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ABSTRACT 

 

 

 

The Implementation of Bussines Model Canvas as a Bussines Strategy on the 

Culinary Sector Enterprises 

(A Case Study of Lesehan Mulya Metro) 

 

By 

 

Gustomi Yorri Sambayu 

 

 

 

The aim of this study is to determine how the implementation of the business 

model canvas which is currently run by Lesehan Mulya and provide an 

alternative strategies to develop the business. This research is descriptive 

qualitative approach, data collection techniques is using the observation, 

interviews and documentation. 

 

The results of this study showed that Lesehan Mulya was actually implemented 

the bussines model canvas which is illustrated through nine blocks namely, 

customer segment is for all customers, value proportion is a fresh product, 

reasonable prices, and a good service, channels using direct distribution, online 

and word of mount, customer relationship were implemented, namely the quality 

of the menu, service, and community empowerment, revenue streams are on 

selling, key resource that is in use of human resources and physical resources, 

key activities is a production, sales and distribution, key partnership used is a 

supplier, cost structure divided into variables costs and fixed costs. Alternative 

strategies that can be applied is SO strategy to harness the power to seize and 

exploit opportunities. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan bussines model 

canvas yang saat ini dijalankan oleh usaha warung makan Lesehan Mulya serta 

memberikan strategi alternatif pilihan untuk mengembangkan usaha. Penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tehnik 

pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha warung makan Lesehan Mulya pada 

dasarnya telah menerapkan bussines model canvas hal ini digambarkan melalui 9 

blok yaitu, customer segment untuk kalangan menengah ke bawah, value 

proportion adalah produk yang fresh, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang 

baik, channels menggunakan distribusi langsung, online dan word of mount, 

customer relationship yang diterapkan yaitu kualitas menu, pelayanan, dan 

pemberdayaan komunitas, revenue streams terdapat pada penjualan, key resource 

yang digunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya fisik, key Activities adalah 

produksi, penjualan dan distribusi, key patnership yang digunakan adalah 

supplier, cost sctructure terbagi biaya variabel dan biaya tetap. Alternatif strategi 

yang bisa diterapkan yaitu strategi SO yang memanfaatkan seluruh kekuatan 

untuk merebut dan memanfaatkan peluang. 

 

Kata kunci: Bussines model canvas, Strategi bisnis 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Metro merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung. Kota

Metro memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama beberapa tahun

terakir, mulai dari tahun 2008 sampai 2015 menurut data BAPPEDA Kota Metro.

Perekonomian Kota Metro itu sendiri digerakan oleh beberapa sektor

perekonomian. Sektor tersebut terbagi menjadi pemerintahan, perdagangan,

industri, pertanian, transportasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian

daerah khususnya di Kota Metro yaitu sektor UMKM. Pada saat ini Kota Metro

juga memiliki banyak sekali UMKM yang masih aktif dan berjalan dalam

berbagai kegiatan perekonomian, diantara kegiatan perekonomian itu terdapat

berbagai macam bidang usaha UMKM yang berjalan yaitu, perdagangan,

perindustrian, dan sektor jasa. Hal ini didukung dengan data yang ada dibawah

ini:
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Tabel 1.1 Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Se-Kota Metro,
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2015

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro tahun 2015

Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di Kota Metro saat ini, jumlah UMKM

terbesar terdapat di kecamatan Metro Pusat, yang dimana Kecamatan Metro pusat

itu sendiri dominan terhadap bidang usaha perdagangan, industri, maupun jasa.

Perkembangan UMKM yang terjadi di Kota Metro saat ini menjadikan sebuah

peluang terhadap kegiatan bisnis, tidak terkecuali terhadap bisnis dibidang

kuliner, dimana bisnis kuliner merupakan bisnis yang mempunyai banyak sekali

keuntungan, terlebih lagi bisnis kuliner merupakan suatu bisnis yang berhubungan

dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap harinya yaitu

kebutuhan dalam kegiatan pangan. Sifat masyarakat di era modern ini yang

cenderung konsumtif dan lebih memilih aspek yang cepat dan praktis menjadi

salah satu acuan munculnya banyak bisnis kuliner yang ada di Kota Metro,

berikut daftar nama tempat makan yang ada di Kota Metro:

NO Kecamatan
BIDANG USAHA SKALA USAHA

PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN JASA MI K M

1. Metro Barat 887 130 346 1021 263 58

2. Metro Pusat 1891 290 439 2315 275 23

3. Metro Utara 848 364 243 1293 101 7

4. Metro Timur 1115 2264 3606 1532 238 3

5. Metro Selatan 513 73 158 650 85 5

Jumlah 10488 2264 32612 13622 1924 192
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Tabel 1.2 Daftar rumah makan di Kota Metro.

NO NAMA ALAMAT
JENIS

MAKANAN

1 RM. Subur
Jl. AH Nasution Kota Metro
Telp.0725-44097

Umum

2 RM. Ayam Bakar 21
Jl. AH Nasution No.103 Kota Metro
Telp.0725-46325

Ayam Bakar

3 RM. Agam
Jl. AH Nasution No. 103 Kota Metro
Telp.0725-446127

Pindang

4 Rm. Banyu Mas I
Jl. Sukarso No. 02 Kota Metro
Telp.0725-43188

Sate

5 Rm. Banyu Mas II
Jl. Jend Sudirman Kota Metro
Telp.7850488

Sate

6 Rm. Banyu Mas III
Jl. Imam Bonjol Kota Metro Telp.
0725-46281

Sate

7
Rm. Ayam Bakar Pak
Gendut

Jl. Imam Bonjol Kota Metro Ayam Bakar

8 Sate Gule Sidodadi Jl. Sukarno hatta Kota Metro Sate/Tongseng

9 Rm. Sabar
Jl. Jend. A Yani Kota Metro
Telp.0725-46817

Ayam Bakar

10 Rm. Sate Saleh
Jl. Jend. Sudirman No. 21 Kota
Metro

Sate

11 Rm. Puti Minang Jl. Jend. A Yani Kota Metro Masakan Padang

12 Rm. Metro Raya
Jl. Jend. Sudirman No. 21 Kota
Metro

Masakan Padang

13 Rm. Kalasan
Jl. Jend Sudirman No. 50
Telp.42476

Ayam Goreng

14 Rm. Barokah Jl. Ki Hajar Dewanta Kota Metro Umum

15 KFC Komplek Chandra supermarket Ayam

16 Rm. Ibu Yohana Jl. Stadion Kota Metro Pindang, seruit

17 Rm. Gelompong Jl. Sukarno-Hatta Kota Metro Umum

18 Rm. Oni Jl. Imam Bonjol Kota Metro Pindang, Seruit

19 Rm. Manaf Jl. Imam Bonjol Kota Metro Pindang, Seruit

20 Rm. Omega Jl. Veteran kota Metro Pindang, Seruit

21 Wr. Lesehan Mulya Jl. A. Yani 15 A Metro Timur
Ayam bakar, bebek
bakar

Sumber: Data diolah 2016

Dari data tabel 1.2 dapat dilihat berbagai usaha kuliner yang ada di Kota Metro.

Adapun usaha kuliner yang bersifat mikro kecil dan menengah yang ada salah

satunya adalah “Warung Makan Lesehan Mulya”. Warung makan lesehan identik

dengan makanan yang murah, enak, serta yang paling lazim biasanya adalah
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posisi tempat untuk meletakkan hidangan makanan berada di atas lantai ataupun

meja pendek yang dimana orang menikmati hidangan tersebut dengan cara duduk

beralaskan tikar ataupun karpet yang dimana banyak dari kalangan lebih suka

posisi ini untuk menikmati makanan. Warung makan Lesehan Mulya ini terletak

di Jl. A. Yani 15 A Metro Timur, Lampung.

Banyaknya pelanggan yang datang ke tempat makan ini merupakan salah satu

faktor berhasilnya strategi yang dilakukan oleh warung makan Lesehan Mulya

baik itu dalam menghadapi pesaing atau memahami kemauan pelanggan. Situasi

yang aman, makanan yang enak serta murah memberikan sebuah gambaran bahwa

warung makan Lesehan Mulya banyak dikunjungi, baik siang ataupun malam

hari, terlebih lagi ketika jam istirahat kerja istirahat ataupun malam selepas jam

kerja selesai. Warung makan Lesehan mulya sendiri juga memiliki tempat yang

strategis dimana dekat dengan fasilitas umum seperti taman kota, kampus, tempat

ibadah dan bahkan pusat perbelanjaan yang di Kota Metro itu sendiri, sehingga ini

adalah sebuah peluang dimana dilingkungan seperti pusat keramaian ini haruslah

ada sebuah kegiatan usaha kuliner yang menawarkan konsep yang berbeda yang

tidak hanya monoton sekedar duduk makan saja, melainkan ada sebuah konsep

inovasi yang mengadopsi konsep kuliner tradisional yang dikemas sesuai dengan

perkembangan zaman. Fakta tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Data observasi

Gambar 1.1 Keadaan warung makan Lesehan Mulya

Seiring dengan berkembangnya berbagai usaha kuliner saat ini terdapat pula

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha kuliner seperti dari

eksternal dan internal usaha. Permasalahan dari internal pemilik usaha ialah

seperti pengolahan keuangan, pembukuan cash-flow, investasi, pengolahan

produk yang lebih inovatif, kekurangan modal awal, serta kekurangan tenaga

kerja yang terampil. Sisi lain permasalahan yang timbul dari eksternal usaha

kuliner, apalagi banyak juga usaha usaha rumah makan yang menyajikan menu

yang sama.
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Usaha kuliner yang berjalan membutuhkan suatu strategi pengembangan yang

kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil yang bisa

meningkatkan usaha kuliner ini sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi

dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya disektor

kuliner. Untuk mengetahui strategi dalam pengembangan usaha bisnis haruslah

kita mengetahui tentang model bisnis yang digunakan. Menurut Osterwalder &

Pigneur (2012:13) model bisnis merupakan gambaran dasar pemikiran tentang

bagaimana organisai, menciptakan, memberikan dan menangkap nilai yang

berkaitan dengan aktivitas organisasi dalam hal ini organisasi bisnis dibidang

kuliner.

Saat ini banyak sekali konsep model bisnis, dan model bisnis menjadi konsep

yang menonjol diantara konsep-konsep manajemen yang lainnya. Kepopuleran

model bisnis dikarenakan banyak organisasi yang tumbuh pesat dikarenakan dapat

menciptakan model bisnis yang cocok bagi suatu usaha. Salah satu konsep model

bisnis yang sederhana adalah model yang dikembangkan oleh Osterwalder dan

Pigneur yaitu model bisnis kanvas atau lebih dikenal dengan business model

canvas (Tim PPN Manajemen, 2012).

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:15) ada sembilan blok bangunan dasar

dalam sembilan blok bangunan dasar business model canvas yang memperhatikan

cara berfikir tentang bagaimana cara perusahaan yang lebih menghasilkan. Ada 9

cakupan dari business model canvas menurut Osterwalder dan Pigneur: segmen
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pelanggan (customer segments), proposisi nilai (value proposition), saluran

(chanel), hubungan pelanggan (customer relationships), arus pendapatan (revenue

streams), sumber daya utama (key resources), aktivitas kunci (key aktivities),

kemitraan utama (key partnerships) dan struktur biaya (cost struktur). Setelah itu

dibagi lagi menjadi dua sisi, sisi kiri sebagai logika dan sisi kanan sebagai

kreatifitas.

Sumber: www.anewtecnology.com

Gambar 1.2 sembilan blok bisnis kanvas

Penggunaan business model canvas dapat memberikan gambaran mengenai model

bisnis perusahaan dan hubungan yang terjadi antar-blok dengan cara yang lebih

atraktif. Business model canvas juga membantu perusahaan untuk mengenali apa
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yang menjadi value proposition perusahaan, serta bagaimana membangun dan

menjalankan key activitie dan key resources dalam menciptakan value proposition

dan mendapatkan revenue streams, memahami bagaimana produk dan jasa yang

ditawarkan perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada konsumen

hingga sampai ketangan konsumen untuk dikonsumsi.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik sekali dengan penerapan

model bisnis yang akan menggunakan business model canvas dari usaha kuliner.

Oleh karna itu  peneliti ingin meneliti lebih dalam serta memberi judul skripsi ini:

"Penerapan Business Model Canvas Sebagai Strategi Usaha Bisnis Pada

Usaha Bidang Kuliner (Studi Kasus Warung Lesehan Mulya Metro)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan usaha warung lesehan mulya ini bila diaplikasikan

dalam business model canvas?

2. Apa strategi bisnis yang tepat pada warung lesehan mulya setelah

menggunakan business model canvas?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode business model canvas bila diaplikasikan atau

dijalankan dalam bisnis kuliner di warung makan Lesehan Mulya.
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2. Untuk mengetahui alternatif strategi bisnis yang tepat didalam pelaksanaan

dan pengembangan usaha di warung makan Lesehan Mulya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah manfaat bagi

keilmuan Administrasi Bisnis sebagai penerapan teori-teori yang didapatkan

peneliti, dan memberikan manfaat bagi peneliti lain yang mengkaji tentang

model bisnis dalam hal ini business model canvas.

2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru

terhadap pelaku bisnis terhadap metode business model canvas yang dapat

memberikan dampak terhadap peningkatan usaha bisnis dan daya saing.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Managemen Strategi

Managemen merupakan proses pemanfaatan, penganalis, pengkoordinasian dan

peningkatan kinerja sumber daya manusia secara efektif dan efisien dengan

melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Robbins dan Coulter,

2002:7). Sedangkan yang dimaksud dengan managemen strategi adalah sesuatu

yang berhubungan dengan memperoleh dan menggambarkan strategi untuk

merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas

fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai sasaran objektifnya

(David, 2006:5).

Dalam managemen strategi dibutuhkan sebuah perencanaan yang strategis,

perencanaan strategis merupakan salah satu bidang studi yang banyak dipelajari

secara serius dalam bidang akademisi yaitu yang berkaitan dengan kajian bisnis.

Hal ini disebabkan karena setiap saat terjadi perubahan, seperti persaingan yang

semakin ketat, peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi,

perubahan teknologi yang semakin canggih dan perubahan kondisi demografi,

yang mengakibatkan berubahnya selera konsumen secara cepat (Rangkuti,

2006:2).
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Menurut Rangkuti (2006:3) menyatakan perencanaan strategis berusaha mencari

kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan eksternal

(peluang dan ancaman) suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara

hati-hati persaingan, peraturan, tingkat inflasi, siklus bisnis, keinginan dan

harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengindentifikasi peluang

dan ancaman. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi

ancaman dari eksternal serta merebut peluang yang ada.

Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan dapat melihat secara

objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan

secara jelas, fungsi manajemen, konsumen, distributor dan pesaing. Jadi

perencanaan strategis memiliki peran penting untuk memperoleh keunggulan

bersaing dan wajib memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen

dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

2.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang nomor 99 tahun 1998 menjelaskan tentang pengertian UMKM

yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Definisi UMKM berbeda-beda antara

satu dengan yang lainnya.
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Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK),

termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki

kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp

1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp

200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas

tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga

kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang

memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan

Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan

sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang

mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau

aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang

ditempati) terdiri dari:

a. Badan Usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi).

b. Perorangan (pengrajin/ industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan,

perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(Menegkop dan UMKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK),

termasuk Usaha Mikro (UMI), Lembaga keuangan mendefinisikan UMKM dari
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ukuran omset dan asset, BPS (Biro Pusat Statistik) membicarakan UMKM dari

segi SDM dan tenaga kerja, DISPERINDAG melihatnya dari ukuran produksinya.

Menurut UU No. 20 tahun 2008, definisi dan karakteristik dari berbagai usaha

dapat dilihat dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan antara lain sebagai

berikut:

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih

paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan usaha mikro

paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih

lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)-Rp. 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha

kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah)-Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung, maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau
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besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta

rupiah)-Rp. 10.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp.

50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan

lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional

milik negara, swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan

kegiatan ekonomi di Indonesia. Kekayaan bersih usaha ini melebihi usaha

menengah yaitu lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan

melebihi Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Untuk memahami

dan mengerti mengenai definisi usaha mikro, kecil dan menengah menurut

UU No. 20 tahun 2008 kita dapat melihat tabel karakteristik dunia usaha

sesuai UU No. 20 tahun 2008 sebagai berikut :

Berikut tabel kriteria (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan

berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No Usaha
Kriteria

Kriteria Omzet

1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta

2. Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar

3. Usaha Menengah > 500 Juta–10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar

4. Usaha Besar >500 Juta > 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012
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(Tedjasuksmana, 2015:195), mengatakan bahwa peran usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia seyogyanya sudah

dilaksanakan secara konkrit dan serius dalam waktu 10–20 tahun yang lampau.

Suatu refleksi yaitu apakah tahun 2015, dimulainya komunitas ekonomi ASEAN

dapat menghantarkan UMKM menjadi harapan dimasa depan, paling tidak dapat

dilihat dari beberapa aspek seperti berikut ini:

a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai

sektor.

b. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.

c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

pemberdayaan masyarakat.

d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

e. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan

ekspor.

2.3. Kuliner

Secara harfiah, kuliner adalah kata yang biasa digunakan untuk merujuk pada

sesuatu yang berhubungan dengan memasak atau profesi kuliner. Profesi kuliner

sendiri dapat diartikan profesi untuk memasak atau mempersiapkan produk

makanan, seperti chef, management restaurant, ahli penata diet, ahli gizi dan

sebagainya. Produk makanan merupakan hasil proses pengolahan bahan mentah

menjadi makanan siap dihidangkan melalui kegiatan memasak Culinary dalam

bahasa Inggris berarti hal urusan dapur yang berkenaan dengan keahlian masak-

memasak. Kuliner adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan,
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dimakan oleh mahluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Dalam bahasa

Indonesia diistilahkan dengan kata kuliner, pusat kuliner merupakan tempat

makan dengan banyak stand aneka makanan. Pengunjung bebas memilih, baik

makanan maupun tempat makannya. Tata ruang dalam pada pusat kuliner setara

dengan food court. Food court adalah suatu tempat makan dengan counter-

counter yang terdiri dari berbagai penjual makanan serta disediakan suatu area

umum untuk self-serve dining, Candra (2010:11).

Lesehan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu duduk di lantai dengan

beralaskan tikar dan sebagainya untuk suatu pertemuan, makan, minum, dan

sebagainya. Suatu budaya dalam hal memperjual belikan makanan atau sesuatu

barang sembari duduk ditikar/lantai merupakan pengertian lain dari konsep

lesehan. Makanan atau barang yang diperjual belikan turut digelar pada saat

lesehan sehingga pengunjung bisa melihat dan memilihnya dengan santai. Budaya

lesehan yang sangat terkenal di Indonesia adalah didaerah Yogyakarta dan hal ini

menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dari dalam maupun

luar negeri.

Dalam kuliner yang harus dipahami yaitu bahwa cara memilih, menyiapkan dan

memakan makanan sering berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang

lainnya. Makanan merupakan cerminan salah satu karakteristik budaya. Makanan

juga merupakan salah satu bentuk yang bersentuhan oleh budaya. Dalam berbagai

kebudayaan di dunia saat ini makanan dapat dilihat dari cara memasak dan cara

penyajiannya. Mungkin bahan mentahnya sama, tetapi dalam cara memasak dan

penyajiannya berbeda dan mungkin namanya pun berbeda. Mengubah cara makan
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seseorang dari kelompok budaya satu ke kelompok budaya lain tidaklah mudah,

meskipun bahan mentahnya sama tetapi jika cara pengolahannya berbeda akan

berbeda pula rasanya, dan belum tentu seseorang dari budaya lain bersedia makan.

Dalam industri manufaktur, UMKM dibidang makanan dan minuman, sepatu,

tekstil dan garmen, kayu dan produk-produk kayu, jaket dan produk-produk jaket,

kerajinan, produk-produk logam, dan elektronik mendapatkan bantuan yang

signifikan dari pemerintah, dikarenakan UMKM memiliki peranan yang kuat

dikhususkan pada industri seperti ini.

2.4. Business Model Canvas (BMC)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:12), business model canvas adalah

bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan

mengubah model bisnis. Konsep ini bisa menjadi bahasa untuk saling berbagi ide

yang memungkinkan anda mendeskripsikan dengan mudah dan memanipulasi

model bisnis untuk membuat strategi alternatif baru.

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

akademik ditahun 1957 dan pertama kali digunakan sebagai judul dari sebuah

jurnal akademik yang terbit ditahun 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. Dalam beberapa tahun

terakhir, konsep model bisnis digunakan sebagai cara yang umum untuk

menjelaskan bagaimana.
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2.4.1. Customer Segments

Osterwalder dan Pigneur (2012:14), mengatakan blok bangunan segmen

pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang

ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Customer segments yaitu

tentang bagaimana perusahan memilih segmen pelanggan yang paling

potensial untuk dipilih agar kegiatan usaha yang dijalankan tepat sasaran

dan sesuai dengan target konsumen yang diinginkan.

Menurut Kasali (1998:118), segmentasi adalah dimana proses mengkotak-

kotakkan pasar ke dalam kelompok-kelompok “potential costumers” yang

memiliki kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter yang memiliki

respon yang sama dalam membelanjakan uangnya.  Sifatnya yang homogen

menyebabkan sulit bagi produsen untuk melayaninya, oleh karena itu

pemasar harus memilih segmen-segmen tertentu saja dan meninggalkan

bagian pasar lainnya.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:20), pelanggan adalah inti dari

model bisnis. Tanpa pelanggan (yang dapat memberikan keuntungan), tidak

ada perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu lama. Dalam rangka

meningkatkan kepuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan

mereka dalam segmen-segmen berbeda didalam kesamaan kebutuhan,

perilaku atau atribut yang lainya lain. Osterwalder dan Pigneur (2012:20)

mengungkapkan bahwa sebuah model bisnis dapat menggambarkan satu

atau beberapa segmen pelanggan, besar atau kecil.
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Dalam organisasi juga ada beberapa aspek segmentasi pasar yang dimana itu

perlu ditangani atau tidak ditangani oleh sebab itu Kotler (1999) dalam

Pambudi (2015:15) membagi pasar pelanggan menjadi 5 yaitu:

a. Pasar Konsumen

Individu-individu dan rumah tangga yang membeli produk dan jasa

untuk konsumsi pribadi.

b. Pasar Industri

Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa yang dibutuhkan

untuk memproduksi produk-produk dan jasa-jasa lainnya dengan

maksud memperoleh keuntungan dan/atau mencapai sasaran lain.

c. Pasar penjual kembali

Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa dengan maksud

menjual kembali barang dan jasa itu agar memberikan keuntungan.

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.

Fandy dan Gregorius (2012:150) mengatakan bahwa perspektif permintaan

pasar dapat diintegrasikan pada perspektif penawaran melalui proses

segmentasi pasar strategik yang langkah-langkahnya sebaagai berikut:
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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

Mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa

perusahaan yang atraktif bagi pelanggan sasaran dan compatibel

dengan citra korporat yang diharapkan perusahaan.

Dan selain itu pada umumnya dapat dikatakan bahwa usaha akan tepat

sasaran dan lebih berhasil apabila pengusahanya membagi-bagi

konsumennya kedalam beberapa segmen. Assauri (2002:57), membagi

segmentasi menjadi empat variabel segmentasi utama bagi konsumen.

Variabel segmentasi yang umum digunakan adalah dalam membagi

segmentasi dari konsumen diantaranya variabel geografis, demografis,

psikografis, dan perilaku.

a. Segmentasi geografis

Segmentasi geografis digunakan untuk mengklasifikasikan pasar

berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan

jumlah permintaan secara berbeda. Dalam segmentasi geografi, pasar

dibagi menjadi unit geografis, seperti: negara, provinsi, kota atau

lingkungan. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan mengelompokan

konsumen menjadi bagian pasar menurut skala wilayah atau letak

geografis yang dapat dibedakan berdasarkan:

1. Wilayah

Dapat diperoleh segmen pasar yang berupa pasar lokal, pasar

regional, pasar nasional, dan pasar luar negeri atau ekspor.

Masing-masing pasar berdasarkan wilayah ini berbeda-beda

potensi dan cara menanganinya.
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2. Iklim

Dengan dasar ini, diperoleh segmen pasar yang berupa pasar

daerah pegunungan dan dataran tinggi serta pasar daerah pantai

dan dataran rendah. Masing-masing pasar berdasarkan iklim ini

berbeda kebutuhan, keinginan, dan preferensinya.

3. Kota atau desa

Dapat diperoleh segmen pasar yang berupa pasar daerah

perkotaan dan pasar daerah desa atau pertanian. Masing-masing

segmen pasar ini berbeda potensi serta motif, perilaku, dan

kebiasaan pembeliannya sehingga membutuhkan cara penanganan

pemasaran berbeda.

b. Segmentasi Demografis

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok

berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga,

siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama,

ras, generasi kewarganegaraan, dan kelas sosial. Variabel-variabel

demografis adalah dasar yang paling populer untuk membedakan

kelompok-kelompok pelanggan.

c. Segmentasi psikografis

Segmentasi psikografis, segmen pasar ini dilakukan dengan

mengelompokkan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut

variabel-variabel pola atau gaya hidup (lifestyle) dan kepribadian

(personality). Sebagai contoh, segmen pasar masyarakat yang bergaya

hidup konsumtif dan mewah berbeda dengan segmen pasar masyarakat
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yang bergaya hidup produktif dan hemat yang mementingkan kualitas

dengan harga yang relatif murah.

d. Segmentasi perilaku

Dalam segmentai perilaku pasar diklasifikasi dalam kelompok-kelompok

yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon

terhadap suatu produk.

2.4.2.Value Propositions

Pelanggan akan memilih produk mana yang paling memenuhi kebutuhan

dan keinginannya. Tujuannya untuk memperoleh kepuasan yang maksimal.

para pembeli akan membeli produk dari perusahaan yang mereka anggap

menawarkan nilai yang paling tertinggi disampaikan ke pelanggan

“customer delivered value”. Sebagaimana yang dimaksud tentang kepuasan

konsumen Menurut Philip Kotler (1997:36), adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap

kinerja ( hasil) suatu produk dengan harapannya.Macam-macam atau Jenis

kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen terbagi menjadi 2 yaitu kepuasan

fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian

suatu produk dan kepuasan psikologikal, merupakan kepuasan yang

diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud.

Penciptaan value suatu produk dihasilkan dengan menawarkan sejumlah

keunggulan produk dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini

meliputi desain, warna, ukuran, kemasan dan sebagainya. Kotler (2002:127)
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mengatakan atribut yang tidak berwujud diantaranya harga, jasa, layanan

dan kualitas. Osterwalder dan Pigneur (2012:22), menerangkan bahwa

terdapat daftar elemen-elemen yang sangat panjang yang dapat

berkontribusi pada penciptaan nilai pelanggan.

a. Sifat Baru

Beberapa proposisi nilai memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang

belum pernah mereka terima sebelumnya.

b. Kinerja

Meningkatkan kinerja produk atau layanan merupakan cara yang umum

untuk menciptakan nilai.

c. Penyesuaian (kustomisasi)

Menyesuaikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik

pelanggan individu atau segmen pelanggan untuk menciptakan nilai.

d. Menyelesaikan Pekerjaan

Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan

pekerjaan.

e. Desain

Desain itu penting tetapi sulit diukur. Sebuah produk terlihat menonjol

karena desainnya superior.

f. Merek/Status

Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang

sederhana kerena menggunakan atau memasang merek tertentu.
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g. Harga

Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih rendah sering

dilakukan untuk memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif

terhadap harga. Akan tetapi, proposisi nilai harga murah memberi

implikasi penting bagi seluruh model bisnis.

h. Pengurangan Biaya

Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting

menciptakan nilai.

i. Pengurangan Risiko

Pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika mereka

membeli suatu produk atau jasa. Kemampuan dalam mengakses

Menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit

mengakses produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan

nilai.

j. Kenyamanan / Kegunaan

Menjadikan segala sesuatunya lebih nyaman dan lebih mudah

digunakan agar dapat menciptakan nilai yang sangat berarti.

Gambaran blok bangunan business model canvas mendeskripsikan

gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen

pelanggan spesifik (Osterwalder dan pigneur, 2012:22). Value propositions

adalah bagaimana perusahaan memberikan nilai terbaik kepada

pelanggannya sesuai dengan proposisi nilai yang ada dalam perusahaan

tersebut. Dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul, perusahaan
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menciptakan pelanggan yang sangat puas dan tetap setia, serta mau membeli

lagi (Kotler, 1996:24).

Dalam penilaian proporsisi alasan seseorang terhadap beralihnya pelanggan

satu ke yang lain bisa membuat sebuah peluang perusahaan untuk

mengembangkan bisnisnya untuk kedepannya hal ini juga dikatakan oleh

(Osterwalder dan Pigneur, 2012:22) Proposisi nilai dapat memecahkan

masalah pelanggan atau memuaskan pelanggan. Oleh karna itu proporsisi

sangatlah penting dalam penunjang peningkatan sebuah usaha yang dimana

usaha akan mendapat keuntungan dengan memaksimalkan kegunaan dari

sikap seseorang yang ingin beralihnya pilihan produk perusahaan. Dalam

(Timo & Kusela, 2007:625) dirumuskan 4 dimensi customer value

propositions utama yang dapat diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada

customer:

a. Functional value

utilitas yang dirasakan berasal dari kapasitas alternatif untuk kinerja

fungsional, utilitarian, atau fisik.

b. Economic value

harga terendah atau tradeoff terbaik antara kualitas dan harga.

c. Emotional value

utilitas yang dirasakan berasal dari kapasitas alternatif untuk

membangkitkan perasaan atau afektif.
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d. Symbolic value

makna konsumsi positif yang melekat pada diri atau dikomunikasikan

kepada orang lain.

2.4.3. Channels

Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan

berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka

untuk memberikan proposisi nilai (Osterwalder dan Pigneur, 2012:26).

Channels merupakan sebuah aspek yang sangat penting yang berkaitan

dengan sebuah hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Sama seperti

halnya yang disampaikan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012:26) 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. Sebagian besar

perusahaan menggunakan perantara atau saluran distribusi untuk

menyalurkan produk mereka ke pasar. Menurut Kotler (1999:7), para

perusahaan besar mencoba membangun sebuah saluran distribusi

(distribution channel) seperangkat organisasi yang saling bergantung satu

sama lainnya. Oleh karna itu perusahaan harus tau benar tentang bagaimana

berkomunikasi yang baik ke pelanggan ataupun ke sesama perusahaan agar

bisa memberikan sebuah keuntungan kedepanya yang baik.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:28), sebuah perusahaan

menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangunnya bersama segmen

pelanggan. Hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi
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sampai otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi

berikut:

1) Akuisisi Pelanggan.

2) Retensi (mempertahankan) pelanggan.

3) Peningkatan penjualan (upselling).

Kotler (1999:9) menyatakan saluran distribusi dapat dijelaskan oleh

seberapa banyak jumlah tingkat distribusi yang dilibatkan. Setiap lapisan

perantara pemasaran yang melakukan beberapa kegiatan untuk membawa

produk dan kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir disebut sebagai

tingkat distribusi (channel level). Berikut ini terdapat gambar saluran

pemasaran perantara yang menggambarkan beberapa model saluran

distribusi pemasaran hingga sampai ke konsumen.

Sumber : Kotler dan Armstrong (1999:9).

Gambar 2.1 Saluran Pemasaran Pelanggan.

Berdasarkan keterangan diatas ada beberapa saluran distribusi yang

digunakan sebuah usaha baik itu bersekala besar, menengah atupun kecil.

Pada kali ini saluran distribusi yang digunakan dalam jenis usaha kuliner
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lesehan ini menggunakan saluran yang pertama yang dimana produsen

membuat barang dan langsung mendistribusi kan kepelanggan nya. ini juga

identik dengan jenis saluran yang digunakan oleh usaha kecil menengah

yang biasanya juga menggunakan saluran yang pertama dan kedua,

sedangkan usaha besar juga biasanya menggunakan jenis salurang yang

identik ke tiga ataupun ke empat.

2.4.4 Customer 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 dapat tumbuh dengan nilai tertentu dari

waktu ke waktu, mungkin juga mirip loyalitas produk retensi dan loyalitas

merek adalah fondasi untuk bertahan, pertumbuhan yang menguntungkan.

Sayangnya, ketika merek mati atau loyalitas dan profitabilitas merek

menurun, sering tidak disadari bahwa merek itu mati karena terbunuh oleh

praktik pemasaran yang sesat dan penurunan loyalitas merek karena dilukai

oleh tindakan pemasaran yang salah.

Kotler & Amstrong (2006:16), menyatakan manajemen hubungan

pelanggan adalah proses keseluruhan untuk membangun dan menjaga
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hubungan dengan pelanggan melalui pemberian nilai pelanggan unggul

“superior” dan kepuasan pelanggan. “Customer relationship management is

the overall process of building and maintaining profitable customer

relationship by delivering superior customer value and satisfaction.

Manajemen akan membina hubungan yang cocok bagi pelanggan, dengan

adanya manajemen hubungan pelanggan dapat terjalin relasi yang lebih kuat

diantara perusahaan dan pelanggan, dan pada gilirannya sedikit demi sedikit

kepuasan pelanggan dapat tercapai. Pelanggan yang loyal merupakan

cermin dari kepuasan pelanggan itu sendiri .

Hubungan baik bagi pelanggan identik dengan bagaimana perusahaan

memberi sebuah pelayanan yang baik untuk pelanggannya. Tjiptono

(2008:68) menyatakan ada lima dimensi kualitas layanan adalah:

a. Keandalan (Reliabilitas), yakni kemampuan memberikan layanan

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan,

b. Ketanggapan (Responsivitas), yaitu keinginan dan kesediaan para

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan

dengan tanggap,

c. Jaminan (assurance), mencangkup pengetahuan, kompetensi,

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan;

bebas dari bahaya fisik, resiko, atau keragu-raguan,

d. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan,

komunikasi yang efektif, perhatian personal, dan pemahaman atas

kebutuhan individual para pelanggan,
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e. Bukti fisik (Tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,

karyawan dan sarana komunikasi.

Beberapa jenis hubungan pelanggan menurut Osterwalder dan Pigneur

(2012:29) yang dapat membantu kegiatan usaha adalah:

a. Bantuan Personal

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antar manusia. Pelanggan

dapat berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk

mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian

selesai. Komunikasi ini dapat dilakukan ditiap penjualan, 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.
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d. Korelasi

Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekedar

hubungan konvensional pelanggan-vendor untuk menciptakan nilai

bersama pelanggan. Situs amazon mengajak pelanggan memberikan

ulasan yang kemudian menciptakan nilai bagi pecinta buku lain.

Beberapa perusahaan melibatkan untuk membantu dalam mendesain

produk baru yang inovatif. Contoh lain Youtube mengajak pelanggan

menciptakan konten untuk konsumsi publik. Dalam penelitian ini

indikator yang akan digunakan adalah bantuan personal, komunitas

dan kokreasi.

2.4.5 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)

menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:30). 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. Menurut gitman 2009 dalam detiana (2011:59) profitabilitas

merupakan hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan

menggunakan aset perusahaan, baik lancar maupun tetap dalam aktifitas

produksi. Menilai keefektifan bisa mengaitkan dengan laba bersih terhadap

aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Perusahaan harus bertanya

kepada dirinya sendiri, untuk apakah masing-masing segmen pelanggan
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sudah melakukan pembayaraan, apabila sudah melakukan pembayaran yang

tepat maka 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 seperti yang di

ungkapkan Osterwalder dan Pigneur (2012:31)  yaitu:

a. Penjualan Aset

Pengertian arus penjualan yang paling luas berasal dari penjualan hak

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

produk konsumen 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
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pengembalian pendapatan. Disisi lain, penyewa menikmati

keuntungan karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk menanggung

biaya penuh atas kepemilikan.

2.4.6 Key Resources

Osterwalder dan Pigeneur (2012:34), mengatakan key resources merupakan

blok bangunan sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset

terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi.

Sumber daya utama merupakan aset yang digunakan oleh perusahaan untuk

menunjang kegiatan usahanya. Aset sendiri merupakan manfaat dari

ekonomi dimasa depan yang mungkin diperoleh dimasa depan, atau

dikendalikan oleh perusahaan tertentu sebagai hasil transaksi atau kejadian

masa lalu, Kieso, et al (2008:193). Setiap model bisnis mempunyai kriteria

aset yang berbeda tergantung dari jenis usaha itu sendiri baik itu kecil,

menengah ataupun besar. Selain aset sumber daya yang digunakan juga

berbeda beda. Sumber daya yang berbeda beda itu sendiri bisa dilihat

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

Sumber Daya Utama dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau

diperoleh oleh mitra utama.

Seperti Penjelasan dari Osterwalder dan Pigneur (2012:35), sumber daya

utama dapat  dikategorikan menjadi 4 diantaranya sebagai berikut:

a. Fisik

Kategori ini meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas pabrikan,

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

b. Intelektual

Sumber daya intelektual seperti merek, pengetahuan yang dilindungi,

paten dan hak cipta, kemitraan, dan database pelanggan merupakan

komponen-komponen yang semakin penting dalam model bisnis yang

kuat. Sumber daya intelektual sulit dikembangkan, tetapi jika berhasil,

akan memberikan nilai yang sangat berarti.

c. 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.

d. Finansial

Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial dan/atau

jaminan finansial seperti uang tunai, kredit atau opsi saham untuk

merekrut karyawan andalan.

2.4.7 Key activities

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:36) mengatakan blok bangunan

aktivitas kunci yang menggambarkan hal-hal terpenting yang harus

dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Aktifitas
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menjelaskan bagaimana kegiatan yang itu sedang berjalan. Dasar dari key

activities sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dasar dari balok key

resources yang dimana didalamnya terdapat penjelasan yang sama dimana

dalam key activieties ini juga penting bagi setiap usaha-usaha. Key Activities

juga mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai kunci dari aktifitas usaha dan

tergantung dari setiap jenis usaha itu sendiri ataukah jenis usaha kecil,

menengah, ataupun besar.

Dalam Osterwalder dan Pigneur (2012:7), menjelaskan aktivitas-aktivitas

kunci dikategorikan sebagai berikut:

a. Produksi

Aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan, penyampaian

produk dalam jumlah besar dan kualitas unggul. Aktivitas produksi

mendominasi model bisnis perusahaan pabrikan. Sebagaimana

disampaikan Handoko (2008:3), manajemen produksi dan operasi

merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan

sumber daya-sumber daya (atau sering disebut faktor-faktor produksi)

tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya,

dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi

berbagai produk atau jasa. Sedangkan Kotler (1999:11) dalam konsep

produksi (production concept) menyatakan bahwa konsumen akan

menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau karena itu,

manajemen harus berfokus pada peningkatan efisiensi dan distribusi.
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b. Pemecahan Masalah

Aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru

untuk masalah-masalah pelanggan individu.

c. Platform / 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.

2.2.8. Key Patnership

Key patnership merupakan blok bangunan kemitraan 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 (Osterwalder

dan Pigneur, 2012:38). Kemitraan adalah jalinan kerja sama antar berbagai

pelaku usaha, mulai dari tingkat produksi sampai pemasar. Kemitraan

sangat membantu pelaku usaha untuk menjalankan tugasnya, begitu

sebaliknya mitra kerja juga bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang

diikutinya yang terpenting adalah mitra dan perusahaan mempunyai tujuan

yang sama.

Selain melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, pemasar

juga harus melaksanakan manajemen hubungan kemitraan (partner

relationship management) yang baik pula (Kotler, 1999:22). Mitra dalam
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manajemen hubungan pelanggan berdasarkan Kotler (1999:22) dapat dibagi

menjadi 2 yaitu:

1) Mitra di dalam perusahaan.

2) Mitra pemasaran di luar perusahaan.

Osterwalder dan Pigneur (2012:38) membedakan empat jenis kemitraan

yang berbeda antara lain.

1. Aliansi strategi antara non pesaing.

2. Competition: kemitraan strategi antar pesaing.

3. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru.

4. Hubungan pembeli dan pemasok untuk menjamin pasokan yang

dapat diandalkan.

2.4.9 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.

Aktifitas bisnis yang baik ialah aktifitas yang berjalan mempunyai

gambaran biaya pengeluaran yang stabil atau sesuai dengan kegiatanya.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:40) blok bangunan cost structure

ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan

model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan

hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan
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timbulnya biaya. Perhitungan biaya semacam ini relatif lebih mudah setelah

sumber daya utama.

Pada dasarnya cost structure merupakan sebuah gambaran usaha yang

digambarkan dengan biaya-biaya yang akan di lakukan atau akan dilakukan

oleh sebuah usaha .

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:41) struktur biaya memiliki

beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut:

a. Biaya tetap

Biaya-biaya yang tetap sama meskipun volume barang atau jasa yang

dihasilkan berbeda-beda. Contohnya: gaji, sewa tempat.

b. Biaya variabel

Biaya-biaya yang bervariasi secara proposional dengan volume barang

atau jasa yang dihasilkan.

c. Skala Ekonomi

Keunggulan biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika produksinya

berkembang.

d. Keunggulan biaya yang dinikmati bisnis terkait dengan lingkungan

operasional yang lebih besar.

2.5. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi tempat usaha. Analisis ini dapat memaksimalkan kekuatan

strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat
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meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Rangkuti,

(2006:19) juga menjelaskan Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan

(weaknesses) dan ancaman (threats). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat

didalam suatu organisasi termasuk satuan bisnis tertentu sedangkan peluang dan

ancaman merupakan faktor–faktor lingkungan yang dihadapi perusahaan atau

satuan bisnis tertentu. Menurut Kotler bahwa yang dimaksud dengan analisis

SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman perusahaan,  yang dimana itu akan bisa menjadikan acuan  untuk suatu

kegiatan usaha.

Menurut David (2006:8), Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan

dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau

lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan

dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi

dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan

maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan.

Menurut Tunggal (2005:74-75) analisis SWOT merupakan identifikasi yang

sistematis dari faktor faktor dan strategis yang menggambarkan pedoman terkait.

Dalam pengertian analisis swot tersebut dapat kita lihat beberapa faktor dari

strength yaitu dari segi lingkungan. Karena ruang lingkup suatu bisnis dapat

mempengaruhi akan kekuatan dari bisnis tersebut. Lingkungan adalah salah satu
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faktor untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam persaingan. Untuk

menentukan tujuan, sasaran, dan strategi–strategi yang akan diambil, diperlukan

suatu analisa mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan dimana

perusahaan berada.  Lingkungan tersebut dibagi dua yaitu :

1. Lingkungan eksternal (lingkungan luar perusahaan).

2. Lingkungan internal (lingkungan dalam perusahaan).

Faktor eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan dimana

perusahaan tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadapnya sehingga

perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi

kinerja semua perusahaan. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan

makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan yang

mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba.

Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri trend

dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan

dengannya. Pemasaran yang baik adalah seni menemukan, mengembangkan, dan

menghasilkan laba dari peluang-peluang ini. Peluang pemasaran menurut Kotler

(1997:72) adalah sebagai berikut: Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan

pembeli dimana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Berikut ini

terdapat diagram analisis SWOT yang menjelaskan tentang bagaimana kombinasi

strategi yang tepat dalam faktor internal dan faktor eksternal dalam kegiatan

usaha.
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Sumber : Rangkuti (2006:19).

Gambar 2.2 Diagram Analisis SWOT

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang

yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih

memiliki kekuatan dari strategi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara

strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain

pihak, perusahaan juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal.

Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrik.

Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
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Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

2.6. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang keabsahan data dan mempermudah peneliti dalam melakukan

penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi, sesuai

dengan fungsi dari penelitian terdahulu yang bisa menjadi acuan yang baik dan

relefan. Adapun beberapa penelitian terdahulu berkenaan dengan penerapan

bussines canvas model yaitu diantaranya adalah

Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu

No TAHUN PENELITI
JUDUL

PENELITIAN

MALASAH

PENELITIAN
HASIL

1. 2016 Prasetyo Penerapan Business
Model Canvas untuk
Menciptakan
Alternatif  Strategi
Bisnis Di Dalam
Pengembangan
Kegiatan Usaha
Mikro Kecil
Dan Menengah
Tahun 2015

Bagaimana
Membuat
Perancangan
Model Bisnis
Dalam
Penerapan
Business Model
Canvas untuk
Menciptakan
Alternatif
Strategi Bisnis
Di Dalam
Pengembangan
Kegiatan Usaha
Mikro Kecil
Dan Menengah

Home Industry
Tempe Sudah
Menggunakan
Business Model
Canvas Di
Dalam Aktivitas
Usaha Yang
Dijalankan.
Meskipun Ada
Beberapa Blok
Bangunan Yang
Perlu Diperbaiki
Untuk
Menyempurnakan
Business Model
Canvas Yang
Diterapkan

2. 2016 Bela Dan
Ratih

Analisis Model Bisnis
Pada Restoran Yung
Ho Dengan
Menggunakan
Business Model
Canvas

Bagaimana
Mengembangkan
Model Bisnis
Pada Restoran
Yung Ho
Dengan
Menggunakan
Evaluasi
Business Model
Canvas.

Business Model
Canvas yang Di
Kembangkan
Oleh Restoran
Young Ho
Mempunyai
Berbagai Macam
Kelebihan Dan
Kekurangan
Dengan Tols
Yang Di Pakai
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No TAHUN PENELITI
JUDUL

PENELITIAN

MALASAH

PENELITIAN
HASIL

3. 2014 Enis Dan
Dodie

Strategi
Pengembangan Bisnis
Kuliner
Menggunakan
Pendekatan Business
Model Canvas,
Studi Kasus Pada
Restoran Bebek Udig
Tahun 2014

Bagaimana
Model Bisnis
Restoran Bebek
Udig
Menggunakan
Business Model
Canvas?

Dari Hasil
Penelitian Di
Dapatkan Sebuah
Gambaran
Mengenai Model
Bisnis Bebek
Udig Dengan
Dipetakan Ke
Dalam Sembilan
Blok Business
Model Canvas

4. 2013 Dewobroto Penggunaan
Business Model
Canvas Sebagai
Dasar Untuk
Menciptakan
Alternatif
Strategi Bisnis
Dan Kelayakan
Usaha

Bagaimana
Menciptakan
Alternatif
Strategi
Bisnis Dan
Kelayakan
Usaha

Business Model
Canvas Dapat
Menjadi Tools
Yang
Sederhana Guna
Menghasilkan
Alternatif Strategi
Perusahaan Yang
Berujung Pada
Kelayakan
Finansial.

Sumber : Data Diolah 2016

Pada penelitian kali ini mempunyai perbedaan yaitu penerapaan business model

canvas ini dilakukan pada bidang kuliner, dimana dalam bidang kuliner ini fokus

terhadap usaha rumah makan lesehan yang mempunyai peluang yang bagus jika

dianalisis dengan penerapan startegi business model canvas. selain itu pada tempat

yang dilakukan penelitian juga berbeda sehingga pada penelitian kali ini dapat

memberikan sebuah inoformasi yang berbeda.

2.7. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat bertahan

hidup, baik dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Dengan melihat pesatnya

peningkatan pertumbuhan yang terjadi di Kota Metro, maka kebutuhan makanan
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juga akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, tidak heran bisnis makanan menjadi

salah satu usaha yang memiliki prospek cukup baik dan menjanjikan. Lesehan

Mulya bukan satu satunya rumah makan lesehan yang ada di Kota Metro, akan

tetapi usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha ini sudah memiki pelanggaNnya

yang setia, selain itu juga ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kegiatan

usaha Lesehan Mulya saat ini.

Saat ini juga banyak sekali Rumah makan yang muncul di Kota Metro, hal ini

menjadikan sebuah tantangan terhadap kelancaran bisnis kuliner itu sendiri, oleh

sebab itu konsep kuliner lesehan yang berbeda ini sangatlah cocok apabila

dijalankan dengan penerapan business model chanvas khususnya untuk warung

makan Lesehan Mulya, dimana dalam business model canvas ini akan

mengevaluasi penerapan usaha bisnis yang berjalan saat ini dengan 9 blok

bangunan yang akan memberikan gambaran kondisi usaha secara keseluruhan

terhadap keadaan Lesehan Mulya selama ini,  setelah mengetahui  hasil dari

keadaan usaha yang berjalan selama ini, itu akan memberikan sebuah data yang

bisa menjadi sebuah evaluasi dari usaha yang selama ini berjalan. Dari gambaran

business model canvas ini dapat digunakan juga sebagai bahan evaluasi terhadap

usaha lesahan agar mampu mengembangkan usahanya dan menerapkan model

bisnis yang lebih populer dan menguntungkan. Sembilan blok business model

canvas sendiri memiliki gambaran sebagai berikut:

1. Customer segment merupakan sebuah konsep yang bersentuhan langsung

untuk menangani pelanggan.

2. Value proposition yaitu konsep blok yang mengunakan proposisi nilai untuk

memecahkan masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan.
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3. Channel yaitu usaha yang menghubungkan pelanggan melalui komunikasi,

distribusi dan saluran penjualan.

4. Customer relationship yaitu hubungan yang dilakukan oleh pengusaha

dengan pelanggan melalui segmentasi pelanggan.

5. Revenue stream yaitu blok yang menggambarkan arus pendapatan yang

dihasilkan  dari proposisi nilai.

6. Key resource yaitu blok yang menggambarkan tentang semua elemen yang

digunakan.

7. Key activities yaitu blok yang menggambarkan sejumlah aktivitas penting.

8. Key patnership yaitu blok yang menggambarkan tentang kegiatan penting di

luar dari sumberdaya yang ada.

9. Cost structure yaitu blok yang menggambarkan elemen pendukung struktur

biaya

Setelah mengetahui penerapan business model canvas yang terjadi selama ini

maka akan dilakukan analisis dengan analisis SWOT yang bertujuan untuk

memetakan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

yang ada didalam usaha lesehan mulya. Manfaat dari pemetaan itu sendiri yaitu

untuk mendapatkan rumusan strategi bisnis kuliner untuk berjalan kedepanya.

Setelah kita melakukan analisis SWOT kita akan mengetahui alternatif strategi-

strategi usaha lesehan mulya yang baik bagi usaha Lesehan Mulya. Berdasarkan

uraian yang tersebut maka adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti

gambar dibawah ini:
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan serta memahami tentang analisis penerapan business

model canvas pada usaha bidang lesehan ini peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa

dan tasiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Sugiyono (2012:14), mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang berlandaskan pada sebuah filsafat yang meyakini bahwa

satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman

aktual-fisika (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 dari pada generalisasi.
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif , menurut Sugiyono (2012:

13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu

peneliti akan memberikan hasil dari penelitian ini untuk mendeskripsikan/

mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis usaha kuliner

rumah makan Lesehan Mulya Metro.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Metro di Jl. A. Yani 15 A Metro Timur,

Lampung, Indonesia, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti

melakukan penelitiannya terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa

yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Alasan kenapa Kota Metro adalah

objek dari lokasi yang diteliti antara lain adalah:

a. Pertimbangan geografis

Kota Metro sebagai kota yang berkembang ke 2 setelah Bandar Lampung

mempunyai peluang usaha yang strategis menurut peneliti, ada berbagai

macam objek tempat pendukung seperti adanya berbagai macam instansi

perkantoran baik itu negeri ataupun swasta, setra adanya berbagai macam

instansi pendidikan lengkap dari dasar hingga bangku perkuliahan pun

Kota Metro sudah memiliki fasilitas itu. Sehingga itu merupakan peluang

strategis dari faktor wilayah yang dimana banyak tedapat kalangan
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kalangan yang bisa menjadi sasaran para pengusaha untuk membuka

usahanya.

b. Waktu dan biaya

Waktu yang dilakukan peneliti pada dasarnya menyesuaikan dengan

berjalanya jam buka terhadap lesehan mulya ini sendiri, sedangkan rentan

waktu nya adalah disesuaikan dengan berakhirnya penelitian ini sendiri

yang dimulai sejak awal Oktober 2016. Biaya juga menjadi pertimbangan

mengingat peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan di Kota

Metro masih bisa dikondisikan oleh peneliti.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian

yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk

mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah

garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih

terarah. Dalam penelitian, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2012:337). Sejalan

dengan pendapat ini, Moleong (2005:93) 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.
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Fokus penelitian yang saya akan ulas pada kali ini adalah bagaimana cara

penerapan business model canvas apabila diaplikasikan dalam usaha kuliner

rumah makan Lesehan Mulya yang ada di Kota Metro, Lampung.

3.4. Subjek, Sumber Data dan Jenis Data

3.4.1 Subjek

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek

penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan, informan adalah orang

yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

belakang. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan snowball sampling.

Menurut Sugiyono (2013:123), snowball sampling adalah teknik penentuan

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju

yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel,

pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu atau dua

orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti

mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang

diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel

semakin banyak. Artinya alasan peneliti menggunakan teknik snowball sampling

adalah dimana pada situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat

menjadi bertambah, karena subjek atau informan penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya kurang memberikan informasi yang mendalam atau pada situasi

tertentu tidak memungkinkan peneliti untuk mendapatkan akses pada sumber,
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lokasi atau subjek yang ingin di teliti. Pada penelitian kali ini adapun kriteria

informan yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Pemilik warung makan Lesehan Mulya.

2. Karyawan yang masih aktif berkerja di warung makan Lesehan Mulya.

3. Konsumen pelanggan yang sudah membeli di warung makan Lesehan

Mulya.

4. Mempunyai rentang usia 17-45 tahun.

5. Bersedia menjadi informan.

3.4.2. Sumber Data

Arikunto (2006:224), 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 (2005:157), 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-
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lain. 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 pemilik usaha Warung Lesehan Mulya yang ada di

Kota Metro Lampung.

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

Badan Pusat Statistik (BPS), perpustakaan, internet, jurnal dan lain

sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil

atau menggunakanNya 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. Menurut Sugiyono (2013:193), teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan
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dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 metode didalam

pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Menurut Purhantara (2010:80) wawancara merupakan salah satu teknik

pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara

langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang

lain yang diwawancarai (interviewer).

b. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek

penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan

dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Metode

observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku

(subjek), benda, atau kejadian (objek) dari pada metode wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan yang menggambarkan tentang peristiwa

yang pernah terjadi. Menurut Sugiyono (2013:422) dokumen bisa berupa

tulisan, gambar dan karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian

dari wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya jika didukung

oleh dokumen-dokumen yang lengkap seperti gambar, catatan dan lain

sebagainya.
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3.6. Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi

tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian yang pertama peneliti akan

meminta izin terhadap pemilik usaha dan menjelaskan maksud dan tujuan

untuk mengadakan penelitian, ditunjang  dengan adanya lampiran surat

izin formal penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu

Sosial & Ilmu Politik Universitas Lampung. Selanjutnya setelah pemilik

usaha menyetujuinya peneliti akan menentukan kapan dan dimana adakan

diadakannya peneitian dan wawancara  yang akan dilaksanakan dengan

waktu yang disepakati oleh pemilik usaha.

2. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along)

Ketika sudah memasuki kegiatan penelitian, peneliti akan memberikan

hubungan yang positif terhadap informan, menerima apa pun yang

menjadi dasar kegiatan usaha serta peneliti akan mencari informasi yang

lengkap yang didukung dengan penunjang informasi beupa fenomena

fenomena yang terjadi belakangan ini. Oleh sebab itu peneliti harus

dengan cermat menyikapi semua informasi informasi yang didapat.

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 pengumpulan data adalah sebagai berikut:



56

a. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek

penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi

dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Metode

observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku

(subjek), benda, atau kejadian (objek) dari pada metode wawancara.

b. Wawancara

Wawancara, Menurut (Moleong, 2005:186) wawancara mendalam

merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan

bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat

penelitian. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan

langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan

dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan

permasalahan penelitian

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan yang menggambarkan tentang

peristiwa yang pernah terjadi. Menurut Sugiyono (2013:422) dokumen

bisa berupa tulisan, gambar dan karya-karya monumental seseorang.

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih dapat

dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap seperti

gambar, catatan dan lain sebagainya.
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3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan

(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi Positivisme dan disesuaikan

dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Derajat

kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa

yang akan digunakan (Moleong, 2014:321). Penelitian ini menggunakan beberapa

teknik keabsahan data antara lain:

a. Ketekunan/Keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan

atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut

secara rinci (Moleong, 2014:330).

b. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu

dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013:464). Trianggulasi bertujuan

untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data dengan membandingkan

data yang diperoleh dari sumber lain, baik itu pada beberapa fase

penelitian lapangan, atau pada waktu yang berbeda dan dengan metode

yang berbeda pula. Jadi Trianggulasi berarti cara terbaik untuk

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada

dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai
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kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa

dengan trianggulasi, peneliti dapat me–recheck temuannya dengan jalan

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori

(Moleong, 2014:332).

Berikut ini cara yang dilakukan peneliti untuk me–recheck trianggulasi

yang telah dilakukan (Moleong, 2014:332):

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data

dapat dilakukan.

c. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Artinya setiap hasil

data yang dihasilkan oleh peneliti harus ditunjang dengan bukti pendukung

agar dapat dipercaya. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi

manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera,

handycam, alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung

kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:467).

d. Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh
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pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi

data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya,

tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya

tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi

dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus

merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan

oleh pemberi data (Sugiyono, 2013:468). Jadi tujuan member check adalah

agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan

laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui beberapa proses

identifikasi dengan metode wawancara, tanpa disadari bahwa sebenarnya

kegiatan usaha warung makan Lesehan Mulya merupakan bagian dari busines

model canvas.

a. Customer segment, dalam usaha warung makan Lesehan Mulya adalah

semua segmentasi pelanggan atau semua kalangan

b. Value proposition, dalam usaha warung makan  lesehan mulya yaitu

dengan mengandalkan produk yang fresh, harga yang terjangkau, dan

pelayanan yang baik

c. Channels, blok bangunan channel yang dipakai warung makan Lesehan

Mulya adalah berkerja sama dengan suppier

d. Customer relationship, usaha warung makan Lesehan mulya dalam

menjaga hubungan baik dengan pelanggan dengan cara memberikan

jaminan kualitas menu yang baik, memberdayakan komunitas dan

tentunya memberikan pelayanan yang prima

e. Revenue streams, yang didapat oleh warung makan Lesehan Mulya

berasal dari penjualan produk makanan
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f. Key resource, dalam melakukan kegiatan usahanya warung Makan

Lesehan Mulya menggunakan dua sumber daya yaitu sumberdaya

manusia dan sumberdaya fisik.

g. Key activities,  pada warung makan Lesehan Mulya terletak pada aktifitas

produksi, penjualan dan distribusi

h. Key patnership, warung makan Lesehan mulya hanya berkerja sama

dengan mitra yaitu supplier yang memasok bahan baku

i. Cost structure, pada biaya pengeluaran warung makan Lesehan Mulya

dalam melakukann aktifitas produksi terbagi menjadi 2 yaitu biaya

variabel dan biaya tetap.

2. Alternatif strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha warung makan

Lesehan Mulya berdasarkan analisis SWOT yaitu terdapat pada strategi SO.

Strategi SO ini adalah strategi  yang memanfaatkan semua peluang yang ada

dimana sangat tepat apabila dijalankan di warung makan Lesehan Mulya

dalam hal mengembangkan usaha untuk  meningkatkan profitabilitas. Strategi

alternatifnya yaitu:

a. Peningkatan proses penjuaalan

b. Meningkatkan permodalan

c. Membuka cabang baru

d. Peningkatan kualitas pelayanan konsumen

e. Meningkatkan penggunaan teknologi.
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5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha warung makan yaitu ada beberpa hal yang perlu

dibenahi agar usaha warung makan Lesehan Mulya bisa meningkatkan

profit penjualan, seperti peningkatan kualitas pemilik maupun karyawan

dan dalam aktifitas produksinya warung makan lesehan juga dapat

menciptakan ide-ide baru yang bisa menarik pelanggan untuk datang dan

kembali untuk membeli produk dari warung makan Lesehan Mulya.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti usaha usaha lain yang

belum diteliti sebelumnya, sehingga nantinya bisa mengetahui tentang

sudah baik atau belum usaha itu diterapkan dalam business model canvas,

dan apabila berkenan untuk penelitian selanjutnya bisa menganalisi

tentang business model canvas bila diterapkan dalam usaha besar bahkan

perusahan multinasional yang harapanya nanti kita akan mengetahui

seberapa baikah perusaan itu jika di analisis menggunakan business model

canvas.



120

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. PT.
Asdi Mahasatya. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta :Rineka Cipta

Assauri, Sofjan. 2012. Manajemen Pemasaran, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta

Bela, Ratih. 2016. Analisis Model Bisnis Pada Restoran Yung Ho Dengan
Menggunakan Business Model Canvas. AGORA Vol. 4, No. 2. Universitas
Kristen Petra. surabaya

Chambers. 1995. Essential English Dictionary. Chambers Harrap Publishers Ltd.

Candra. 2010. Pusat Kuliner Khas Solo Di Solo. Yogyakarta Skripsi : Universitas
Atma Jaya Yogyakarta  hal : 11

David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis. Edisi Sepuluh, Penerbit Salemba
Empat, Jakarta

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. Cetak Biru Pengembangan
Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, Jakarta: Studi Industri Kreatif Indonesia,
Departemen Perdagangan.

Detiana, tita. 2011. Analisis Pengaruh Keuangan, Pertumbuhan, Penjualan, dan
Deviden, Terhadap harga saham. Jurnal Bisnis dan Akutansi

Dewobroto, Wisnu Sakti. 2013. Penggunaan Bussines Model Canvas sebagai
Dasar Untuk Menciptakan Alternatif Strategi Bisnis dan Kelayakan
Usaha. Skripsi Universitas Trisakti. Jakarta.

Enis, Tricahyono. 2014 The Development Strategy Of Culinary Business With
Business Model Canvas Approach (Case Study Of Bebek Udig Restaurant
2014)



121

Handoko. 2008. Manajemen Pemasaran : Analisis Perilaku Konsumen. Edisi
Pertama Cetakan Keempat, BPFE. Yogyakarta.

Osterwalder, Alexander dan Pigneur. 2012. Business Model Gneration. PT Elex
Media Komputindo. Jakarta.

Kasali, Rheinald, 1998. Membidik Pasar Indonesia, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama

Kodrat, David Sukardi. 2009. Manajemen Strategi “Membangun keunggulan
bersaing era global di Indonesia berbasis kewirausahaan”. Graha Ilmu.
Yogyakarta.

Kotler, Philip dan Gary Amstrong. 2001. Prinsip-prinsip pemasaran, jilid 2. Edisi
ke 8. Jakarta: Erlangga

Kotler, Philip. 1996. Manajemen Pemasaran: Analisis, perencanaan dan
pengendalian. Jilid 1. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran (Analisis, perencanaan,
implementasi, dan kontrol). PT Prenhallindo. Jakarta.

Kotler, Philip. 1999. Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan dan
Pengendalian. Edisi 6. Penerbit Erlangga: Jakarta

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran. Buku 1 Edisi kesebelas. Drs
Benjamin Molan, trans.  Jakarta: PT Prenhallindo.

Lupiyoadi, Hamdani. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa, Edisi Kedua. Jakarta :
Penerbit Salemba Empat.

Meitasari, Tricahyono. 2014. Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner
Menggunakan Pendekatan Business Model Canvas. Jurnal Universitas
Telkom. Bandung

Moleong, 2005. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Bandung.

Purhantara.2010. Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta. Graha
Ilmu

Rangkuti, Freddy (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama



122

Rhenald, Kasali. 1998. Membidik Pasar Indonesia, STP (Segmenting, Targeting,
Possioning ) . Jakarta : Gramedia. Pustaka Utama.

Timo, Rintamaki & Kuusela, Hannu (2007), “Identifying Competitive value
proposition in retailing” Managing Service Quality, Vol. 17 No Robbins
dan Coulter, 2002, Prilaku Organisasi, Jakarta : Gramedia

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, Dan Kombinasi.
Bandung: Alfabeta

Tambunan, Andy P. 2007. Menilai harga wajar saham ( stock valuation ).
Jakarta. PT Elex Media

Tedjasuksma. 2015. Potret Umkm Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean 2015, Fakultas Bisnis Dan Pascasarjana Ukwms  Halaman 189.

Tim PPM Manajemen. 2012. “Business Model Canvas penerapan di Indonesia”.
Jakarta: PPM

Tjiptono, Fandy. 2012. Pemasaran Strategik. Andi. Yogyakarta.

Tjiptono, Fandy. 2008. Strategi Pemasaran. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi
Offset.

Tunggal, Amin Wijaya, 2001. Tanya Jawab Manajemen Pemasaran
Internasional, Harvarindo, Jakarta

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Usaha Kecil dan
Usaha Menengah. Kemeneterian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.

Sumber Lain :

Admin, 2013.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
2008. https://www.komisiinformasi.go.id. diakses pada 2016-10-21
Pukul 20.00 WIB

Admin, 2014. capaian Kinerja SKPD Provinsi Lampung tahun 2014 UMKM.
http://lampungprov.go.id/download/file/LAPORAN_KINERJA_INSPEK
T ORAT_FULL.pdf di akses pada 25-10 -2016 pukul 20.00 WIB

Admin, 2014. Jenis-jenis industri kreatif. http://usahabisnismurah.blogspot.co.id
diakses pada 9 2016-10-19 Pukul 23.00 WIB



123

Admin, 2015. PDRB data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro 2008-2014
http://bappeda.metrokota.go.id/e-data/puspulahjianta diakses pada 9
2016-10-19 Pukul 23.00 WIB

Admin, 2016. Capaian Kinerja dinas Koprasi dan UMKM Profinsi Lampung.
Http://koperasiumkm.lampungprov.go.id/downlot.php. diakses pada
tanggal  22-10- 2016 pukul 10.00 WIB

Admin, 2016. Data UMKM 2016 http://www.pde.metrokota.go.id/?pagedetail
data&id=10 diakses pada 25- 10 -2016 pukul  01.00 WIB

Admin, 2016, Konsep usaha, https://www.bps.go.id / Subjek/  view/ id/ 35 #
subjek ViewTab1|accordion-daftar-subjek2. diakses pada 2016-10-10
pukul 10.00 wib

Admin, 2014. Peraturan Tentang CSR.http://keuanganlsm.com/ diakses pada
2016/09/10 pukul 10.00 WIB


	COVER.pdf
	ABSTRACT (ABSTRAK).pdf
	COVER DALAM.pdf
	Doc1.pdf
	SANWACANA.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	bab 1.pdf
	bab 2.pdf
	bab 3.pdf
	bab 4 dan 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

