga modal yang di 
beritahukan toko 
sebesar Rp 15.000,-  
/ Liter 

Botol Parfum 7 Ml = 7 Lusin 
10 Ml = 5 Lusin 
15 Ml = 7 Lusin 

25 Ml = 13 Lusin 
30 Ml = 8 Lusin 

35 Ml = 11 Lusin 
55 Ml = 11 Lusin 
60 Ml = 10 Lusin 
100 Ml= 11 Lusin 

Rp 10.000,- 
Rp 15.000,- 
Rp 60.000,- 
Rp 78.000,- 
Rp 78.000,- 
Rp 78.000,- 
Rp 96.000,- 
Rp 96.000,- 
Rp 12.000,- 

Rp 70.000,- 
Rp 75.000,- 

Rp 420.000,- 
Rp 1.014.000,- 

Rp 624.000,- 
Rp 858.000,- 

Rp 1.023.000,- 
Rp 960.000,- 

Rp 1.320.000,- 

Rp 840.000,- 
Rp 900.000,- 

Rp 5.040.000,- 
Rp 12.168.000,- 

Rp 7.488.000,- 
Rp 10.296.000,- 
Rp 12.276.000,- 
Rp 11.520.000,- 
Rp 15.840.000,- 

Harga-harga 
tersebut merupakan 
harga modal satu 
lusin botol parfum 
dari setiap ukuran 
yang di beritahukan 
toko. Satu lusin  
berisi 12 botol 
parfum 
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110 Ml= 11 Lusin Rp 120.000,- Rp 1.320.000,- Rp 15.840.000,- 

Listrik 
1. Panjang 
2. Kampung 

Baru 
3. Kedaton 
4. Kotabumi 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
Rp 65.000,- 
Rp 75.000,- 

 
Rp 50.000,- 

Rp 110.000,- 

Rp 300.000,- Rp 3.600.000,- Nilai pembayaran 
pemakaian listrik 
setiap toko  

Air 
1. Panjang 
2. Kampung 

Baru 
3. Kedaton 
4. Kotabumi 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
Rp 25.000,- 
Rp 25.000,- 

 
- 

Rp 50.000,- 

Rp 100.000,- Rp 1.200.000,- Nilai pembayaran 
pemakaian air 
setiap toko 

Operasional 
Biaya Tidak 
Terduga 

- Rp 100.000,- Rp 100.000,- Rp 1.200.000,- Biaya tersebut 
digunakan membeli 
hal-hal seperti air 
minum kardus, 
perlengkapan 
kebersihan, dll. 

Total Variabel 
Cost Toko 
Dunia Parfum 

- - Rp 
41.259.000,- 

Rp 
495.108.000,- 

- 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Jadi dapat disimpulkan dari data table 4.8, bahwa besaran perkiraan Variable Cost 

yang dibutuhkan oleh Toko Dunia Parfum seluruhnya dari seluruh toko-toko yang 

dimiliki dalam hitungan satu tahun diperkirakan sebesar Rp 495.108.000,- (empat 

ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan ribu rupiah) dan perkiraan 

perbulannya sebesar Rp 41.259.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh 

sembilan ribu rupiah). 
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Table 4.9. Perkiraan Penjualan Parfum menggunakan Botol dan 

Perbandingan Takarannya 

Ukuran 

Botol 

Parfum 

(ML) 

Penjualan

Parfum 

1:1 (Botol) 

Harga 

Per-Botol 

Perkiraan 

Pendapatan Satu 

Bulan Parfum 1:1 

Penjualan

Parfum 

2:1 (Botol) 

Harga 

Per-Botol 

Perkiraan 

Pendapatan Satu 

Bulan Parfum 2:1 

7 30 Rp 10.000,- Rp 300.000,- 45 Rp 15.000,- Rp 675.000,- 

10 35 Rp 15.000,- Rp 525.000,- 23 Rp 25.000,- Rp 575.000,- 

15 40 Rp 25.000,- Rp 1.000.000,- 41 Rp 30.000,- Rp 1.230.000,- 

25 65 Rp 35.000,- Rp 2.275.000,- 80 Rp 40.000,- Rp 3.200.000,- 

30 45 Rp 45.000,- Rp 2.025.000,- 48 Rp 50.000,- Rp 2.400.000,- 

35 80 Rp 70.000,- Rp 5.600.000,- 50 Rp 75.000,- Rp 3.750.000,- 

55 65 Rp 80.000,- Rp 5.200.000,- 60 Rp 85.000,- Rp 5.100.000,- 

60 70 Rp 95.000,- Rp 6.650.000,- 45 Rp 100.000,- Rp 4.500.000,- 

100 35 Rp 170.000,- Rp 5.950.000,- 90 Rp 175.000,- Rp 15.750.000,- 

110 40 Rp 190.000,- Rp 7.600.000,- 85 Rp 200.000,- Rp 17.000.000,- 

Penjualan 505 - Rp 37.125.000,- 567 - Rp 54.180.000,- 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Jadi dapat disimpulkan dari data table 4.9, bahwa besaran perkiraan pendapatan 

dari penjualan parfum menggunakan botol dan perbandingan takarannya oleh 

Toko Dunia Parfum seluruhnya dari seluruh toko-toko yang dimiliki dalam 

hitungan satu tahun diperkirakan sebesar Rp 1.095.660.000,- (satu miliar sembilan 

puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) dan perkiraan perbulannya sebesar 

Rp 91.305.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah). 

 

Total Perkiraan Pendapatan Perbulan : 

(1:1) + (2:1) = 

Rp 37.125.000 + Rp 54.180.000 = 

Rp 91.305.000,- 

Total Perkiraan Pendapatan Pertahun : 

Pendapatan Perbulan x 12 Bulan = 

Rp 91.305.000,- x 12 = 

Rp 1.095.660.000,- 
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Table 4.10. Perkiraan Bibit Parfum yang digunakan menurut Ukuran 

Botolnya 

Ukuran 

Botol 

Parfum 

(ML) 

Parfum 1:1 

Menggunaka

n Bibit 

Parfum (ML) 

Penjualan 

Parfum 

1:1 

(Botol) 

Penggunaan 

Bibit 1:1 

(ML) 

Parfum 2:1 

Menggunaka

n Bibit 

Parfum (ML) 

Penjualan 

Parfum 

2:1 

(Botol) 

Penggunaan 

Bibit 2:1 

(ML) 

7 4 30 120 6 45 270 

10 5 35 175 8 23 184 

15 8 40 320 10 41 410 

25 13 65 845 17 80 1.360 

30 15 45 675 20 48 960 

35 18 80 1.440 24 50 1.200 

55 23 65 1.495 37 60 2.220 

60 30 70 2.100 40 45 1.800 

100 50 35 1.750 70 90 6.300 

110 55 40 2.200 75 85 6.375 

Jumlah - 505 11.120 - 567 21.079 

Total Perkiraan Penggunaan Bibit  

Parfum Perbulan : 

Bibit (1:1) + bibit (2:1) = 

11.120 ML + 21.079 ML = 32.199 ML 

Total Perkiraan Penggunaan Bibit  

Parfum Pertahun : 

Bibit Perbulan x 12 Bulan = 

32.199 ML x 12 Bulan = 386.388 ML  

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Jadi dapat disimpulkan dari data table 4.10, bahwa banyaknya perkiraan bibit 

parfum yang digunakan menurut ukuran botolnya oleh Toko Dunia Parfum 

seluruhnya dari seluruh toko-toko yang dimiliki dalam hitungan satu tahun 

diperkirakan sebanyak 384.388 ML dengan harga Rp 900/ML-nya. Toko Dunia 

Parfum diperkirakan mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit parfum dengan 

nominal dalam pertahun sebanyak 384.388 ML x Rp 900,- = Rp 345.949.200,- 

dan perkiraan perbulannya menggunakan bibit parfum sebanyak 32.199 ML x Rp 

900 = Rp 28.979.100,-. 
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Table 4.11 Perkiraan Alcohol Absolute yang digunakan menurut Ukuran 

Botolnya 

Ukuran 

Botol 

Parfum 

(ML) 

Parfum 1:1 

Menggunakan 

alcohol 

absolute (ML) 

Penjualan 

Parfum 

1:1 

(Botol) 

Penggunaan 

Alcohol 

Absolute 1:1 

(ML) 

Parfum 2:1 

Menggunakan 

alcohol 

absolute (ML) 

Penjualan 

Parfum 

2:1 

(Botol) 

Penggunaan 

Alcohol 

Absolute 2:1 

(ML) 

7 3 30 90 1 45 45 

10 5 35 175 2 23 46 

15 7 40 280 5 41 205 

25 12 65 780 8 80 640 

30 15 45 675 10 48 480 

35 17 80 1.360 11 50 550 

55 22 65 1.430 18 60 1.080 

60 30 70 2.100 20 45 900 

100 50 35 1.750 30 90 2.700 

110 55 40 2.200 35 85 2.975 

Jumlah - 505 10.840 - 567 9.621 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Jadi dapat disimpulkan dari data table 4.11, bahwa banyaknya perkiraan alcohol 

absolute yang digunakan menurut ukuran botolnya oleh Toko Dunia Parfum 

seluruhnya dari seluruh toko-toko yang dimiliki dalam hitungan satu tahun 

diperkirakan sebanyak 245.532 ML dengan harga Rp 60/ML-nya. Toko Dunia 

Parfum diperkirakan mengeluarkan biaya untuk pembelian alcohol absolute 

dengan nominal dalam pertahun sebanyak 245.532 ML x Rp 60,- = Rp 

14.731.920,- dan perkiraan perbulannya menggunakan alcohol absolute sebanyak 

20.461 ML x Rp 60 = Rp 1.227.660,-. 

Total Perkiraan Penggunaan alcohol absolute  

Perbulan : 

alcohol absolute  (1:1) + alcohol absolute  (2:1) = 

10.840 ML + 9.621 ML = 20.461 ML 

Total Perkiraan Penggunaan alcohol absolute  

Pertahun : 

alcohol absolute  Perbulan x 12 Bulan = 

20.461 ML x 12 Bulan = 245.532 ML  
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Table 4.12 Perkiraan Botol Parfum yang digunakan menurut Ukuran 

Botolnya 

Ukuran 

Botol 

Parfum 

(ML) 

Penjuala

n Parfum 

1:1 

(Botol) 

Penjualan 

Parfum 

2:1 

(Botol) 

Jumlah 

Botol 

Menurut 

Ukuran 

Harga Botol 

Satuan 

Menurut 

Ukuran 

Perkiraan Satu 

Bulan 

Perkiraan Satu 

Tahun 

Ketereangan 

Harga Botol 

Lusinan 

 

7 30 45 75 Rp 1.000,- Rp 75.000,- Rp 900.000,- Rp 12.000,- 

10 35 23 58 Rp 1.250,- Rp 72.500,- Rp 870.000,- Rp 15.000,- 

15 40 41 81 Rp 5.000,- Rp 405.000,- Rp 4.860.000,- Rp 60.000,- 

25 65 80 145 Rp 6.500,- Rp 942.500,- Rp 11.310.000,- Rp 78.000,- 

30 45 48 93 Rp 6.500,- Rp 604.500,- Rp 7.254.000,- Rp 78.000,- 

35 80 50 130 Rp 6.500,- Rp 845.000,- Rp 10.140.000,- Rp 78.000,- 

55 65 60 125 Rp 8.000,- Rp 1.000.000,- Rp 12.000.000,- Rp 96.000,- 

60 70 45 125 Rp 8.000,- Rp 1.000.000,- Rp12.000.000,- Rp 96.000,- 

100 35 90 115 Rp 10.000,- Rp 1.150.000,- Rp13.800.000,- Rp 120.000,- 

110 40 85 125 Rp 10.000,- Rp 1.150.000,- Rp13.800.000,- Rp 120.000,- 

Jumlah 505 567 1.072 - Rp 7.244.500,- Rp 86.934.000,- - 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2016) 
 
Jadi dapat disimpulkan dari data table 4.11, bahwa perkiraan biaya botol parfum 

yang digunakan oleh Toko Dunia Parfum seluruhnya dari seluruh toko-toko yang 

dimiliki dalam hitungan satu tahun diperkirakan sebesar Rp 86.934.000,- dan 

perkiraan perbulannya sebesar Rp 7.255.500,- 
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Analisis Kelayakan Usaha Toko Dunia Parrfum 

 
a.Breakeven point dalam rupiah 

Keterangan Produk Total 

Parfum 1:1 Parfum 2:1 

Penjualan Rp 37.125.000,- Rp 54.180.000,- Rp 91.305.000,- 

Fixed Cost - - Rp 20.665.041,- 

Variable Cost - - Rp 41.259.000,- 

 
BEP = Rp 20.665.041,- 
       1-  41.259.000 
             91.305.000 
     = Rp 20.665.041 = Rp 37.572.801,82 
                0,55 
 
Hasil di atas adalah nilai penjualan yang harus dicapai oleh Toko Dunia Parfum 
dalam satu bulan penjualan sebesar Rp 37.572.801,- agar dapat mencapai titik 
impas dimana penjualan dan pengeluran yang dilakukan Toko Dunia Parfum 
seimbang tidak terdapat kerugian atau keuntungan.  
 
b. Breakeven point dalam unit 

(1) 

Unit Penjualan 

(2) 

Perbandingan Penjualan 

(3) 

Contribution Margin Per-

unit 

(4) 

Contribution Margin 

Tertimbang (2x3) 

Parfum 1:1 : 505 botol 

7   : 30 botol 

10 : 35 botol 

15 : 40 botol 

25 : 65 botol 

30 : 45 botol 

35 : 80 botol 

55 : 65 botol 

 

30/1072 

35/1072 

40/1072 

65/1072 

45/1072 

80/1072 

65/1072 

 

Rp 6.053,3 

Rp 8.793,3 

Rp 13.213.3 

Rp 16.913.3 

Rp 24.933.3 

Rp 47.113.3 

Rp 50.813.3 

Rp 21.934,99 

Rp 169,40 

Rp 287,10 

Rp 493,03 

Rp 1.025,53 

Rp 1.046,64 

Rp 3.515,92 

Rp 3.081,03 
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60 : 70 botol 

100 : 35 botol 

110 : 40 botol 

Parfum 2:1 : 567 botol 

7   : 45 botol 

10 : 23 botol 

15 : 41 botol 

25 : 80 botol 

30 : 48 botol 

35 : 50 botol 

55 : 60 botol 

60 : 45 botol 

100 : 90 botol 

110 : 85 botol 

70/1072 

35/1072 

40/1072 

 

45/1072 

23/1072 

41/1072 

80/1072 

48/1072 

50/1072 

60/1072 

45/1072 

90/1072 

85/1072 

Rp 59.033.3 

Rp 112.833,3 

Rp 128.033,3 

 

Rp 4.373,3 

Rp 17.263,3 

Rp 16.533,3 

Rp 18.553,3 

Rp 25.733,3 

Rp 47.073,3 

Rp 43.453,3 

Rp 55.633,3 

Rp 101.033,3 

Rp 121.233,3 

Rp 3.854,79 

Rp 3.683,92 

Rp 4.777,36 

Rp 28.781,16 

Rp 183,58 

Rp 370,39 

Rp 632,38 

Rp 1.384,57 

Rp 1.152,24 

Rp 2.195,58 

Rp 2.432,09 

Rp 2.335,35 

Rp 8.482,27 

Rp 9.612,71 

Total : 1072 botol   Total Rp 50.716,15 

 
BEP = Rp 20.665.041,- = 408 botol (dibulatkan) 
          Rp 50.716,15,- 
 
Jadi breakeven point tercapai pada titik penjualan sebesar 408 botol, masing-
masing parfum 1:1 = (505/1072) x 408 = 192,20 = 192 botol (dibulatkan), dan 
parfum 2:1 = (567/1072) x 408 = 215,80 = 216 botol (dibulatkan). 
 
Botol Parfum 1:1 Parfum 2:1 

7 ML (30/1072) x 408 = 11 botol (dibulatkan) (45/1072) x 408 = 17 botol (dibulatkan) 

10 ML (35/1072) x 408 = 13 botol (dibulatkan) (23/1072) x 408 = 9 botol (dibulatkan) 

15 ML (40/1072) x 408 = 15 botol (dibulatkan) (41/1072) x 408 = 16 botol (dibulatkan) 

25 ML (65/1072) x 408 = 25 botol (dibulatkan) (80/1072) x 408 = 31 botol (dibulatkan) 

30 ML (45/1072) x 408 = 17 botol (dibulatkan) (48/1072) x 408 = 18 botol (dibulatkan) 

35 ML (80/1072) x 408 = 31 botol (dibulatkan) (50/1072) x 408 = 19 botol (dibulatkan) 

55 ML (65/1072) x 408 = 25 botol (dibulatkan) (60/1072) x 408 = 23 botol (dibulatkan) 

60 ML (70/1072) x 408 = 27 botol (dibulatkan) (45/1072) x 408 = 17 botol (dibulatkan) 

100ML (35/1072) x 408 = 13 botol (dibulatkan) (90/1072) x 408 = 34 botol (dibulatkan) 

110ML (40/1072) x 408 = 15 botol (dibulatkan) (85/1072) x 408 = 32 botol (dibulatkan) 

Jumlah 192 botol 216 botol 
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c. Breakeven point dalam bibit parfum 
 
Keterangan Bibit Parfum Total 

Parfum 1:1 Parfum 2:1 

Penjualan 11.120 ML x Rp 2.500 = 
Rp 27.800.000 

21.079 ML x Rp 2.500 = 
Rp 52.697.500 

Rp 80.497.500 

Fixed Cost   Rp 20.665.401 

Variable Cost   Rp 41.259.000 
 
BEP = Rp 20.665.041,- 
       1-  41.259.000 
             80.497.500 
     = Rp 20.665.041 = Rp 42.433.349,- 
                0,487 
 
Hasil di atas adalah jumlah nominal penjualan bibit parfum yang harus dicapai 
oleh Toko Dunia Parfum dalam satu bulan penjualan sebesar Rp 42.433.349,- agar 
dapat mencapai titik impas dimana penjualan dan pengeluran yang dilakukan 
Toko Dunia Parfum seimbang tidak terdapat kerugian atau keuntungan. 
 
d. Breakeven point dalam liter 

(1) 

ML Penjualan 

(2) 

Perbandingan 

Penjualan 

(3) 

Contribution 

Margin Per-ML 

(4) 

Contribution Margin 

Tertimbang (2x3) 

Parfum 1:1 = 11.120 ML 
Parfum 2:1 = 21.079 ML 
Total              32.199 ML 

11.120 ML / 32.199 ML 
21.079 ML / 32.199 ML 

Rp 1.600 
Rp 1.600 

Rp 552,564 
Rp 1.047,436 

Total     Rp 1.625,- 

 
BEP =  20.665.041,- = 12.717 ML = 13 Liter (dibulatkan) 
           1.625- 
 
Hasil di atas adalah banyaknya penjualan bibit parfum dalam liter yang harus 
dicapai oleh Toko Dunia Parfum dalam satu bulan penjualan sebesar 13 liter, agar 
dapat mencapai titik impas dimana penjualan dan pengeluran yang dilakukan 
Toko Dunia Parfum seimbang tidak terdapat kerugian atau keuntungan. 
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Bab V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil pembahasan mengenai analisis 

kelayakan pada usaha Toko Dunia Parfum, Bandar Lampung menggunakan 

business model canvas yaitu dalam usaha ritel penjualan parfum ini dapat 

diketahui customer segment adalah toko-toko ritel. Value proposition usahanya 

adalah cara pengemasan produk yang berkualitas, ketersediaan beragam jenis 

pilihan produk dan dapat memesan sesuai yang diinginkan dan adanya ikatan 

antara Toko Dunia Parfum dengan pelanggan lewat kartu cap, kartu membership, 

dan media sosial. Channel melalui toko, kios atau outlet, re-seller dan kemitraan 

dengan toko lain. Customer relationship adalah dengan kartu cap dan kartu 

mambership. Revenue stream berasal dari penjualan produk parfum secara ritel 

dan grosir. Key Resources adalah SDM, fisik, dan modal yang besar. Key 

activities dalam usaha Toko Dunia Parfum ini adalah buka toko, pengecekaan 

jumlah barang, melayani konsumen dan memperbarui data untuk mengetahui 

berita tentang parfum terbaru. Sedangkan untuk key partnership, usaha ini antara 

distributor, supplier, perusahaan ekspedisi, dan bank. Costs Structure adalah biaya 

tetap dan biaya variable. 
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Dari hasil pemetaan yang telah dibuat peneliti menggunakan desain business 

model canvas dengan perhitungan analisis finansial, peneliti menilai bahwa usaha 

yang telah dijalankan tersebut masih layak untuk diteruskan kedepannya. 

 
5.2. Saran 

 
Beberpa saran dan pertimbangan dalam penelitian ini antara lain: 

 
1. Bagi penelitian selanjutanya disarankan untuk dapat menerapkan penelitian 

tentang Business Model Canvas ini pada objek penelitian lain yang merupakan 

perusahaan atau bisnis lainnya. Sehingga dapat diketahui apakah penelitian 

tentang Business Model Canvas ini dapat digunakan pada perusahaan atau bisnis 

tersebut. 

 
2. Toko Dunia Parfum harus dapat mempertahankan kerjasama yang mereka 

lakukan dengan para toko kemitraan agar keberlangsungan usaha dapat terjaga. 

Kemudian Toko Dunia Parfum harus terus mengembangkan inovasi-inovasi 

dalam pelayanannya dan terus mengembangkan strategierusahaannya dengan 

Business Model Canvas. 
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Parfum. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Parfum diakses pada tanggal 15 November) 

Bisnis Ritel. 

(http://www.retail.com/ diakses pada tanggal 13 November 2015) 

Retail Indonesia. 

(http://www.iswarin.com/retail-indonesia/ diakses pada tanggal 13 
November 2015) 

Sembilan Blok Business Model Canvas. 

(http://fluentbrain.com/wp-content/uploads/2013/03/Business-
ModelCanvas-Large.jpg diakses 20 November 2015) 
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