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ABSTRAK 

  

STRATEGI BISNIS DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL 

CANVAS PADA USAHA ROTI JAYA BAKERY LAMPUNG 

  

Oleh :  

  

Fendi Kurniawan 

  

Persaingan yang ketat Jaya Bakery Lampung dengan seluruh pesaingnya 

menuntut kinerja manajemen profesional serta pengetahuan penuh atas bisnisnya 

guna evaluasi serta penentuan strategi bersaing. Perusahaan yang telah berdiri 

lama ini perlu pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui rancangan model bisnis baru sebagai bentuk strategi 

pengembangan bisnis di Jaya Bakery dengan pendekatan business model canvas. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara 

sedangkan perumusan strategi  dengan melakukan pembagian kuesioner kemudian 

analisisnya menggunakan Business Model  Canvas  yang  setiap  building 

block  juga  dianalisis dengan Matrik IFE & EFE, Matrik IE, Matrik SWOT dan 

Blue Ocean Strategy yang digabungkan dengan Business Model Canvas . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran model bisnis Jaya Bakery saat ini 

adalah pada tahap posisi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain) 

ditinjau dari aspek-aspek Business Model Canvas yang dianalisis dengan Matriks 

IFE dan  matriks EFE menghasilkan Matriks  IE pada perusahaan Jaya Bakery 

terletak pada kuadran V, alternatif strategi yang tepat digunakan pada kuadran ini 

adalah Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Hasil analisis Matriks 

SWOT dan Blue Ocean strategy adalah Jaya Bakery harus lebih membaca 

pergerakan pasar dan penempatan produknya serta dapat memaksimalakan 

penggunaan media informasi, internet dan sosial media, Penambahan nilai pada 

produk, menciptakan hubungan pelanggan secara berkelanjutan, aktivitas kunci 

dengan melibatkan teknologi, penempatan dan peningkatan SDM yang kompeten 

dan inovasi produk dengan tetap mempertahankan harga yang murah. 

Kata kunci : Strategy Business, Business Model Canvas, Matriks IFE,Matriks 

EFE, Matrik IE, Matriks SWOT, Blue Ocean Strategy, Jaya Bakery Lampung 

 

 



ABSTRACT 

 

 BUSINESS STRATEGY WITH BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 

APPROACH AT JAYA BAKERY LAMPUNG 

  

By :  

  

Fendi Kurniawan 

  

Tight competition between bakery in Bandarlampung insist a professional 

performance management and also knowledge about its business for evaluating 

and determining competitive strategy. The company that has established for years 

needs to develop a better business strategy. This research is meant to know a new 

design of business model as a business development strategy in Jaya Bakery with 

business model canvas approach. Using qualitative method by doing interview, 

while questionnaire is used to formulate the strategy, then using businedd model 

canvas to analyze which every building block is also being analyzed by Matrik 

IFE & EFE, Matrik IE, Matrik SWOT, and blue ocean strategy that is combined 

with business model canvas.  

Research's result indicates that recent business model of Jaya Bakery is Hold and 

Mantain-stage reviewed from ascpects of business model canvas which analyzed 

by Matriks IFE and Matriks EFE that produced Matriks IE at Jaya Bakery on 

kuadran V, proper alternative strategy to be used on this kuadran is market 

penetration strategy and product development. Matriks SWOT and blue ocean 

strategy analysis results are that Jaya Bakery has to read the market progress more 

and place the product by maximizing media, internet, social media. Adding value 

to a product, creating a continuous relation with customer, action key is to involve 

technology, placing and upgrading competen human resources and product 

inovation that maintain low price. 

Key words: Strategy Business, Business Model Canvas, Matriks IFE,Matriks 

EFE, Matrik IE, Matriks SWOT, Blue Ocean Strategy, Jaya Bakery Lampung 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh

kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia

khususnya para mahasiswa masih bingung dengan manfaat dan tujuan dari bisnis

tersebut. Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang memiliki kekayaan alam

yang melimpah jika kita tidak pandai mengatur itu semua, maka bangsa kita akan

jatuh ke dalam keterpurukan dalam hal perekonomian dan kemiskinan. Pasti

sebagai rakyat Indonesia kita tidak mau jika hal tersebut terjadi di negara yang

kita cintai. Saat ini Indonesia merupakan negara berpenduduk ke-4 terbesar di

dunia, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kebutuhan akan makanan

yang terus meningkat.

Hal ini tentunya merupakan peluang yang baik bagi usaha dalam bidang

makanan. Salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat perkotaan adalah

roti. Roti dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok. Selain itu roti juga

memiliki kandungan gizi yang baik. Roti adalah makanan berbahan dasar utama

tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak

menggunakan ragi. Kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan

berbagai bahan seperti garam, minyak, mentega, telur, susu ataupun coklat untuk

menambahkan kadar protein di dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa
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tertentu. Roti biasanya dijual dalam bentuk sudah diiris, dan dalam kondisi "fresh"

yang dikemas rapi dalam plastik. Roti merupakan makanan pokok pengganti nasi

di banyak negara Barat (wikipedia, 2017).

Di Indonesia kini roti semakin digemari oleh semua kalangan. Jika dulu

masyarakat Indonesia lebih memilih untuk sarapan pagi dengan nasi atau bubur.

Kini, roti pun menjadi pilihan mereka untuk dikonsumsi pada pagi hari, selain

dijadikan camilan. BreadLife, pernah melakukan survei kepada seribu orang di

lima kota besar di Indonesia pada tahun 2013. Hasil survei itu menunjukkan 70%

masyarakat mengonsumsi roti untuk sarapan (marketeers.com, 2015).

Salah satu kota yang memiliki potensi dalam bisnis roti adalah kota Bandar

Lampung karena Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di

Indonesia. Berdasarkan sensus BPS, kota bandar lampung memiliki populasi

penduduk sebanyak 979.287 jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,93 %

tahun 2015 (BPS Lampung 2016). Tingginya jumlah penduduk perkotaan di

Bandar Lampung serta tingginya tingkat konsumtif masyarakat perkotaan

merupakan peluang yang baik dalam menjalankan bisnis roti di Bandar Lampung.

Roti jenis bakery merupakan roti yang populer di kota Bandar Lampung  roti kini

sudah menjadi makanan yang sangat digemari di Bandar Lampung usaha roti saat

ini terus menjamur. Perkembangan bisnis roti bakery saat ini sangatlah pesat, hal

ini tentunya sangatlah menarik minat dan pangsa pasar yang menggiurkan

(haluanlampung.com, 2015).

Bandar Lampung memiliki beberapa perusahaan yang bergerak dalam

bidang pembuatan roti dan kue berikut ini data perusahaan yang menunjukan

bahwa tingginya bisnis roti di Bandar Lampung.
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Tabel 1.1 Daftar Toko Roti di Bandar Lampung

No Nama No Nama
1 Holland Bakery 13 J.CO
2 Yussi Akmal 14 Dunkin Donat
3 Shereen Cake & Bread 15 Sari Roti
4 Jaya Bakery 16 Monica Loren
5 Roman Bakery 17 Libra Cake
6 Breadtalk 18 Italy Bakery
7 Roti Boy 19 Emerald Bakery Cake & Ornaments
8 Hosana Bakery 20 Hans Bakery
9 Cake Bakery 21 Mayang Sari Bakery
10 Nituty Cukies 22 Garden Bakery
11 Swendis Bakery 23 Intan Bakery
12 Rose Bread 24 Berna Kue
Sumber : kode-area.cybo.com, 2016

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa tingginya persaingan bisnis roti yang ada

di Bandar Lampung. Tingginya persaingan bisnis roti membuat perusahaan harus

memiliki model strategi bisnis yang tepat. Salah satu perusahaan yang menjual

roti di Bandar Lampung  adalah perusahaan Jaya Bakery Lampung.

Jaya Bakery adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan jenis roti.

Jaya Bakery memiliki pabrik pembuatan di Jalan Pulau Damar Gang Sapta Marga,

Sukarame Bandar lampung. Jaya Bakery Lampung didirikan oleh bapak Siyono

pada tahun 1997. Pada pemulaan toko roti dan kue Jaya Bakery hanyalah sebuah

usaha rumahaan yang menjual beberapa produk jajanan kue dan roti. Beberapa

tahun kemudian, nama perusahaan makin berkembang dengan pesat. Semakin

berkembangnya dunia bisnis dan banyaknya para pesaing yang mulai memasuki

dunia bisnis toko kue dan roti saat ini terutama di kota Bandar Lampung, Jaya

Bakery berusaha terus mengembangkan produknya dan menciptakan inovasi-

inovasi yang lainnya dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sendiri. Selain
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itu diadakan pula perluasan perusahaan terutama untuk lokasi kerja dan serta

dibukanya sebuah toko roti dan kue dengan desain yang modern dan nyaman.

Jaya Bakery juga mempunyai permasalahan eksternal dan internal yang

sering muncul. Permasalahan eksternal yang sering muncul diantaranya adalah

laju inflasi yang meningkat, akan mempengaruhi harga bahan pokok makanan

yang merupakan bahan baku dalam pembuatan roti.  Permasalahan lain yang

muncul adalah pendatang baru yang ingin membuka usaha toko kue sejenis,

tingginya tingkat tawar-menawar konsumen dan tingginya tingkat persaingan

yang tersebar di kota Bandar Lampung. Dominasi merek lain di luar Jaya Bakery

menunjukkan gejala belum kuatnya pengaruh merek Jaya Bakery terhadap

kepuasan dan loyalitas konsumen Jaya Bakery di masyarakat Bandar Lampung.

Berikut ini gambar pangsa pasar persaingan Jaya Bakery di Bandar Lampung.

Gambar 1.1 Pangsa Pasar Persaingan Roti Bakery di Bandar

Lampung

Sumber : Hasil Observasi peneliti, 2016
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Gambar 1.1 menjelaskan bahwa bisnis roti memiliki banyak pesaing di

pasaran di Bandar Lampung. Jaya Bakery dalam posisi pasar di Bandar Lampung

masih berada di bawah Holland Bakery, Shereen Cake & Bread, dan Yussi

Akmal. Selain roti jenis bakery Jaya Bakery juga memiliki pesaing subtitusi

seperti J.CO, Dunkin Donut dan lainnya, seperti yang terlihat pada tabel 1.1.

Terdapatnya produk roti lain di pasaran dengan variasi produk,kualitas yang sama,

pelayanan yang tidak jauh berbeda serta memberikan promosi yang menarik,

menjadi salah satu hal yang membuat konsumen beralih ke produk roti lain. Ada

kecenderungan di kalangan masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi roti

dan kue dengan melihat merek yang paling banyak dipakai dan dikenal

masyarakat, rasa gengsi yang diperoleh (prestise), juga kualitas yang dirasakan

lebih unggul. Jaya Bakery harus memiliki strategi yang baik dan tepat dalam

meningkatkan brand image untuk mengalahkan para pesaingnya. Pengelolaan

manajemen yang dilakukan oleh  Jaya Bakery perlu ditingkatkan lagi.

Jaya Bakery harus berbenah dalam menjalankan strategi bisnisnya. Jaya

Bakery belum melakukan  pemasaran melalui media sosial serta belum memiliki

website resmi merupakan salah satu dampak dari kurangnya masyarakat mengenal

Jaya Bakery, hal ini harus segera diselesaikan dalam mengalahkan pesaingnya

karena degan seringnya melakukan pemasaran dapat meningkatkan brand dari

Jaya Bakery itu sendiri.

Jaya bakery Saat ini dengan mempertahankan resep klasik tempo dulu, dan

mempertahankan proses pengerjaan yang apik dan higienis, Jaya Bakery telah

memproduksi aneka roti bercitarasa tinggi dengan berbagai varian isi, Kebersihan

dan kualitas rasa selalu menjadi prioritas dalam produksi di Jaya Bakery. Dari
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segi harga yang ditawarkan, produk Jaya Bakery yang ditawarkan sudah pada

taraf terjangkau oleh masyarakat Bandar Lampung, bahkan bisa dikatakan murah

di bandingkan dengan harga toko roti lainnya. Dari segi harga ini merupakan

keunggulan yang dimiliki Jaya Bakery dalam mengalahkan pesaingnya. Berikut

ini adalah perbandingan tabel beberap harga roti sejenis dengan salah satu toko

kue Holland Bakery di Bandar Lampung.

Tabel 1.2 Daftar Perbandingan Harga Roti Jaya Bakery dan Holland

Bakery

No Menu
Jaya Bakery Holland Bakery
Harga (Rp) Harga (Rp)

1 Brownies Rp. 38.000 Rp. 83.000
2 Roti Abon Rp.   6.500 Rp. 10.500
3 Roti Abon Gulung Rp.   7.500 Rp. 10.500
4 Roti Coklat Keju Rp.   5.500 Rp. 10.000
5 Roti Cup Rp.   7.000 Rp. 10.000

6 Roti Isi
Rp. 4.500-
Rp.8.000

Rp. 8.000-
Rp.10.000

7 Tart Black Forest UK 18X18 Rp. 100.000 Rp. 211.000
8 Tart Black Forest UK 22X22 Rp. 150.000 Rp. 255.000

Sumber : Toko Jaya Bakery dan Holland Bakery, 2016

Tabel 1.1 menggambarkan harga yang ditawarkan di Jaya Bakery lebih

murah dibanding dengan Hollan Bakery. Harga dari Jaya Bakery sangat

bervariasi mulai dari roti fresh berbagai rasa dibandrol dengan harga dari harga

Rp.4.500 hingga ratusan ribu. Sedangkan harga roti Holland Bakery terlihat lebih

mahal dengan harga mulai dari Rp. 8.000 hingga ratusan ribu. Namun dengan

harga yang lebih murah Jaya Bakery masih kalah dengan Holland Bakery yang

memiliki Brand Image lebih baik dari pada Jaya Bakery sehingga minat

konsumen lebih tinggi ke Holland Bakery. Maka perlu adanya pembenahan yang
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harus dilakukan oleh pihak Jaya Bakery agar mampu menyaingi para pesaingnya.

Salah satu keunggulan yang  Jaya Bakery adalah dengan memiliki banyak cabang

demi menjangkau para konsumen disetiap daerah. Berikut ini adalah tabel toko

roti Jaya Bakery di Bandar Lampung.

Tabel 1.3 Lokasi Toko Jaya Bakery Di Bandar Lampung

No Alamat Toko Jaya Bakery

1 Jalan Dr. Rivai No1 Depan RSUAM Bandar Lampung

2 Jalan Kimaja ( Komplek Ruko Kimaja ) No 68E Bandar Lampung

3
Jalan Panglima Polim No.14A, Segala Mider, Tj. Karang Bar., Kota
Bandar Lampung

4
Jalan R.E. Martadinata, Sukamaju, Teluk Betung Timur, Kota Bandar
Lampung,

5
Jalan P. Tirtayasa No.37, Sukabumi, Kec. Sukabumi, Kota Bandar
Lampung

6 Jalan Pulau Sebesi No.11, Sukarame, Kota Bandar Lampung
7 Jalan Teuku Umar No.07 F, Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung

8
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.59, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota
Bandar Lampung

9
Jalan Teuku Cik Ditro, Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar
Lampung,

10 Jalan Yos Sudarso, Pidada, Panjang, Kota Bandar Lampung
11 Jalan Rya Cudu No.25 B, Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung

12
Jalan Kyai Maja No.68 E, Way Halim, Kedotan, Sepang Jaya, Kedaton,
Kota Bandar Lampung

13
Jalan Wolter Monginsidi (Depan RS. Bumi Waras), Pengajaran, Teluk
Betung Utara, Pengajaran, Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung

14
Pasar Cimeng, Jalan Hasim Ashari, Talang, Tlk. Betung Sel., Kota
Bandar Lampung

15 Jl. Urip Sumoharjo Bandar Lampung, Lampung

Sumber : Jaya Bakery Lampung. 2016

Pada tabel 1.3 lokasi toko Jaya Bakery mengalami perkembangan di

Bandar Lampung. Jaya Bakery sendiri di Bandar Lampung Memiiki 6 Outlet

sendiri dan bekerjasama dengan mitra sebanyak  9 outlet yang ada di Bandar

Lampung. Selain di Bandar Lampung Jaya Bakery juga memiliki cabang yang
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tersebar di Lampung yaitu Pringsewu, Bandar Jaya, Kalianda dan

Metro.keunggulan lain yang dimiliki Jaya Bakery yaitu melayani pesanan event

dan wedding Untuk acara di rumah dan juga di kantor saat sedang rapat dan juga

bisa menjadi alternatif bagi para konsumen dalam mengadakan acara pesta Jaya

Bakery siap mengirim ketempat tujuan. Jaya Bakery mempunyai peluang untuk

mengembangkan usahanya dan memperluas pasar, seperti adanya loyalitas

pembeli dan pemasok, serta gaya hidup masyarakat yang konsumtif, dukungan

pemerintah terhadap infrastruktur, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan

ekonomi.

Selain kekukatan masalah lain yang timbul selain pesaing adalah masa

kadaluarsa roti yang tidak bisa terjual habis pada waktunya. Permasalahan yang

muncul di Jaya Bakery, maka diperlukannya sebuah model strategi bisnis yang

baik serta perlu adanya pembenahan dan juga kreatifitas dan inovasi dari

manajemen Jaya Bakery untuk mengalahkan para pesaingnya.

Peneliti menggunakan business model canvas (BMC)  sebagai suatu alat

untuk membantu Jaya Bakery untuk melihat bagaimana model bisnis yang sedang

dijalani saat ini atau inovasi model bisnis yang akan dijalani. Menurut

Osterwalder dan Pigneur (2015:14) business model canvas adalah sebuah model

bisnis yang mampu menggambarkan secara sederhana bagaimana suatu organisasi

memberikan dan menangkap nilai dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk

menghasilkan uang. Melalui BMC, Jaya Bakery akan melihat bisnis secara garis

besar namun setiap elemen yang terkait dengan bisnis akan terlihat lengkap dan

rinci. Evaluasi terhadap masing-masing elemen akan memudahkan analisis

terhadap apa yang dirasa kurang tepat, dan pada akhirnya perusahaan dapat



9

mengambil  langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Peneliti menggunakan BMC

untuk membantu pemilik Jaya Bakery dalam melihat bisnis secara umum yang

kemudian dapat menyusun strategi untuk mengalahkan pesaingnya. BMC

memudahkan pemilik Perusahaan untuk melihat hubungan antara masing-masing

elemen dalam bisnisnya sehingga dapat menciptakan value bagi konsumen dan

perusahaan.

Osterwalder dan Pigneur (2015:14) 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. Bagian-bagian tersebut kemudian

dipetakan menjadi 2 sisi yaitu sisi kanan (kreativitas) dan kiri (logika). Aktivitas-

aktivitas bisnis yang dilakukan baik usaha besar maupun usaha kecil secara tidak

langsung telah menerapkan business model canvas di dalam menjalankan kegiatan

bisnisnya, meskipun dalam penerapannya hanya menggunakan beberapa blok dari

sembilan blok bangunan.
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Persaingan yang ketat Jaya Bakery dengan seluruh pesaingnya menuntut

kinerja manajemen profesional serta pengetahuan penuh atas bisnisnya guna

evaluasi serta penentuan strategi bersaing. Perusahaan yang telah berdiri lama ini

perlu pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Mengetahui bagaiaman

model bisnisnya adalah langkah awal yang bisa dilakukan dan model bisnis yang

paling mudah dipahami adalah business model canvas.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik  melakukan penelitian

yang berjudul “STRATEGI BISNIS DENGAN PENDEKATAN  BUSINESS

MODEL CANVAS (BMC) PADA USAHA ROTI JAYA BAKERY

LAMPUNG”.

B. Rumusan Masalah

Semakin tingginya persaingan bisnis tata boga roti membuat Jaya Bakery

harus bisa mengembangkan strategi bisnisnya. Persaingan yang ketat dengan

seluruh pesaingnya menuntut kinerja manajemen professioanal serta pengetahuan

penuh atas bisnisnya. Maka diperlukan  model bisnis sebagai bentuk strategi yang

bisa dijalankan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti

mengangkat rumusan masalahnya adalah Bagaimana strategi pengembangan

bisnis yang sesuai di Jaya Bakery dengan pendekatan business model canvas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perancangan model bisnis

baru sebagai bentuk strategi pengembangan bisnis di Jaya Bakery dengan

pendekatan business model canvas.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan

mengenai pemilihan strategi pengembangan usaha yang tepat guna

mencapai tujuan perusahaan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan

penelitian selanjutnya terkait penerapan strategi bisnis.

3. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk memperluas wawasan pihak lain yang

berkepentingan dibidang analisis strategi bisnis dengan mengambil penelitia

sama akan tetapi dengan perusahaan yang berbeda.



II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka

1. Strategi Bisnis

David (2012:5) 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 (2012:6) 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 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.

2. Business Model Canvas

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:14) 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
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satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan sembilan elemen kunci yang

terintegrasi dengan baik didalamnya mencangkup analisis strategi secara internal

maupun ekternal perusahaan (Osterwalder dan Pigneur, 2015:15). Model bisnis

kanvas digambarkan melalui sembilan blok bangunan dasar yang menunjukkan

logika bagaimana perusahaan bermaksud untuk menghasilkan uang. Sembilan

blok ini mencakup empat bidang utama bisnis yaitu pelanggan, penawaran,

infrastruktur, dan kelayakan keuangan. Kesembilan blok bangunan dasar yang

digunakan untuk penggambaran model bisnis kanvas adalah :

a. Customer Segments (Segmen Pelanggan)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:20) blok bangunan segmen

pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin

dijangkau atau dilayani oleh perusahanan. Pelanggan adalah inti dari setiap model

bisnis tanpa adanya pelanggan. Tanpa pelanggan (yang memberikan keuntungan),

tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang

lama. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, perusahaan

mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa segmen yang berbeda

berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lain.  Model

bisnis dapat diterapkan dalam berbagai perusahaan baik kecil maupun besar.

Suatu kelompok pelanggan dapat disebut sebagai segmen pasar apabila:

1. Memerlukan pelayanan (value propositions) yang tersendiri karena

permasalahandan kebutuhan secara khusus.

2. Dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi (channels) yang berbeda.

3. Perlu pendekatan (customer relationship) yang berbeda.

4. Memberikan profitabilitas yang berbeda.
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5. Mempunyai kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi

terhadap nilai yang mereka terima.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:21) Ada bermacam-macam tipe

dalam segmentasi pasar antara lain:

1. Pasar Terbuka (Mass Market)

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan mass market atau pasar

terbuka tidak mengelompokkan pelanggan dalam berbagai kelompok atau

segmen khusus. Di sini, perusahaan beranggapan bahwa semua orang adalah

pelanggan. Value propositions (nilai tambah yang diberikan kepada para

pelanggan), channels (saluran  untuk berhubungan dengan para pelanggan),

dan customer relationships (tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para

pelanggan) hanya berfokus pada masyarakat umum yang memiliki

kebutuhan dan masalah yang hampir sama.

2. Ceruk Pasar (Niche Market)

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan niche market atau pasar

khusus (ceruk) menargetkan kepada segmen pasar tertentu yang spesifik

yang biasanya jumlahnya kecil dan belum terlayani dengan baik. Value

propositions (nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan), channels

(saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan), dan customer

relationships (tipe  hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan)

semuanya ditujukan pada kebutuhan khusus dari niche market. Model bisnis

ini umum ditemukan pada hubungan bisnis antara supplier-buyer.

3. Pasar Tersegmentasi (Segmented)
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Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan segmented

mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen yang memiliki

kebutuhannya maupun masalah yang berbeda. Value propotions (nilai

tambah yang diberikan kepada para pelanggan), channels (saluran untuk

berhubungan dengan para pelanggan), dan customer relationships (tipe

hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan) disesuaikan dengan

segmen pasarnya.

4. Diversifikasi Pasar (Diversified)

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan diversified

mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen yang memiliki tidak

berkaitan dalam hal permasalahan dan kebutuhannya. Kedua atau lebih

segmen pelanggan ini tampaknya memiliki kebutuhan yang sama, akan

tetapi beda karakteristiknya. Dengan adanya diversifikasi pasar, volume

pasar juga akan semakin luas. Bahkan, mungkin dapat menciptakan pasar-

pasar baru.

5. Multipasar (Multi-sided Platform)

Beberapa organisasi melayani dua atau lebih pelanggan yang memiliki

hubungan satu sama lain atau saling berkaitan (multiside market).

b. Value Propositions (Proporsi Nilai)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:22) blok bangunan proporsi nilai

menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai

untuk segmen pelanggan spesifik. Menurut Kottler (2006:60) dasar pemikiran

yang diharapkan oleh pelanggan yaitu bagaimana mereka membeli suatu barang

atau jasa disebuah perusahaan, dengan mendapatkan nilai kepuasan tertinggi.
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Ostewalder dan pigneur (2015:22) menyatakan Value proposition adalah alasan

yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Value

proposition dapat memecahkan masalah pelanggan atau memuaskan kebutuhan

pelanggan Setiap Value proposition terdiri dari gabungan produk atau jasa tertentu

yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik yang manfaat nya dapat

ditawarkan perusahaan kepada pelanggan.

Beberapa value proposition menjadi inovatif dan mewakili sebuah

penawaran baru atau justru mengubah penawaran yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:23) value proposition memiliki sebelas

elemen dari value Proposition adalah sifat baru, kinerja, penyesuaian,

menyelesaikan pekerjaan, desain, merek/status, harga, pengurangan biaya,

pengurangan risiko,kemampuan dalam mengakses serta kenyamanan dan

kegunaan.

c. Channels (Saluran)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:26) blok bangunan channels

menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen

pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proporsi nilai. Saluran

komunikasi, distribusi yang digunakan oleh perusahaan. Sama seperti halnya yang

disampaikan oleh Osterwalder dan Pigneur (2015:27) 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.
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Osterwalder dan Pigneur (2015:27) menyatakan bahwa saluran menjalankan

beberapa fungsi diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran pelanggan dengan produk dan jasa perusahaan.

2. Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan.

3. Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik.

4. Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan.

5. Memberikan dukungan  purnajual kepada pelanggan.

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Dan Fase Saluran

F
as

e-
fa

se
 S

al
ur

an

1. Kesadaran
Bagaimana meningkatkan kesadaran terhdap produk dan jasa
perusahaan kita?

2. Evaluasi
Bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai?

3. Pembelian
Bagaimana memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa
spesifik kita?

4. Penyampaian
Bagaimana menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan?

5. Purnajual
Bagaimana memberikan dukungan purnajual kepada pelanggan?

Je
ni

s-
Je

ni
s

Sa
lu

ra
n

Tenaga Penjualan Penjualan
Web

Toko
Sendiri

Toko Mitra Penjualan
Jumlah
Besar

Langsung Tidak Langsung

Milik Sendiri Mitra

Sumber : Osterwalder dan Pigneur (2015:27)

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

seberapa banyak jumlah tingkat  distribusi yang dilibatkan.Berikut ini terdapat
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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 penjelasan di atas, menggambarkan bahwa sesungguhnya

saluran distribusi sangat penting digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar

tidak terkecuali perusahaan kecil yang banyak menggunakan saluran distribusi

secara langsung.

d. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:28) Customer relationships adalah

tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang

spesifik. Perusahaan seharusnya memikirkan tipe hubungan yang akan dijalin

dengan para pelanggan dari berbagai segmen. Customer relationship dapat

dibentuk dari berbagai motivasi, antara lain:

1. Customer acquisition

Dalam kelompok pertama (akuisisi pelanggan), tugas pemasar adalah terus

menerus mencari pelanggan baru, baik dari pelanggan kompetitor maupun
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mengubah yang sebelumnya bukan pelanggan siapapun menjadi pelanggan

mereka yang dikelola.

2. Customer retention

Adapun  dalam kelompok kedua (rentensi pelanggan), tugas pemasar

berupaya terus-menerus mempertahankan pelanggan yang sudah

menggunakan mereknya agar tidak pindah kemerek kompetitor.

3. Boosting sales (upselling)

Sedangkan boosting sales yaitu mendorong pelanggan yang sudah ada untuk

berbelanja lebih banyak bagi perusahaan. Berdasarkan model bisnis,

customer relationships sangat memengaruhi perasaan pelanggan.

Osterwalder dan Pigneur (2015:29) mengatakan bahwa ada beberapa

kategori dari customer relationships yang dapat dipadukan dengan customer

segments, antara lain:

1. Personal Assistance (Bantuan Personal)

Pola hubungan ini didapatkan berdasarkan interaksi antar individu.

Pelanggan dapat berkomunikasi dengan wakil dari perusahaan secara

langsung selama proses pembelian ataupun pasca pembelian. Hal ini sering

dilakukan melalui call center,email, maupun media lainnya.

2. Dedicated Personal Assistance (Bantuan Personal yang Khusus)

Hubungan ini mirip dengan personal assitance namun lebih mendalam dan

intensif. Di sini perusahaan memberi perlakuan istimewa kepada pelanggan

sebagai pribadi khusus. Biasanya perusahaan menunjuk seorang wakil untuk

melayani pelanggan tertentu.
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3. Self Service (Swalayan)

Dalam tipe hubungan ini, perusahaan tidak melakukan interaksi langsung

atau personal terhadap para pelanggan. Perusahaan menyediakan hal-hal

yang penting untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya.

4. Automated Service (Layanan Otomatis)

Dalam tipe hubungan ini, perusahaan tidak melakukan interaksi langsung

terhadap para pelanggan, namun menyediakan hal-hal penting yang diproses

secara otomatis. Ini merupakan jenis hubungan personal assistance dengan

self service.

5. Communities (komunitas)

Umumnya perusahaan sering menggunakan komunitas untuk lebih

mendekatkan dengan pelanggan dan memfasilitasi pelanggan yang menjadi

anggota komunitas.

6. Co-creation (kokreasi)

Kebanyakan perusahaan kembali pada hubungan perusahaan-pelanggan

secara tradisional untuk memberikan nilai tambah. Dalam jenis hubungan

ini, perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi

pelanggan itu sendiri.

e. Revenue Streams (Arus Pendapatan)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:30) Revenue Streams adalah

pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar atau
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dengan kata lain revenue streams adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam

bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Jika kepuasan

pelanggan adalah jantung dari sebuah model bisnis, maka revenue streams adalah

pembuluh arterinya.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:30) Model bisnis dapat dibentuk

dari 2 (dua) macam Revenue Streams:

1. Pendapatan didapatkan dari satu kali transaksi.

2. Pendapatan yang didapatkan berulang kali yang dihasilkan dari pembayaran

berkelanjutan baik untuk memberikan value proposition kepada pelanggan

ataupun tidak menyediakan dukungan pasca pembelian.

Osterwalder dan Pigneur (2015:31) mengatakan ada beberapa cara untuk

mendapatkan Revenue Streams:

1. Penjualan Aset (Asset Sale)

Pemahaman yang umum dari asset sale didapatkan dari penjualan produk

perusahaan yang berupa barang atau jasa. Memperoleh pendapatan dari

penjualan aset sudah menjadi praktik bisnis yang lazim.

2. Biaya Pemakaian (Usage Fee)

Revenue stream ini didapatkan dari penggunaan jasa pelayanan. Apabila

jasa pelayanan yang digunakan semakin banyak maka pelanggan akan

membayar lebih mahal. Perusahaan-perusahaan dalam berbagai industri jasa

akan mengutamakan aliran pendapatan ini.

3. Biaya Langganan (Subscription Fees)

Revenue stream ini didapatkan dengan cara menyediakan pelayanan untuk

pembelian berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Misalnya, suatu
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perusahaan memberikan member card kepada pelanggan yang loyal

sehingga pelanggan dapat menikmati fasilitas lebih dari perusahaan.

4. Sewa (Lending/ Renting/ Leasing)

Revenue stream ini didapatkan dari memperbolehkan seseorang untuk

mendapatkan hak eksklusif menggunakan aset perusahaan dalam periode

waktu tertentu. Kaidah dasar dari aliran pendapatan ini adalah adanya harta

tetap (fixed asset) yang berwujud secara fisik yang dimiliki oleh perusahaan,

dan dapat dimanfaatkan oleh pelanggannya sebagai kompensasi pembayaran

sewa. Dalam hal ini, pemberi pinjaman memiliki keuntungan yaitu dapat

memperoleh pendapatan berulang kali.

5. Lisensi (Licensing)

Revenue stream ini didapatkan dari pemberian pelanggan suatu ijin untuk

menggunakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum

dengan imbalan biaya lisensi. Lisensi memperbolehkan pemegang lisensi

untuk mendapatkan pendapatan tanpa harus membuat produk atau

mengkomersialisasikan jasa.

6. Biaya Komisi (Brokerage Fees)

Revenue stream ini didapatkan dari hasil pelayanan intermediasi antara dua

atau lebih pihak. Aliran pendapatan ini umumnya diperoleh dari perusahaan

maupun perorangan yang menerapkan model bisnis keagenan.

7. Iklan (Advertising)

Revenue stream ini didapatkan dari biaya yang dikeluarkan untuk periklanan

produk, jasa, ataupun brand. Pada umumnya, industri media dan event

organizer memiliki keuntungan yang besar pada periklanan.
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8. Donasi (Donation)

Aliran pendapatan donasi ini tercipta dari penerimaan sejumlah uang

ataupun produk berwujud yang dapat dinilai dengan satuan uang dari

individu ataupun organisasi yang dikenal dengan sebutan “donor”,

menggantikan terminologi umum yang disebut dengan pelanggan.

Tabel 2.2 Mekanisme Penetan Harga

Penetapan Harga Tetap
Standar harga didasarkan pada variabel-
variabel statis

Penetapan Harga Dinamis
Harga berubah bergantung pada
kondisi pasar

Daftar harga Harga tetap untuk
produk individu, jasa,
atau proposisi nilai
lainnya.

Negosiasi
(penawaran)

Harga
dinegosiasikan
antara dua tau
lebih mitra.
Bergantung pada
kekuatan dan/atau
keahlian
bernegosiasi.

Kebergantungan
fitur produk

Harga bergantung pada
jumlah atau kualitas
fitur proposisi nilai.

Manajemen hasil Harga bergantung
pada persediaan
dan waktu
pembelian
(biasnaya
digunakan untuk
jenis sumber daya
yang tidak tahan
lama, seperti
kamar hotel atau
kursi pesawat).

Kebergantungan
segmen pelanggan

Harga bergantung pada
jenis dan karakteristik
segmen pelanggan.

Pasar real-time Harga ditentukan
secara dinamis
berdasarkan
permintaan dan
penawaran.

Kebergantungan
volume

Harga sebagai fungsi
dari jumlah yang dibeli.

Lelang Harga ditentukan
dari hasil
penawaran
kompetitif.

Sumber : Osterwalder dan Pigneur (2015:33)
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f. Key Resources (Sumber Daya Utama)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:34) key resources menggambarkan

aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi.

setiap model bisnis memerlukan sumber daya utama. Sumber daya utama ini

membuat sebuah perusahaan dapat membentuk dan menawarkan value

propositions, mendapatkan pasar, mengawasi hubungan dengan segmen-segmen

pasar, dan mendapatkan penghasilan. Key resources dapat berupa benda fisik,

finansial, intelektual, maupun manusia..

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:35) Key resources dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Fasilitas  (Physical)

Dalam kategori ini termasuk aset-aset fisik misalnya fasilitas pabrik,

bangunan, mesin dan peralatan, sistem, sistem penjualan, dan jaringan

distribusi.

2. Intelektual (Intellectual)

Sumberdaya intelektual meliputi brands, pengetahuan, paten dan hak cipta,

partnerships, dan database pelanggan yang merupakan komponen yang

penting dalam membuat model bisnis yang kuat. Sumberdaya intelektual

sangat sulit untuk dibangun namun saat telah berhasil dibangun dapat

memberikan nilai tambah yang sangat bagus.

3. Manusia (Human)
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Setiap bisnis memerlukan sumber daya manusia, namun manusia adalah

aset yang sangat penting dalam model bisnis.

4. Finansial (Financial)

Beberapa model bisnis membutuhkan sumberdaya finansial dan atau

jaminan finansial, misalnya uang tunai, kredit, kebutuhan-kebutuhan lain

untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya perusahaan.

g. Key Activities (Aktivitas Kunci)

Menurut Osterwalder dan pigneur (2015:36) Key activities adalah tindakan-

tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan

sukses. Setiap model bisnis memiliki aktivitas-aktivitas kunci juga diperlukan

untuk menciptakan dan memberikan proporsi nilai, menjangkau pasar,

mempertahankan hubungan pelanggan, dan memperoleh pendapatan.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:37) Key activities dapat

dikategorikan sebagai berikut:

1. Operasi Produksi (Production)

Aktivitas ini bertujuan untuk mendesain, membuat, dan mengantarkan

produk dalam jumlah tertentu dan atau kualitas baik. Aktivitas produksi

mendominasi dalam model bisnis dalam pabrik pembuatan barang.

Aktivitas-aktivitas utama pada organisasi jenis produksi meliputi pengadaan

bahan yang diperlukan dari pemasok, pengolahan dalam proses produksi,

serta penyaluran produk jadi atau jasa kepada pelanggan.

2. Operasi Jasa (Problem Solving)
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Aktivitas ini bertujuan untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi

baru atas masalah pelanggan secara individu. Aktivitas penyelesaian

masalah khususnya merupakan jenis kegiatan operasi bagi konsultan, rumah

sakit, dan organisasiorganisasi pelayanan lain.

3. Platform dan Jaringan (Platform/ Network)

Aktivitas-aktivitas utama pada organisasi bisnis yang berbasis platform dan

jaringan adalah perancangan, pembangunan, dan pengembangan

hardwaredan software, termasuk jaringan internet dan website. Aktivitas-

aktivitasnya meliputi penyediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh para

pelanggan dan pengguna, termasuk proses penyampaiannya dan penjagaan

hubungan dengan para pelanggan.

h. Key Partnership (Kemitraan Utama)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:38) key partnership adalah mitra

utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan.

Perusahaan menjalin kerjasama untuk beberapa alasan dan jalinan kerjasama

menjadi landasan dari beberapa model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk

mengoptimasi model bisnisnya, mengurangi risiko, atau memperoleh sumberdaya.

Kita dapat membedakan diantara keempat tipe yang berbeda dari Partnership:

1. Aliansi strategis antara perusahaan bukan pesaing

2. Coopetition : kemitraan strategis antar pesaing

3. Usaha patungan untuk membuat bisnis baru

4. Hubungan pembeli-pemasok sehingga dapat menjamin pasokan yang

didapatkan adalah pasokan yang baik.
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Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:39) manfaat untuk membedakan

ketiga motivasi untuk menjalin kemitraan:

1. Optimasi dan Skala Ekonomi

Bentuk paling dasar dari kemitraan atau hubungan pembeli dan

pemasokdirancang untuk mengoptimalkan alokasi sumberdaya dan

kegiatan. Perusahaan tidak mungkin melakukan setiap kegiatannya

sendirian. Optimasi dan kemitraan skalaekonomi biasanya dibentuk untuk

mengurangi biaya, melakukan outsourcing atau berbagi infrastuktur.

2. Pengurangan Risiko dan Ketidakpastian

Kemitraan dapat membantu dalam mengurangi risiko dalam lingkungan

yang kompetitif yang ditandai dengan ketidakpastian. Hal ini tidak biasa

dilakukan olehperusahaan pesaing untuk membentuk aliansi strategis di satu

daerah sementarabersaing juga di tempat lain.

3. Perolehan Sumber daya dan Kegiatan Tertentu

Hanya sedikit perusahaan yang memiliki semua sumber daya atau

melakukan semua kegiatan yang dijelaskan oleh model bisnis mereka.

Sebaliknya, merekameningkatkan kemampuan mereka dengan

mengandalkan perusahaan lain untuk memberikan sumber daya tertentu atau

melakukan kegiatan tertentu. Kemitraantersebut dapat termotivasi oleh

kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, lisensi,atau akses ke pelanggan.

i. Cost Structure (Struktur Biaya)

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:40) cost structure adalah

komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan

bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Membuat dan meningkatkan nilai
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tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan semuanya

termasuk dalam komponen biaya. Beberapa komponen biaya dapat dihitung

setelah perusahaan mengetahui key resources, key activities, dan key partnership.

Sebenarnya, biaya dapat diminimisasi dalam setiap model bisnis.

Osterwalder dan Pigneur (2015:41) mengatakan bahwa ada dua macam

model bisnis Cost Structure yaitu berdasarkan biaya dan berdasarkan nilai

tambah:

1. Cost-driven

Model bisnis cost-driven fokus pada minimisasi biaya dimanapun

minimisasi biaya dapat dilakukan. Pendekatan ini fokus pada pembuatan

dan pengawasan struktur biaya yang paling murah, menggunakan value

propositions yang murah, memaksimakan otomatisasi, dan outsourcing

yang luas.

2. Value-driven

Beberapa perusahaan kurang peduli dengan biaya implikasi dari model

bisnis tertentu dan fokus pada pembentukan nilai tambah karena segmen

pasar yang dituju adalah segmen pasar yang tidak sensitif terhadap harga.

Value proposition dan tingkat layanan pribadi yang tinggi biasanya

mencirikan model bisnis ini.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:41) Cost Structure memiliki

beberapa karakteristik, antara lain:

1. Biaya Tetap

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

dihasilkan naik atau turun. Contohnya adalah gaji, sewa, dan fasilitas
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manufaktur secara fisik.  Beberapa bisnis seperti perusahaan manufaktur

dicirikan oleh tingginya proporsi biaya tetap.

2. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan

volume barang atau jasa yang dihasilkan. Beberapa bisnis seperti festival

musik ditandai dengan tingginya proporsi biaya variabel..

3. Skala Ekonomi

Skala ekonomi adalah keuntungan biaya karena outputnya bertambah.

Perusahaan yang lebih besar misalnya mendapatkan keuntungan dengan

cara menurunkan tingkat pembelian massal. Hal ini dan faktor-faktor

lainnya menyebakan biaya rata-rata per unit turun pada saat kenaikan

output.

4. Economies of Scope

Struktur biaya yang mengandalkan economies of scale memanfaatkan

volume

3. Desain Model Bisnis Kanvas

Memetakan sebuah model bisnis adalah sesuatu hal yang lumrah dilakukan,

namun mendesain model bisnis yang baru dan inovatif adalah hal yang lain.

Memetakan model bisnis merupakan salah satu tahap dalam mendesain model

bisnis.  Dalam mendesain model bisnis, ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu:

1. Memetakan model bisnis

Dalam memetakan model bisnis, dimulai dengan mendefinisikan dan

mengisi kotak customer segment. Hal ini dikarenakan hanya pelanggan yang
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menguntungkanlah yang akan menghidupi organisasi. Langkah selanjutnya

mengisi kotak value propositions yang merupakan pernyataan keunikan

produk ataupun jasa yang dijanjikan perusahaan kepada customer segment

yang dibidik. Setelah value propositions diisi, maka selanjutnya kotak

channels yang diisi. Channels menjelaskan bagaimana organisasi

mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan pelanggannya.

Selanjutnya, kotak customer relationship diisi karena kotak ini

mendefinisikan seberapa besar kegiatan organisasi dalam menjaga

hubungan dengan pelanggan.  Apabila customer segments difokuskan

dengan baik, value propositions dinyatakan secara tajam serta channels dan

customer relationship dijaga secara benar, maka kotak revenue stream dapat

diisi dan mendatangkan dana ke dalam organisasi.  Kegiatan di belakang

panggung, berupa kotak key resources, key activities, key partnership juga

dapat diisi dan diatur sedemikian rupa sehingga efisien. Efisiensi dalam

kotak-kotak ini sangat diperlukan untuk menjaga kotak cost structure dapat

tetap optimal.

Sumber : Osterwalder & Pigneur (2015:19)
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Gambar 2.2 Business Model Canvas

2. Menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari masing-

masing elemen model bisnis yang ada. Analisis ini perlu dilakukan untuk

mengetahui kekurangan dalam konsep model  bisnis yang ada sehingga

perbaikan atau perubahan ke depannya dapat dilakukan oleh perusahaan

(Osterwalder & Pigneur 2015:216).

3. Menyempurnakan model bisnis atau membuat prototipe model bisnis lain

Dalam mendesain model bisnis baik menyempurnakan maupun membuat

prototipe model bisnis yang lain, yang diperlukan adalah proses berfikir

kreatif untuk mendapatkan banyak ide dalam pembentukan model bisnis dan

mengambil salah satu ide yang terbaik. Proses ini dinamakan ideation.

Maka dari itu, penguasaan teknik ini sangat krusial untuk pembuatan model

bisnis yang baru (Osterwalder & Pigneur 2015:162).

4. Analisis SWOT

Setelah melakukan penjabaran pada business model canvas selanjutnya

adalah melakukan analisis SWOT pada masing-masing blok business model

canvas untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pada masing-masing blok

business model canvas Jaya Bakery.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) (Rangkuti, 2016:64).

a. Matriks EFE (external factor evaluation) dan IFE (internal factor
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evaluation)

Menurut David (2012 : 158), Perumusan strategi yang dilakukan oleh

perusahaan dapat menggunakan matriks EFE dan IFE yang merupakan

matrik faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mengetahui

posisi perusahaan dalam suatu industri. Matriks IFE merupakan alat

formulasi strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan

kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga menjadi dasar

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area

tersebut. Matriks EFE merupakan alat yang memungkinkan perencana

strategi di dalam meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial

budaya, lingkungan, politik, permerintah, hukum, teknologi, dan persaingan.

Matriks ini membantu manajer dalam mengorganisir faktor-faktor strategis

eksternal ke dalam kategori-kategori yang diterima secara umum mengenai

peluang dan ancaman. Sedangkan Matriks IFE merupakan alat perumusan

strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama

dalam area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi landasan untuk

mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara area tersebut. `

b. Matriks IE (internal-eksternal)

Matriks Internal-Eksternal merupakan matriks yang meringkas hasil

evaluasi faktor eksternal dan internal yang menempatkan perusahaan pada

salah satu kondisi di dalam sembilan sel, dimana tiap-tiap sel merupakan

kondisi langkah yang harus ditempuh perusahaan. Matriks IE didasari pada

dua dimensi kunci: total rata-rata terimbang IFE pada sumbu x dan total

rata-rata tertimbang EFE pada sumbu y (David, 2012:165).
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c. Matriks SWOT

Menurut Rangkuti (2016:64) alat yang dipakai untuk menyusun faktor-

faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Dari penjelasan diatas

maksud dari perusahaan yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan

usaha atau bisnis,baik itu usaha skala mikro, kecil, menegah maupun besar

seperti perusahaan. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan agar dapat

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti,

2016:65).

Empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat disusun adalah sebagai

berikut:

IFAS

EFAS

STRENGTHS (S)

Tentukan 5-10 faktor-
faktor kekuatan internal

WEAKNESSES (W)

Tentukan 5-10 faktor-
faktor kelemahan
internal

OPPORTUNITIES (O)

Tentukan 5-10 faktor
peluang eksternal.

STRATEGI SO
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

STRATEGI WO
Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan peluang

TREATHS (T)
Tentukan 5-10 faktor
ancaman eksternal

STRATEGI ST
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

STRATEGI WT
Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan dan
menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2016:65)

Gambar 2.3 Diagram Matrik SWOT

Menurut David (2012:327), matriks kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para
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manajer mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (kekuatan-peluang),

Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi ST (kekuatan-ancaman), dan Strategi

WT (kelemahan-ancaman).

a. Strategi SO (SO Strategic) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan

untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya

menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi di mana kekuatan

internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend

dan kejadian eksternal.

b. Strategi WO (WO strategic) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan

internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

Peluang-peluang besar terkadang muncul, tetapi perusahaan memiliki

kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut.

c. Strategi ST (ST strategic) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.

d. Strategi WT (WT strategic) merupakan taktik defensive yang diarahkan

untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal.

5. Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy (BOS) atau Strategi Samudra Biru merupakan sebuah

strategi bisnis yang menciptakan ruang pasar baru dan belum memiliki pesaing

(Kim dan Mouborgne, 2016:34). Blue Ocean Strategy (BOS) adalah bagian dari

proses strategi bisnis, dari segi definisi BOS adalah strategi bisnis yang

menerapkan penguasaan ruang pasar yang tidak diperebutkan (uncontested market



36

space) sehingga membuat persaingan menjadi tidak relevan (Kim dan

Mouborgne, 2016:34).

Dalam memulai blue ocean strategy ada beberapa tahapan langkah yang

harus dilakukan, anatara lain:

1. Membuat kanvas strategi

2. Menerapkan kerangka kerja empat langkah

Kim dan Mouborgne (2016:35) mengatakan  proses inovasi nilai merupakan

kata kunci keberhasilan penerapan BOS. Inovasi nilai tersebut dapat dicapai

dengan membangun kerangka kerja empat langkah strategis yang harus

dilaksanakan (the four actions framework) yang berkaitan dengan empat

pertanyaan kunci yaitu:

1. Eliminate: Faktor-faktor apa yang harus dihapuskan dari faktor-faktor

yang telah diterima begitu saja oleh industri?

2. Reduce : Faktor-faktor apa yang dapat dikurangi hingga dibawah standar

industri?

3. Raise : Faktor-faktor apa yang dapat ditingkatkan hingga diatas standar

industri?

4. Create : Faktor-faktor apa yang belum menjadi fokus penawaran oleh

industri hingga perlu diciptakan?
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Sumber : Osterwalder & Pigneur (2015:227)

Gambar 2.4 Inovasi Nilai dan Kerangka Kerja Empat Tindakan

Berdasarkan ke-empat pertanyaan diatas pihak perancang kemudian

melakukan analisis terhadap nilai kepentingan dari atribut kebutuhan pelanggan

serta keterkaitannya struktur biaya dan faktor penawaran dari faktor kompetisi

yang ada. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan

kemudian disusun ke dalam lembar kerja ERRC Grid yang dapat dilihat pada

Gambar 2.5.

Sumber : Osterwalder & Pigneur (2015:228)

Gambar 2.5 Blue Ocean Strategy Dengan Business Model Canvas

Memadukan Strategi Blue Ocean dan Kanvas Model bisnis akan

memudahkan kita untuk menganalisis inovasi model bisnis secara keseluruhan

dengan sistematis. Peneliti dengan ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan

kerangka kerja empat tindakan (mengeliminasi, menciptakan, mengurangi dan

meningkatkan) untuk setiap blok banguan model bisnis (Osterwalder & Yves

Pigneur 2015:228).
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B. Peneliti Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No Tahun Penelitian Judul
Penelitian

Metode Yang
Digunakan Hasil/Temuan

1 2014 Feliciana
Priyono

Analisa
Penerapan
Business
Model Canvas
Pada Toko
Moi Collection

Anlasisis SWOT
kemudian
dilanjutkan
dengan
menggunakan
Business model
canvas yang
dibantu dengan
Blue Ocean
Strategy

Hsil temuan dari
penelitian ini
adalah tentang
kerangka pikir yang
mana terdapat
proses penelitian
dengan
menggunakan
analisis SWOT dan
blue ocean
streategy

2. 2013 Arief
Rachman
S, Sugih
Arto
Pujangkoro
dan
Rosnani
Ginting,

Pendekatan
Blue Ocean
Strategy
Terhadap
Strategi
Pelayanan
Rumah Sakit

Metode Blue
Ocean Strategy
terhadap
Business model
canvas

Rancangan strategi
perusahaan yang
baru telah
memenuhi ke
dalam tiga ciri blue
ocean strategy
dalam menciptakan
ruang pasar yang
tidak diperebutkan.

3. 2016 Rizky
Faradila

Analisis
Komparatif
Model Bisnis
HM
Sampoerna Vs

Metode yang
digunakan
Business Model
Canvas dengan
dibantu dengan

Business Model
Canvas dapat
menjadi alat untuk
analisis
perbandingan
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Gudang
Garam

Blue Ocean
Strategyt

antara perusahan
lain dengan dibantu
dengan strategi
BOS

4. 2015 Rd.Much.
Jusup
Nurgraha,

Merancang
Model Bisnis
Rumahan
Dengan
Menggunakan
Model Bisnis
Canvas

Menganalisis
aktivitas utama
dengan metode
Business Model
Canvas serta
dibantu dengan
analisis SWOT

Analisis SWOT
sangat berperan
penting dalam
pembuatan
Business Model
Canvas sehingga
mempermudah
dalam penentuan
strategi bisnis baru.

Sumber :Feliciana Priyono (2014). Arief Rachman S, Sugih Arto Pujangkoro dan
Rosnani Ginting (2013), Rizky Faradila (2016), Rd.Much. Jusup
Nurgraha, (2015)

C. Kerangka Pemikiran

Peneliti akan mengidentifikasi elemen-elemen yang terdapat pada business

model canvas (BMC) untuk mengetahui BMC toko Jaya Bakery saat ini. Setelah

mengidentifikasi elemen-elemen BMC, peneliti akan menganalisa dengan

menggunakan SWOT kesembilan elemen dari business model canvas. 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). Analisis SWOT bertujuan mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan suatu organisasi serta kemampuan mengatasi perubahan

yang terjadi dalam lingkungan bisnis. SWOT membantu untuk mengevaluasi

model bisnis perusahaan. Setelah menggunakan analisa SWOT, peneliti akan

membuat future business model canvas dengan bantuan blue ocean strategy yang
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akan membantu peneliti untuk memahami pengaruh yang akan terjadi antara

masing-masing elemen yang terkait di dalam BMC. Sehingga tercipta Strategi

bisnis alternatif yang digabambarkan dengan Business Model Canvas.

Business Model Canvas

1. Customer Segments
2. Value Popositions
3. Channels
4. Customer Relationships
5. Revenue Streams
6. Key Resources
7. Key Activities
8. Key Partnerships
9. Cost Structure

Analisis IE & Matrik SWOT

Blue Ocean Strategy

Pendefinisian dan penjabaran
aktivitas perusahaan
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Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

New Business Model Canvas



III.  METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif di mana

desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara

sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian

(Sanusi 2014:13). Sedangkan Sugiyono (2013:13) 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 dengan teknik pengumpulan dengan triangulasi

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

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian ini nantinya hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan

wawancara secara mendalam terhadap subjek penelitian yang sedang kita teliti

agar nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan

business model canvas di dalam Jaya Bakery di Bandar Lampung.

B. Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari
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objek yang diteliti. Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2014:51)

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 Jalan Pulau Damar Gang Sapta Marga,

Sukarame Bandar lampung, Provinsi Lampung yang merupakan pabrik

pembuatan roti Jaya Bakery. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan antara

lain:

1. Pertimbangan Tenaga, Biaya dan Waktu

Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam hal tenaga, biaya dan waktu

menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi.

2. Pertimbangan Tempat

Jalan Pulau Damar Gang Sapta Marga, Sukarame Bandar lampung

merupakan lokasi utama pabrik Jaya Bakery. Lokasi utama penjualan roti

Jaya Bakery juga berada di kota Bandar Lampung. Dapat dikatakan pasar

penjualan terbesar mereka berada di kawasan kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah usaha roti Jaya

Bakery di Bandar Lampung dan yang menjadi objek penelitian yaitu model bisnis

yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut berdasarkan

Business Model Canvas.
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C. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Arikunto (2010:120) 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:

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

variabel yang diteliti.

2. 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.

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

dengan penelitian.

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157), 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-

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.

b. Jenis Data

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

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

melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan.
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Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara

langsung terhadap pemilik,karyawan dan konsumen toko kue Jaya Bakrey

di Kota Bandar Lampung.

2. 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.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:309) teknik pengumpulan data dapat dilakukan

dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan 3 metode di dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud mengkonstruksikan

mengenai kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainnya

yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (interviewer).

2. 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.
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3. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan yang menggambarkan tentang peristiwa

yang pernah terjadi. Menurut Sugiyono (2013:326) 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.

E. Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi

tahap-tahap sebagai berikut:

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 Jaya Bakery dengan membawa surat izin formal penelitian dari

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
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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 mengenai perusahaan Jaya Bakery. Observasi ini dilakukan

dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap obyek penelitian,

yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jaya Bakery.

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. Wawancara yang

dilakukan mengacu pada sumber yang terpercaya dan orang yang tau

tentang isi perusahaan tersebut, dalam hal ini peneliti memiliki narasumber

wawancara berjumlah dua orang yaitu:

1) Efran Agustiawan (Pengelola Bag. Keuangan)

2) Zulkifli (Pengelola Bag. Manajer Umum & HRD)

c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dan

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

yang berhubungan langsung dengan perusahan Jaya Bakery.

.
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F. Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:331) 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: Data dari wawancara,

dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan

pertanyaan penelitian. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya. Mencari

keterkaitan antar tema. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar

tema dengan menggunakan teori yang relevan.Hasil interpretasi dituangkan dalam

deskriptif analitik kontekstual.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013:334) aktivitas

dalam analisis data memiliki 3 tahap:

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. Dengan demikian, data yang telah
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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.

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)

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 (2013:343) :

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:335)
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Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif

Metode pengolahan dan Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif  dan

analisis tiga tahap formulasi-formulasi strategi. Analisis deskriptif  bertujuan

untuk mendefinisikan gambaran umum serta karakteristik  perusahaan. Adapun

alat  bantu analisis yang digunakan dalam merumuskan  strategi perusahaan

adalah yang pertama adalaha penjabaran Business Model Canvas lalu melakukan

analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal dan eksternal dari masing-

masing blok Business Model Canvas Jaya Bakery. Langkah berikutnya adalah

analisis matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT, dan Blue Ocean

Strategy untuk menentukan Business Model Canvas baru pada peruasahaan.

1. Business Model canvas

Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penjabaran dari masing-

masing elemen business model canvas pada perusahaan Jaya Bakery.

Sumber : Osterwalder & Pigneur (2015:19)
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Gambar 3.2 Business Model Canvas

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui kekuatan,kelemahan, peluang

dan ancaman dari masing-masing elemen business model canvas Jaya

Bakery. Analisis SWOT digunakan juga untuk menentukan faktor internal

dan faktor ekternal perusahaan untuk menghitung bobot dan rating.

3. Matrik IFE dan EFE

Matrik IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan

internal dan menggolongkannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan

melalui pembobotan. Sedangkan matrik EFE digunakan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dan menggolongkannya

menjadi peluang dan ancaman perusahaan dengan melakukan pembobotan.

Tahap-tahap untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dalam matrik

IFE dan EFE adalah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting

(critical succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan kelemahan)

dan eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan, kemudian

menempatkannya pada kolom pertama.

2. Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan bobot

dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis internal

dan eksternal kepada pihak manajemen perusahaan dengan menggunakan

metode ”Paired Comparison”. Metode ini digunakan untuk memberikan

penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal.
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Untuk menentukan bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal.

Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3.

Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah :

1. jika indikator vertikal kurang penting daripada indikator horizontal

2. jika indikator vertikal sama penting dibandingkan indikator

horizontal

3. jika indikator vertikal lebih penting dibanding indikator horizontal

Tabel 3.1 Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal dan Internal

Sumber :

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus :

dimana :

Bi = bobot variabel ke-i

Xi= jumlah variable ke-i

i = 1,2,3,...,n
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n = jumlah variabel

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini kemudian

ditempatkan pada kolom kedua matrik IFE-EFE.

3. Menentukan rating setiap critical succes factors antara 1 sampai 4, dimana

untuk matrik IFE, skala nilai peringkat untuk kekuatan yang digunakan

yaitu

1= sangat lemah 3= kuat

2= lemah 4= sangat kuat

Untuk faktor-faktor kelemahan yaitu skala 1 berarti sangat kuat dan skala 4

berarti sangat lemah.  Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang

bagi

perusahaan diberi rating dengan skala yang digunakan yaitu :

U

n

t

uk faktor-faktor ancaman yaitu, skala 4 berarti sangat rendah, respon

superior terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang terhadap

perusahaan. Rating didasarkan pada efektifitas strategi perusahaan, serta

rating juga berdasarkan pada kondisi perusahaan.

4. Mengalikan Nilai Bobot dengan Nilai Rating

1= sangat rendah,respon kurang 3= tingi, respon diatas rata-rata

2= rendah respon sama dengan rata-

rata

4= sangat tinggi, respon superior
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Mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan skor

pembobotan dan  semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal

untuk

mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil pembobotan dan

peringkat (rating) berdasarkan analisis situasi perusahaan dimasukkan dalam

matrik. Matrik IFE dan EFE diilustrasikan pada Tabel 3.2 dan 3.3.

Tabel 3.2 Analisis Matrik IFE

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Jika

total skor IFE (3,0 – 4,0) berarti kondisi internal perusahaan tinggi/kuat, (2,0

– 2,99) berarti kondisi internal perusahaan rata-rata atau sedang dan (1,0 –

1,99) berarti kondisi internal perusahaan rendah/lemah.

Tabel 3.3 Analisis Matrik EFE
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Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5.

Total

skor EFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan

merespon

kuat terhadap peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan, rata-

rata (2,0 – 2,99) berarti perusahaan merespon sedang terhadap peluang dan

ancaman yang ada dan lemah, (1,0 – 1,99) berarti perusahaan tidak dapat

merespon peluang dan ancaman yang ada.

4. Matrik IE (internal-eksternal)

Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu matrik IE.

Matrik ini berupa pemetaan skor total matrik IFE dan EFE yang telah

dihasilkan pada tahap-tahap input.  Ilustrasi matrik IE dapat dilihat pada

Gambar 5. Sumbu horisontal pada matrik IE menunjukkan skor total IFE

sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan skor total EFE. Tujuan

penggunaan matrik ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat

divisi unit bisnis yang lebih detail.
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Gambar 3.3 Matrik Internal Eksternal (IE)

Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi

perusahaan dalam matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat

dikelompokkan menjadi strategi utama, yaitu :

a. Strategi tumbuh dan bina (Growth and Build) yang berada pada sel I, II

dan IV. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif

(penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau

strategi integratif (integrasi ke depan, ke belakang dan horizontal).

b. Strategi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain), yang

berada pada sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan

pengembangan produk merupakan dua strategi yang terbanyak dilakukan

untuk tipe-tipe divisi ini.

c. Strategi panen atau divestasi (Harvest or Divest), yang berada pada sel

VI, VIII, IX. Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, dan

strategi likuidasi. Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio

bisnis, yang diposisikan berada dalam atau di sekitar sel I dalam matrik

IE.  Nilai-nilai IFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0), sedang (2,0 –

2,99), dan lemah (1,0 – 1,99).  Sedangkan nilai-nilai EFE dapat

dikelompokkan dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan rendah

(1,0 – 1,99) (David, 2006: 344).

5. Analisis Matrik SWOT

Hasil dari matrik SWOT ini sendiri diharapkan dapat memberikan beberapa

alternatif strategi pemasaran yang dapat dipilih oleh pihak manajemen

perusahaan agar tujuan awal dari organisasi tercapai dan kegiatan
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pemasaran perusahaan dapat memberikan hasil yang maksimal.dengan

analisisi matrik SWOT akan membantu peneliti dalam menentukan poin

SWOT pada Business Model Canvas.

6. Blue Ocean Strategy

Setelah melakukan analisis IE dan SWOT pada masing-masing elemen

maka langkah selanjutnya adalah mengaplikasikannya ke dalam Blue Ocean

Strategy untuk membuat model bisnis Jaya Bakery yang baru. Kim dan

Mouborgne (2016:35) mengatakan  proses inovasi nilai merupakan kata

kunci keberhasilan penerapan BOS. Inovasi nilai tersebut dapat dicapai

dengan membangun kerangka kerja empat langkah strategis yang harus

dilaksanakan (the four actions framework) yang berkaitan dengan empat

pertanyaan kunci yaitu:

1. Eliminate: Faktor-faktor apa yang harus dihapuskan dari faktor-faktor

yang telah diterima begitu saja oleh industri?

2. Reduce : Faktor-faktor apa yang dapat dikurangi hingga dibawah standar

industri?

3. Raise : Faktor-faktor apa yang dapat ditingkatkan hingga diatas standar

industri?

4. Create : Faktor-faktor apa yang belum menjadi fokus penawaran oleh

industri hingga perlu diciptakan?

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi Positivisme dan
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disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukanoleh standar

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

beberapa teknik keabsahan data  antara lain:

1. 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).

2. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu denganteknik

yang berbeda (Sugiyono, 2013:369). 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.

Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan

yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan data itu sendiri.

Triangulasi metode dengan cara mengkombinasikan metode wawancara

dengan observasi langsung. Triangulasi sumber dengan cara menggunakan

informan yang berbeda untuk melakukan cross check dan penelusuran data

sekunder. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil
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interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi atas

kesalahan dan menghindarkan subyektivitas peneliti.  Dengan kata lain bahwa

dengan trianggulasi, peneliti dapat me – recheck temuanya dengan jalan

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

Berikut ini cara yang dilakukan peneliti untuk me – recheck trianggulasi yang

telah dilakukan (Moleong, 2014:332)

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat

dilakukan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono (2013:372) 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.

4. Mengadakan Member Check

Menurut Sugiyono (2013:372) 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
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diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh

para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau

dipercaya.



V. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. KESIMPULAN

Hasil analisa data dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya

mengenai gambaran strategi bisnis dengan busines model canvas pada Jaya

Bakery, Jaya Bakery Lampung berada pada kuadran V. Hal ini menunjukkan

bahwa Perusahaan Jaya Bakery saat ini berada pada posisi strategi

mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain). Berdasarkan posisi

perusahaan tersebut alternatif strategi yang tepat digunakan pada kuadran ini

adalah Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.

Hasil analisis SWOT Jaya Bakery terdapat 7 strategi alternatif yaitu :

1. Menjaga Loyalitas Pelanggan Serta Meningkatkan Kualitas Produk Dengan

Harga Yang Terjangkau Untuk Menarik Konsumen Baru Dan

Memperthankan Konsumen Lama

2. Meningkatkan Kerjasama Dengan Mitra Usaha (Bank, Pemasok,

Pemerintah Dan Mitra Toko) Guna Peningkatan Dan Pengembangan

Cabang Di Bandar Lampung

3. Memaksimalkan Penggunaan Media Informasi, Internet Dan Social Media

Dalam Meciptakan Hubungan Baik Dengan Pelanggan
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4. Menciptakan Delivery Order Secara Mandiri Atau Berkerjasama Dengan

Pihak Ketiga

5. Membuat Member Card

6. Memberikan Reward Kepada Karyawan Terbaik

7. Memningkatkan sarana penunjang (ruang tunggu, AC, pembayaran

terkomputerisasi dan lain-lain)

Hasil analisis Blue Ocean Strategy pada business  model canvas yaitu

Blok yang ditingkatkan kapabilitasnya adalah pada blok Key Resource yaitu

elemen Kendaraan yang berguna sebagai fasilitas penambah untuk proses

distribusi ke toko-toko agar lebih cepat, fasilitas pabrik dan toko perlu

ditingkatkan lagi seperti sarana toko yang ber AC semua dan dilengkapi tempat

duduk untuk menunggu pelayanan agar konsumen merasa nyaman berada di toko.

Sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan lagi agar terciptanya pelayanan

yang memuaskan bagi konsumen.

Inovasi Blue Ocean Strategy terhadap BMC perusahaan. Pertama adalah

sosial media dan website resmi pada blok channels, berguna sebagai alat untuk

promosi sekaligus berhubungan langsung dengan pelanggan. Kedua elemen

perusahaan pada key partnership adalah bentuk kerjasama yang dilakukan

perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Ketiga kerjasama dengan

pihak bank dapat membantu konsumen dalam proses transaksi, kerjasama dengan

provider dapat membantu perusahaan dalam mempromosikan produknya, dan

yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak mini market atau swalayan untuk

menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Blok customer relationships pada

blok ini penambahan member card dapat membantu pihak Jaya Bakery dalam
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menjaga hubungan baik dengan konsumen serta bisa menjadi media promosi

selain itu perusahaan dapat menambah pendapatan lain melalui pembuatan

member card. Penambahan elemen pada blok value proporsitions yaitu elemen

atau layanan delivery order dapat membantu dan mempermudah konsumen dalam

membeli produk yang ditawarkan Jaya Bakery. Blok key resources juga perlu

mengalami penambahan elemen pada SDM nya yaitu penambahan karyawan di

bagian IT agar dapat mengelola sosial media dan wesite resmi agar dapat

meninkatkan promosi di dunia maya. Penambahan karyawan IT maka akan

berdampak pada aktifitas promosi online pada blok key activites, Satu-satunya

elemen yang dihilangkan adalah sewa gedung pada blok cost structures. Investasi

bangunan dengan memiliki bangunan sendiri maka akan menjadi investasi jangka

panjang bagi perusahaan karena peruasahaan tidak perlu menyewa biaya sewa lagi

setiap bulannya. Selain itu nilai bangunan akan selalu meningkat setiap tahunya

sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang yang menjanjikan bagi

perusahaan.

B. SARAN

Gambaran strategi bisnis dengan menggunakan business model canvas

dapat disarankan sebagai berikut:  Penambahan Value Propositions yaitu delivery

order, pada elemen newness, dapat dicoba untuk menambah jenis kue yang

inovatif seperti kue pie buah sehingga pada saat musim buah penjualan tidak

menurun. Pelayanan, memaksimalkan pelayanan cepat walaupun dalam kondisi

toko sedang ramai. Memudahkan pembayaran customer dengan menggunakan

sistem tunai dan non tunai.
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Pada elemen Channels Jaya Bakery dapat mencoba memasarkan produknya

melalui media online. Elemen Customer Relationships, Jaya Bakery dapat

menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Kemudian

ada lagi cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem member card

agar pelanggan loyal, tentunya Jaya Bakery memberikan member card dengan

keuntungan yang lebih untuk para konsumen. Revenue Streams: Untuk menambah

sumber pendapatan perusahaan, Jaya Bakery dapat melakukan beberapa cara

seperti, menarik biaya untuk biaya daftar member card, bisa dengan cara

konsinyasi juga dengan pihak lain misalnya dengan menitipkan snacksnack, dan

lain sebagainya. Bisa juga dengan cara mencari sponsor dan kerja sama dengan

pihak bank agar dapat berpartisipasi dalam promo-promo yang diadakan oleh

pihak bank, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian

di Jaya bakery.

Key Resources, Jaya Bakery dapat melakukan perbaikan terhadap key

resources dengan cara seperti, menambah karyawan bagian pembelanjaan, IT dan

marketing supaya semuanya saling mendukung untuk kemajuan bisnis. Lalu yang

terakhir jika Jaya Bakery membutuhkan, bisa juga untuk membuat hak paten atas

brand dan setiap elemen di dalamnya untuk menghindari pesaing yang ingin

meniru. Key Activities, Jaya Bakery perlu menambahkan aktivitas lain yaitu yang

berhubungan dengan pemasaran dan IT. Menambah staff yang bisa meng-handle

bagian pemasaran dan IT, maka aktivitas ini dapat dijalankan. Aktivitas yang

dijalankan mencakup pemasaran melalui sosial media, menjawab komentar,

mengunggah foto-foto, dan menginfokan promo-promo yang sedang berlangsung

di Jaya Bakery.



123

Key Partnerships, Untuk memperluas jangkauan customer, Jaya Bakery

dapat memperbanyak kolaborasi dengan mitra lain seperti bank, sponsor, provider

dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan beberapa merchant

untuk memaksimalkan fungsi member card sehingga konsumen tertarik untuk

mendapatkan member card tersebut. Cost Structure: Banyaknya pemasok bahan

baku tentu memudahkan Jaya bakery memilih bahan Baku yang lebih murah, serta

kemampuan financial yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan menghilangkan

sewa gedung untuk toko tertentu dengan melakukan invesatasi jangka panjang.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini megunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan

metode  studi kasus dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui

wawancara mendalam (in depth interview). Penelitian kualitatif deskriptif

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan peneliti terhadap

narasumber, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Keterbatasan pada

penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada keterbatasan pemahaman

responden terhadap objek penelitian yang diberikan. Penelitian ini sangat

tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam

wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Selain

keterbatasan pemahan ada data yang tidak bisa diperoleh oleh peneliti karena

sifatnya yang rahasia seperti total pengeluaran perusahaan dan juga rincian

perndapatan setiap bulannya.
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