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ABSTRAK 

 

 CV. Ra.Men Halal merupakan perusahaan komanditer yang 

bergerak dalam bisnis makanan. Di dalam bisnis yang dialami CV. Ra.Men 

Halal, pasti membutuhkan suatu strategi bisnis untuk menghadapi kerasnya 

persaingan antar bisnis makanan. Permasalahan yang dihadapi oleh CV. 

Ra.Men Halal berupa kurangnya pengetahuan penyelia dalam menerapkan 

strategi bisnis untuk bersaing dengan kompetitor bisnis makanan lainnya. 

 Berdasarkan hasil survey, pengamatan, dan penganalisaan masalah 

yang terjadi, maka solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan 

menganalisis strategi bisnis menggunakan metode Business Model Canvas 

yang memberikan suatu informasi berupa model bisnis yang dijalankan oleh 

CV. Ra.Men Halal. 

Dengan adanya strategi bisnis yang diterapkan oleh CV. Ra.Men 

Halal untuk memberikan suatu informasi mengenai model bisnis CV. Ra.Men 

Halal, selain itu strategi bisnis Business Model Canvas dibagi menjadi 4, yaitu 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga pemilik CV. Ra.Men 

Halal dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan CV. Ra.Men Halal. 

 

 

Kata Kunci : Analisis, Strategi Bisnis, Business Model Canvas
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang 

Pada zaman yang semakin maju dan modern ini, kebutuhan berbisnis telah 

berkembang pesat sehingga menimbulkan terbukanya peluang bagi para pengusaha 

untuk memulai bisnis. Dengan besarnya peluang bisnis saat ini, tidak memungkiri 

banyak terjadi kegagalan berbisnis yang dialami oleh para pengusaha baik yang telah 

memulai usaha maupun yang sudah maju. Strategi bisnis merupakan metode atau cara 

bagi pengusaha untuk dapat saling bersaing, dimulai dengan melihat kelebihan dan 

kekurangan dari perusahaan diri sendiri hingga melihat kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki perusahaan orang lain.  

Bisnis Makanan di Surabaya terbilang berkembang pesat, dimulai dari makanan 

dengan cita rasa Indonesia, Barat, Asia, maupun campuran. Pesatnya perkembangan 

bisnis makanan di Surabaya didasari oleh kebutuhan makanan dan rasa penasaran 

yang menjadikan persaingan bisnis makanan di Surabaya semakin ketat. Tren 

perkembangan bisnis makanan di Surabaya dimulai pada tahun 2016, lalu dilanjutkan 

pada tahun 2017 dengan perkembangan bisnis makanan yang diramalkan meningkat 

20%.  (Koloway, 2017) 

Perusahaan komanditer (CV) Ra.Men Halal, adalah CV yang berbasis penjualan 

makanan khas Jepang berupa ramen, sushi, karage, dan sebagainya. Berdiri sejak 

tahun 2014, kini CV Ra.Men Halal memiliki dua lokasi yaitu, Jl. Gayungsari Barat 

No.84 dan Jl. Arif Rahman Hakim No.84 Surabaya. Terdapat dari menu yang 

ditawarkan oleh CV. Ra.Men Halal, harga yang dibutuhkan untuk membeli 

semangkuk ramen dimulai dari 15 ribu rupiah, sedangkan untuk sushi harga mulai 
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dari 18 ribu rupiah. Berdasarkan konsep dari sisi tampilan desain outlet yang 

dipenuhi banyak corak, lokasi yang berdekatan dengan sekolah dan bimbingan 

belajar, hingga harga dan varian menu yang ditawarkan, sasaran CV. Ra.Men Halal 

tertuju pada kalangan remaja. Diantara para kompetitor yang ada di Surabaya, CV. 

Ra.Men Halal masih terhitung sebagai bisnis kecil, terbukti dari struktur organisasi 

ramen yang hanya terdiri 3 karyawan dan 1 owner. Sebagai perusahaan yang baru 

menjalankan bisnis makanan, CV. Ra.Men Halal tidak menerapkan strategi bisnis 

untuk bersaing dengan kompetitor bisnis makanan lainnya.  Salah satu faktor yang 

membuat CV. Ra.Men Halal kurang kompetetif, dan membuat CV. Ra.Men Halal 

tertinggal dengan kompetitornya adalah kurangnya pengetahuan strategi bisnis 

mengenai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh CV. Ra.Men Halal. 

Berdasarkan permasalahan yang dialami CV. Ra.Men Halal diatas, dibutuhkan 

strategi bisnis yang diharapkan dapat membantu CV. Ra.Men Halal untuk 

meningkatkan pelanggan dan membuat CV. Ra.Men Halal dapat bersaing dengan 

sesama pebisnis makanan lainnya yang ada di Surabaya.  

Menilai strategi bisnis dengan membuat model bisnis itu sangatlah penting, tetapi 

melihat semua komponennnya secara detail juga dapat mengungkap inovasi dan 

pembaruan yang diperlukan oleh CV. Ra.Men Halal. Cara efektif untuk 

melakukannya adalah dengan mengombinasikan analisis kekuatan, kelemahan, 

ancaman dan peluang (SWOT) melalui model bisnis yang dibuat. Analisis SWOT 

memberikan 4 perspektif untuk menilai elemen-elemen suatu model bisnis yang 

berfungsi sebagai refleksi bisnis menghadapai tantangan dinamika bisnis. Analisis 

SWOT cara konvensional adalah melakukan identifikasi atas faktor-faktor eksternal 

dan internal melalui serangkaian analisis data, dengan menggabungkan antara 

perencanaan strategi dan strategi bisnis, hasil yang didapat tidak hanya berupa 
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analisis data, tetapi juga mendapatkan visualisasi atas upaya strategi bisnis yang 

dibuat, sehingga dari analisis strategi bisnis yang dibuat dapat diketahui kelebihan 

dan kelemahan dari bisnis yang dilakukan oleh CV Ra.Men Halal. (Osterwalder & 

Pigneur, 2009) 

Solusi strategi bisnis untuk CV. Ra.Men Halal ialah dengan menggunakan 

metode Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan metode dimana 

analisis bisnis digambarkan hanya dalam satu lembar saja yang mencakup semua 

proses bisnis dalam CV. Ra.Men Halal. Didalam Business Model Canvas terdiri dari 

9 elemen yaitu, 

1. Customers Segments merupakan bagian penting dari model bisnis CV Ra.Men 

Halal, serta kunci untuk memastikan bahwa fitur produk selaras dengan 

karakteristik segmen dan kebutuhan. 

2. Customers Relationships merupakan jenis pelayanan CV Ra.Men Halal yang 

dipilih secara tepat kepada pelanggan untuk menciptakan kesuksesan finansial 

dan keberlanjutan. 

3. Channels merupakan sarana atau wadah bagi CV Ra.Men Halal untuk                                                                                                                               

menyampaikan value proposition kepada pelanggan. 

4. Value Proposition merupakan manfaat yang ditawarkan CV Ra.Men Halal berupa 

kombinasi produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggannya. 

5. Key Activities merupakan kegiatan yang merupakan kunci untuk menghasilkan 

proposisi nilai CV Ra.Men Halal dimata pelanggan.  

6. Key Resource merupakan aset CV Ra.Men Halal yang mendasar untuk 

bagaimana memberikan nilai kepada pelanggannya. Sumber daya dapat 

dikategorikan sebagai manusia, keuangan, fisik dan intelektual. 
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7. Key Partner merupakan jaringan pemasok dan mitra yang saling melengkapi 

dalam membantu CV Ra.Men Halal menciptakan proposisi nilainya. 

8. Revenue Streams merupakan metodologi yang diikuti CV Ra.Men Halal untuk 

mendapatkan segmen pelanggannya yang diarahkan untuk membeli produk atau 

layanan CV Ra.Men Halal. 

9. Cost Structure merupakan komposisi biaya dan kecenderungan harga dengan 

mengutamakan kualitas atau mengutamakan harga murah yang dibuat untuk 

menjalankan usaha CV Ra.Men Halal.  

Setiap segmen yang ada didalam Business Model Canvas menjelaskan satu proses 

bisnis yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal, dan proses-proses bisnis tersebut 

berhubungan satu sama lain hingga menjadi satu proses bisnis keseluruhan di CV. 

Ra.Men Halal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu, bagaimana menganalisis strategi bisnis pada CV. Ra.Men 

Halal dengan menggunakan metode Business Model Canvas ? 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan adanya rumusan masalah, maka penulis menentukan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis hanya berupa 9 model bisnis Business Model Canvas untuk CV. Ra.Men 

Halal saja. 

2. Analisis S.W.O.T. hanya digunakan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, 

ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh CV. Ra.Men Halal. 

3. Analisis hanya dilakukan di CV Ra.Men halal cabang pusat (Jl. Gayungsari Barat 

No.84) 



5 

 

 

4. Analisis S.W.O.T. tidak sampai analisis internal (SW) dan analisis external (OT) 

CV. Ra.Men Halal. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari analisis strategi bisnis adalah : 

1. Menghasilkan strategi bisnis berupa sistem informasi dengan metode Business 

Model Canvas. 

2. Menghasilkan pendukung keputusan sesuai dengan hasil analisis. 

1. 5 Manfaat Penelitian 

Dari adanya analisis strategi bisnis ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu : 

1. Untuk membantu penyelia menentukan strategi bisnis bagi perusahaannya, agar 

mengetahui model bisnis CV. Ra.Men Halal. 

2. Untuk membantu penyelia mengetahui kelebihan, kelemahan, ancaman, dan peluang 

yang dimiliki oleh CV. Ra.Men Halal. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 2.1 Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV. Ra.Men Halal 

Tahun Didirikan : 2014 

Alamat  : Jl. Gayungsari Barat No.84 dan Jl. Arif Rahman Hakim No.84 

Surabaya 

E-mail  : - 

Contact Person : Arum Citra Lukitasari 

Jabatan  : Penyelia (Pemilik CV. Ra.Men Halal) 

Bisnis Utama : Kuliner 

Produk   : Ramen, sushi, purin, karage, dan sebagainya 

 Harga Produk   : Dimulai dari  harga Rp. 10.000,00 (Purin) hingga harga Rp. 

29.000,00 (Ramen) 

 

 2.2 Sejarah Singkat CV. Ra.Men Halal 

Outlet "Ra.Men Halal" pertama kali didirikan di Surabaya pada tahun 2014. 

Ra.Men Halal adalah satu-satu nya ramen di Surabaya yang berani menamai outlet 

dengan nama “halal”, ini dikarenakan 100% bahan yang digunakan disetiap makanan 

dan minuman yang ditawarkan adalah halal. Dalam peraturan tentang bisnis makanan, 

jika ingin mencantumkan “halal” pada makanan yang ditawarkan, perlu adanya 

pengujian tentang kehalalan makanan tersebut, dan pengujian yang dilalui sangat 

ketat.  
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Outlet "Ra.Men Halal" menyajikan menu utama berupa mie ramen berbagai 

varian, seperti Plain Ramen, Chicken Katsu Ramen, Meatballs Ramen, Seafood 

Ramen, dan Deluxe Ramen. 

Selain menu mie ramen, Ra.Men juga menyediakan berbagai jenis Sushi, dan 

Purin (puding khas Jepang), yang semuanya diolah dari bahan-bahan pilihan, 

sehingga kesegarannya tetap terjamin dan harganya yang tetap terjangkau, dan 

menjadikan outlet Ra.men sebagai outlet dengan konsep “Ramen Kaki Lima” seperti 

yang banyak di temui di negara asalnya, agar dapat dinikmati semua orang. 

 

 2.3 Visi dan Misi CV. Ra.Men Halal 

Adapun Visi dan Misi Dari CV. Ra.Men Halal adalah sebagai berikut :  

2.3.1  Visi 

Masakan khas Jepang khususnya ramen dan sushi memiliki harga yang 

sangat terjangkau, dapat diterima oleh semua orang dan kalangan. 

2.3.2 Misi 

1. Konsep CV. Ra.Men Halal yang menyajikan fusion cuisine, yaitu 

memadukan cita rasa ramen (Khususnya) khas Jepang dengan cita rasa 

khas Indonesia yang sudah familier di lidah orang Indonesia dengan tetap 

memberikan kualitas cita rasa yang khas dan istimewah. 

2. CV. Ra.Men Halal memiliki tema kedai kecil atau kaki lima yang 

sederhana tetapi modern. 

2.4 Struktur Organisasi CV. Ra.Men Halal 

Adapun struktur organisasi pada CV. Ra.Men Halal adalah terlihat pada gambar 

2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2. 1 : Struktur organisasi CV. Ra.Men Halal 

1. Penyelia : Mempunyai tugas untuk mengawasi, dan mengevaluasi tugas 

karyawan, serta menerima laporan penjualan harian dari karyawan. 

2. Karyawan : Mempunyai tugas untuk mencatat laporan harian, dan melayani 

pelanggan. Seluruh karyawan memiliki tugas yang sama sehingga tidak dibagi per 

bagian. 

Dari Struktur organisasi karyawan tersebut, terdapat pembagian tugas, hari kerja, 

dan jam kerja seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. 1 : Bagian dan Jadwal di CV.Ra.Men Halal 

No. Struktur Organisasi Bagian Hari Kerja Jam Kerja 

1 Penyelia Pemilik usaha Kamis - Minggu 18.00 – 23.00 

2 Karyawan 1 Kasir dan Dapur Senin - Sabtu 16.00 – 23.00 

3 Karyawan 2 Kasir dan dapur Sabtu - Kamis 16.00 – 23.00 

4 Karyawan 3 Kasir dan danpur Minggu - Jumat 16.0 – 23.00 

 

 

 

 

Owner
Arum Citra Lukitasari

Karyawan 1
Roby anggara

Karyawan 2
Rio Febrian

Karyawan 3
Auryn Permata Sari
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2.6 Denah Lokasi 

Adapun lokasi CV. Ra.Men Halal cabang pusat berada di Jalan Gayungsari Barat 

No.84, seperti gambar 2.2 dibawah ini. 

 

Gambar 2. 2 : Peta Lokasi CV.Ra.Men Halal 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Analisis 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya). Namun menurut para ahli mendefinisikan makna analisis berbeda tapi 

tetap dengan satu tujuan yang sama. Salah satu pengertiannya, analisis ialah sebuah 

serangkaian perbuatan meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan keterkaitan serta penafsiran makna dari 

setiap kriteria. (Sugiyono, 2011) 

3.2 Strategi 

Strategi merupakan istilah yang umum dalam membentuk sistematika yang perlu 

diciptakan dalam suatu pengelolaan organisasi. (Ginting & Syafrizal, 2008) 

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan 

mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat 

oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. (Chaniago, 2014) 

3.3 Bisnis 

Bisnis memiliki makna dasar sebagai “The buying and selling of goods and 

service”. Sedangkan bisnis menurut Btown dan Petrello adalah suatu lembaga yang 
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menghasilkan. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Alma & Priansa, 

2009) 

Bisnis juga memiliki definisi ialah suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan 

keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri 

(lembaga). (Misbach, 2017) 

3.4 Strategi Bisnis 

Strategi bisnis adalah strategi mencapai tujuan yang sering dianalogikan dengan 

strategi catur, yang dimana sistematika berfikir, penyusunan rencana, kesigapan 

melangkah maju, keberanian dalam mengambil resiko dan gairah untuk 

memenangkan pertandingan merupakan beberapa karakteristik permainan catur yang 

relevan dengan praktek pengelolaan bisnis. (Joewono, 2012) 

Menurut (Solihin, 2012) strategi bisnis berbeda dengan strategi pada level 

korporat. Strategi di level bisnis ini lebih menfokuskan untuk meningkatkan posisi 

bersaing produk atau jasa perusahaan di dalam segmen pasar tertentu.  

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi bisnis 

merupakan strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan bisnis yang merupakan 

landasan untuk merencanakan strategi perusahaan yang bertujuan untuk membangun 

dan memperkuat posisi bersaing produk atau jasa perusahaan dalam industri. 

3.4.1 Strategi SWOT 

Definisi strategi SWOT secara umum ialah metode perencanaan strategis 

untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai 

tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan definisi 

strategi SWOT menurut para ahli adalah sebagai berikut, 



12 

 

 

Strategi SWOT adalah sebuah cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam 

upaya mengamati lingkungan pemasaran internal maupun eksternal. (Kotler & 

Keller, 2009) 

Analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

guna menentukan rumusan yang tepat dan  melakukan strategi perusahaan yang 

terbaik. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan(Weakness) dan  ancaman (Threats). Proses 

pengambilan keputusan strategis perusahaan selalu berkaitan erat dengan 

pengembangan misi, visi, tujuan, strategi serta kebijakan perusahaan. Oleh 

karenanya perencanaan yang strategis sangat memerlukan analisa-analisa dari 

masing masing SWOT ini (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) di 

lingkungan perusahaan saat ini. Berikut ini merupakan penjelasan SWOT yaitu : 

(Sholihin, 2014) 

A. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain 

yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang 

dapat dilayani oleh perusahaan. Yang harus dilakukan perusahaan atau 

organisasi ialah, menilai kekuatan yang dimiliki kemudian dibandingkan 

dengan pesaing. 

B. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja 

perusahaan. Keterbatasan tersebut daoat berupa fasilitas, sumber daya 
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keuangan,kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat 

meruoakan sumber dari kelemahan perusahaan. 

C. Peluang (Opportunity) 

Peluang adalah situasi penting yang mengguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Kecendrungan–Kecendrungan penting merupakan salah satu 

sumber peluang, seperti perubahaan teknologi dan meningkatnya hubungan 

antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran 

peluang bagi perusahaan. 

D. Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan dalam lingkungan 

perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau 

yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang 

baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan 

perusahaan. 

3.5 Business Model Canvas 

Business Model Canvas adalah sebuah rancangan konsep abstrak sebuah model 

bisnis yang merepresentasikan proposisi nilai perusahaan, produk, pelanggan, 

keuangan, strategi dan proses bisnis dalam organisasi. (Osterwalder & Pigneur, 2009). 

Adapun model bisnis Business Model Canvas terdapat dalam gambar 3.1 sebagai 

berikut : 
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Gambar 3. 1 : Model Bisnis Business Model Canvas 

Business Model Canvas terdiri dari 9 bagian aktivitas bisnis antara lain : 

3.5.1 Customer Segments 

Perusahaan harus menetapkan siapa yang harus dilayani, dan dapat 

menetapkan untuk melayani satu atau lebih segmen. Penetapan segmen akan 

menentukan komponen-komponen lain dalam model bisnis. 

Berdasarkan target pelanggan yang dituju oleh perusahaan, maka segmenasi 

pelanggan terbagi beberapa jenis pasar berdasarkan segmentasi pelanggan, yaitu : 

a. Mass Market : Produk dan layanan yang menargetkan segmen Pasar Massal 

menarik atau memenuhi kebutuhan penampang populasi secara luas dan tidak 

membedakan antara segmen Pelanggan yang berbeda. Proposisi nilai, saluran 

distribusi dan hubungan pelanggan dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh 

sejumlah besar orang yang memiliki masalah atau kebutuhan bersama yang 

memerlukan pemenuhan. 

b. Niche Market : Pasar Niche mengacu pada segmen pelanggan dengan 

karakteristik yang sangat jelas dan kebutuhan yang sangat khusus. Segmen ini 

membutuhkan, atau lebih tepatnya mengharapkan, produk yang sangat 
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disesuaikan, dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, 

proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan iklan, didefinisikan 

secara ketat sesuai dengan preferensi segmen pelanggan tertentu ini.  

c. Segmented : Beberapa bisnis memilih untuk menyediakan produk dan layanan 

ke segmen pelanggan yang mungkin memiliki variasi sangat kecil dalam 

kebutuhan dan persyaratan. Organisasi menciptakan proposisi nilai yang 

berbeda, jalur distribusi dan hubungan pelanggan sesuai dengan perbedaan 

kecil ini di segmen pelanggan. 

d. Diversified : Organisasi yang memilih untuk melayani segmen pelanggan yang 

beragam pada dasarnya memilih segmen pelanggan dengan kebutuhan dan 

keinginan yang sangat berbeda. Profil pelanggan hanya memiliki beberapa 

tumpang tindih namun karena berbagai alasan, organisasi melihat nilai dalam 

berinvestasi dalam menarik kedua segmen yang beragam ini. 

e. Multi-Sided Platforms/ markets : Bila segmen pelanggan terkait melalui 

ketergantungan, maka masuk akal bisnis untuk melayani kedua ujung 

persamaan. Oleh karena itu, bagi perusahaan kartu kredit, bukan hanya 

keharusan pelanggan memilih untuk menggunakan kartu kredit mereka namun 

juga penting bagi toko untuk menerima kartu kredit mereka. Jika salah satu 

segmen gagal, yang lain akan secara otomatis mengikuti. 

3.5.2 Value Proposition 

Proposisi nilai adalah kombinasi produk dan layanan yang memberikan 

manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada segmen pasar yang dilayani. Oleh 

karena itu proposisi nilai terbagi menjadi beberapa jenis nilai yang berdasarkan 

letak nilai produk, sebagai berikut : 
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a. Newness : Beberapa proposisi nilai memenuhi kebutuhan yang sama sekali 

baru yang sebelumnya tidak dirasakan pelanggan karena tidak ada penawaran 

serupa. 

b. Performance : Meningkatkan kinerja produk atau layanan merupakan cara 

yang umum untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. 

c. Customization : Menyesuaikan produk dan jasa untuk kebutuhan spesifik 

pelanggan individu atau segmen pelanggan menciptakan nilai. 

d. Getting the Job Done : Nilai bisa dibuat hanya dengan membantu pelanggan 

mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. 

e. Design : Di pasar konsumen, desain bisa menjadi bagian yang sangat penting 

dari proposisi nilai. 

f. Brand / Status : Pelanggan dapat menemukan nilai dalam tindakan sederhana 

menggunakan atau menampilkan merek tertentu. 

g. Price : Menawarkan nilai yang sama dengan harga yang lebih rendah adalah 

cara yang umum untuk memenuhi kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif 

terhadap harga. 

h. Cost Reduction : Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara 

penting untuk menciptakan nilai. 

i. Risk Reduction : Nilai pelanggan mengurangi resiko yang mereka hadapi saat 

membeli produk atau layanan. 

j. Accessibility : Membuat produk dan layanan yang tersedia untuk pelanggan 

yang sebelumnya tidak memiliki akses kepada mereka adalah cara lain untuk 

menciptakan nilai. Ini bisa berawal dari inovasi model bisnis, teknologi baru 

atau kombinasi keduanya. 
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k. Convenience / Usability : Membuat sesuatu lebih nyaman atau mudah 

digunakan bisa menciptakan nilai yang besar. 

3.5.3 Customer Relationship 

Suatu perusahaan harus memilih jenis hubungan yang akan dimiliki dengan 

segmen pelanggannya untuk menciptakan kesuksesan finansial dan keberlanjutan. 

Oleh karena itu dapat disebutkan beberapa jenis hubungan antara pelanggan 

dengan perusahaan, yaitu : 

a. Personal Assistance : Personal Assistance  atau bisa disebut bantuan secara 

pribadi merujuk kepada interaksi face to face dengan pelanggan. Bantuan atau 

sokongan ini diberikan semasa proses urus niaga dan juga selepas mereka 

membuat pembelian. Ia juga boleh dijalankan melalui panggilan telepon, email 

dan sebagainya. 

b. Dedicated Personal Assistance : Memberikan wakil khusus kepada pelanggan 

secara individu, Yang berarti satu perwakilan suatu perusahaan harus 

menanggung urusan atau masalah dengan pelanggan perusahaan tersebut. 

c. Self Service : Organisasi perniagaan tidak mempunyai perhubungan secara 

langsung dengan pelanggan. Apa yang perlu, mereka berikan informasi 

secukupnya bagi tujuan layanan diri. 

d. Automate Service : Automate Service merujuk kepada gabungan self-service 

dengan proses yang sudah diautomasikan. Dengan contoh web e-commerce 

semacam lazada, bukalapak, trivago, dan lain-lain. 

e. Communities : Organisasi perniagaan memberikan wadah komunitas online 

kepada pelanggan untuk bertukar pandang dan informasi sebagai cara 

menyelesaikan masalah tertentu.  Komunitas juga berguna untuk membantu 

organisasi perniagaan untuk memahami kehendak pelanggan.  
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f. Co-Creation : Organisasi perniagaan melibatkan pengguna dalam proses 

perniagaan. 

3.5.4 Channels 

Channels merupakan media atau sarana bagi organisasi untuk menyampaikan 

Value Proposition kepada Customer Segment yang dilayani. 

Channels terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari tahap awal hingga 

tahap akhir. Berikut adalah penjelasan tahap-tahap yang terdapat dalam channels. 

a. Awareness : Tahap pemasaran dan periklanan dimana tahap tersebut adalah cara 

perusahaan memberi tahu pelanggan tentang proposisi nilai perusahaan. 

b. Evaluation : Tahap promosi yang bertujuan pelanggan mengevaluasi, membaca 

atau menggunakan produk Anda dan membentuk opini tentang hal itu. 

Perusahaan yang baik akan mendidik pelanggan dengan pesaing lain di pasar 

dan membantu mereka untuk mengevaluasi pilihan mereka. Dengan cara ini, 

perusahaan membuat proposisi nilai perusahaan lebih jelas bagi pelanggan dan 

mengapa perusahaan tersebut adalah pilihan yang lebih baik daripada pesaing 

yang lainnya. 

c. Purchase : Proses penjualan yang dilambangkan mata uang ditukar dengan 

barang atau jasa tertentu. 

d. Delivery : Tahap pemenuhan dan menentukan bagaimana kita memberikan 

Proposisi Nilai kepada pelanggan dan bagaimana produk akan mencapai 

pelanggan. 

e. After Sale : Fase ini menciptakan Advokat untuk produk dan layanan di antara 

segmen target perusahaan. Tahap ini menyediakan orang bagi pelanggan untuk 

menerima telepon dari pelanggan ketika pelanggan memiliki masalah atau 

pertanyaan tentang produk. Semakin tinggi nilai produk, semakin besar 
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kemungkinan pelanggan membutuhkan dukungan After Sales. Contohnya 

sebuah perusahaan memiliki customer service untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan mengenai masalah, pertanyaan, opini, dan pujian terhadap produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

3.5.5 Revenue Stream 

Revenue stream adalah metodologi yang diikuti perusahaan untuk 

mendapatkan segmen pelanggannya untuk membeli produk atau layanannya, 

metodologi itu dapat berupa seperti kartu berlangganan dan sebagainya. Oleh 

karena itu, Revenue stream dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Asset Sale : Mengacu pada pengalihan hak kepemilikan produk fisik dari 

penjual ke pembeli. 

b. Usage Fee : Usage fee biasanya dibebankan oleh penyedia layanan kepada 

pelanggan untuk penggunaan layanan. 

c. Subscription Fee : Bila pengguna membutuhkan akses jangka panjang atau 

berkelanjutan untuk memakai produk perusahaan, mereka membayar biaya 

berlangganan. 

d. Lending / Renting / Leasing : Beberapa organisasi memberi konsumen mereka 

hak eksklusif atas produk mereka untuk waktu terbatas dengan biaya tertentu. 

Setelah akhir periode, organisasi mendapatkan kembali kepemilikan produk. 

Model pendapatan semacam ini mewakili sejumlah keuntungan dari kedua sisi. 

Perusahaan menikmati pendapatan berulang dari pelanggan untuk periode 

tersebut. Sedangkan pelanggan memiliki akses eksklusif ke produk untuk setiap 

kali pelanggan memerlukannnya tanpa harus melakukan investasi yang besar 

dan kuat. 
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e. Licensing : Lisensi umumnya digunakan untuk produk, layanan atau gagasan 

yang berada di bawah parameter kekayaan intelektual. Hal ini membuka aliran 

pendapatan bagi pemegang hak, yang dinyatakan akan harus berinvestasi di 

bidang manufaktur juga. 

f. Brokerage Fee : Ketika perusahaan bertindak sebagai perantara untuk 

memudahkan komunikasi dan transaksi antara dua pihak atau lebih, mereka 

mengenakan biaya perantara. 

g. Advertising : Pendapatan perusahaan didapat dengan mempromosikan 

organisasi, produk atau layanan lain, mengenakan biaya iklan untuk layanan 

mereka. 

3.5.6 Key Resource 

Key resource adalah aset perusahaan yang mendasar bagi bagaimana 

perusahaan tersebut memberikan nilai kepada pelanggannya, dan bagaimana 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat dibuat. 

Aset-Aset perusahaan adalah suatu kekayaan atau hak milik yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan, dan aset-aset tersebut terbagi menjadi berbagai macam, yaitu : 

a. Physical Resource : Aset fisik adalah sumber daya nyata yang digunakan 

perusahaan untuk menciptakan proposisi nilai, diantaranya ialah, peralatan, 

persediaan, bangunan, pabrik dan jaringan distribusi yang memungkinkan bisnis 

berfungsi. 

b. Intellectual Resource : Sumber daya non-fisik dan tidak berwujud seperti 

merek, paten, IP, hak cipta, dan bahkan kemitraan. Daftar pelanggan, 

pengetahuan pelanggan, dan bahkan karyawan sendiri, merupakan bentuk 

sumber daya intelektual. Sumber daya intelektual menghabiskan banyak waktu 
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dan pengeluaran untuk dikembangkan. Tapi begitu dikembangkan, mereka bisa 

menawarkan keuntungan unik bagi perusahaan. 

c. Human Resource : Karyawan seringkali merupakan aset organisasi yang paling 

penting dan paling mudah diabaikan. Khusus untuk perusahaan di industri jasa 

atau membutuhkan banyak kreativitas dan kolam pengetahuan yang luas, 

sumber daya manusia seperti perwakilan layanan pelanggan, insinyur perangkat 

lunak atau ilmuwan sangat penting. 

d. Financial Resource : sumber keuangan meliputi uang tunai, jalur kredit dan 

kemampuan untuk memiliki rencana opsi saham untuk karyawan. Semua bisnis 

memiliki sumber daya kunci di bidang keuangan, tetapi beberapa akan memiliki 

sumber daya keuangan yang lebih kuat dari yang lain, seperti bank yang 

seluruhnya didasarkan pada ketersediaan sumber daya kunci ini. 

3.5.7 Key Activities 

Suatu kegiatan utama perusahaan untuk dapat menciptakan Value Proposition. 

Sebuah perusahaan pasti melakukan aktivitas kunci yang dapat membuahkan hasil 

entah hasil tersebut  sebuah produk, jasa atau yang lainnya. Karena banyaknya 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka aktivitas perusahaan 

terbagi menjadi sebagai berikut : 

a. Production : Merupakan kegiatan karakteristik perusahaan manufaktur yang 

memerlukan desain, bahan, pembuatan dan pengiriman sejumlah besar produk. 

b. Problem Solving : Beberapa konsumen atau pelanggan memiliki masalah kronis. 

Perusahaan yang mencantumkan pemecahan masalah sebagai kegiatan utama 

biasanya bertujuan untuk menemukan solusi unik untuk masalah individual ini. 

c. Platform / network : Model bisnis dimana platform adalah sumber utama 

biasanya memiliki platform atau aktivitas kunci yang berhubungan dengan 
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jaringan. Jaringan, merek, dan perangkat lunak semuanya bisa menjadi bagian 

dari platform atau bisnis yang berhubungan dengan jaringan. 

3.5.8 Key Partnership 

Hubungan antar perusahaan adalah salah satu kunci bisnis yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan. Di dalam hubungan tersebut terbagi oleh berbagai macam jenis 

hubungan antar perusahaan, yaitu : 

a. Strategic Alliance : Jenis aliansi ini antara non-pesaing. Jadi jika Anda bekerja 

melalui saluran yang berbeda, seperti kantor berita dapat memasok berita ke 

saluran online dan offline. 

b. Co-opetition : Kemitraan strategis antar mitra. Kemitraan semacam itu akan 

membantu ketika kedua perusahaan mencoba melakukan sesuatu yang baru. 

c. Joint-Ventures : Suatu perusahaan dapat mengembangkan usaha patungan 

dengan perusahaan lain dalam bisnis baru. Kedua mitra tersebut dapat memiliki 

kepentingan bersama dalam mengembangkan bisnis baru, mungkin karena 

munculnya pasar baru atau akses ke area geografis baru. Kedua organisasi 

hanya akan memilih opsi semacam itu jika keduanya memberikan beberapa 

masukan ke dalam bisnis. 

d. Buyer-Supplier Relationships : jenis kemitraan yang paling umum yang 

menjamin bahwa Anda memiliki sumber persediaan yang andal yang masuk dan 

bagi pemasok Anda, ini berarti mereka memiliki pembeli yang mantap untuk 

produk mereka. 

3.5.9 Cost Structure 

Cost structure adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan perusahaan 

mewujudkan Value Proposition yang diberikan kepada pelanggan. 
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Inti dari bisnis adalah condong menawarkan harga yang murah atau kualitas 

yang lebih. Oleh karena itu dalam Cost Structure terdapat dua jenis bisnis, yaitu : 

a. Cost-driven : Model bisnis benar-benar terfokus untuk mengurangi biaya. Ini 

pada dasarnya adalah perlombaan terendah. Sebuah bisnis yang berfokus pada 

biaya berfokus pada penciptaan struktur biaya tanpa biaya dengan menawarkan 

proposisi harga dengan harga murah, otomasi tingkat tinggi, dan outsourcing 

fungsi mahal. Industri yang rawan perang harga mengalami tragedi ini setiap 

saat. Selama persaingan harga, pesaing akan terus melemahkan harga masing-

masing untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Namun, jika 

pesaing mampu mengelola biaya dan menciptakan efisiensi operasional, mereka 

akan dapat mempertahankan bisnis mereka dengan harga lebih rendah dan terus 

menarik pelanggan. Jika gagal melakukannya, harga yang dicapai tidak 

sebanding dengan pengeluaran. 

b. Values-driven : Tidak semua perusahaan menggerakkan bisnis mereka 

berdasarkan biaya. Beberapa fokus sepenuhnya pada nilai yang mereka berikan 

kepada pelanggan mereka, karenanya mengambil pendekatan berbasis nilai. 

Strategi ini ditandai dengan fokus penuh pada penciptaan dan penyampaian nilai 

tinggi, proposisi nilai yang sangat disesuaikan dengan preferensi segmen 

pelanggan. 

 

Cost structure tidak hanya membahas codong harga pada bisnis yang 

dilakukan, tetapi cost structure membahas juga mengenai beberapa pengeluaran 

yang harus dilakukan dalam bisnis, yang dapat, mempengaruhi jalannya bisnis 

tersebut. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

 4.1 Metodologi Penelitian 

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, 

metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara 

saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan 

untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun 

laporannya. 

Berdasarkan isitilah diatas metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan 

yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara 

bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/ memperoleh 

pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya. 

(Narbuko & Achmadi, 2012) 

 

4.1.1 Metode Deskriptif Kuantitatif 

Melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang relevan agar 

dapat menyelesaikan sebuah masalah pada objek penelitian. Dalam analisis yang 

dilakukan dibutuhkan suatu metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Metode 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan 

variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri 

sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan 

variabel yang lain. Sedangkan pengertian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, dengan 
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pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik yang memiliki tujuan  yakni menguji hipotesis yang 

sudah ditetapkan. (Sugiyono, 2012) 

 

4.1.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Analisis Strategi 

Bisnis Pada CV. Ra.Men Halal Dengan Menggunakan Metode Business Model 

Canvas adalah : 

1. Literatur 

Mencari bahan-bahan yang dapat mendukung dalam pendefinisisan masalah 

melalui internet, jurnal atau pun buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Mengunjungi secara langsung outlet Ra.Men Halal Cabang Pusat, dan melihat 

proses bisnis yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal. 

3. Kuesioner 

Membagikan lembaran-lembaran pertanyaan atau pernyataan kepada 

responden yang telah dipilih agar dapat mengisi setiap pertanyaan yang ada 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

4.1.3 Objek Kasus Penelitan 

 Dalam melakukan penelitian ini, objek yang diteliti adalah analisis strategi 

bisnis pada CV. Ra.Men Halal menggunakan metode Business Model Canvas. 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Ra.Men Halal yang berlokasi di Jl. 

Gayungsari Barat No.84 Surabaya. 
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1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

dan gambar. Data ini berupa hal-hal yang berhubungan dengan 

perusahaan seperti company profile, gambar-gambar produk dan lain-

lain. (Sutopo & Ariref, 2010) 

2. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang 

berhubungan dengan volume penjualan produk-produk (Sugiyono, 

2012) 

Dalam studi kasus CV. Ra.Men Halal, berikut adalah data pengunjung 

CV. Ra.Men Halal dalam per minggu sebanyak 141 Orang, dengan 

ketentuan kisaran pengunjung yang datang per hari sebagai berikut : 

tabel 4. 1 Tabel pengunjung CV. Ra.Men Halal 

Hari 

 Pengunjung 

Jumlah 
Remaja Dewasa Lainnya 

Senin 11 7 6 23 

Selasa 9 8 3 20 

Rabu 11 7 5 20 

Kamis 7 7 4 18 

Jumat 5 3 5 13 

Sabtu 6 12 8 25 



27 

 

 

Minggu 9 7 6 22 

 

b. Sumber Data 

Pada Penelitian ini, data yang diapakai yaitu berupa data primer dan 

sekunder. Berikut adalah penjelasan dari kedua data tersebut (Chaniago, 

2014) : 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh 

pada tempat penelitian secara lisan maupun secara tertulis dari para 

responden dan informan. Data tersebut meliputi data hasil observasi, 

wawancara dengan informan.  

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh bukan dari pihak pertama melainkan dari pihak – 

pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini, data berupa 

dokumentasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, penelitian 

terdahulu, studi kepustakaan atau referensi lain. 

  

4.1.4 Pengumpulan Data 

 Berdasarkan jurnal (Chaniago, 2014) dalam melakukan penelitian ini, 

pengumpulan data menggunakan 3 penelitian untuk mendapatkan data, yaitu 

wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berikut adalah penjelasannya : 

a. Wawancara 

Mengumpulkan data-data dengan melakukan wawancara kepada pihak yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga memperoleh data 

yang memadai untuk analisis yang berkaitan dengan penulisan laporan 
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penelitian ini. Data-Data hasil wawancara yang digunakan dalam analisis ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Total partisipan dari pengunjung berkisar 52 orang yang terbagi menjadi 

partisipan wawancara dan partisipan kuisoner sebagai berikut : 

a. Jumlah Partisipan Wawancara  : 28 Orang 

b. Jumlah Partisipan Kuisoner  : 24 Orang 

b. Partisipan dari karyawan dan owner CV. Ra.Men Halal adalah 3 karyawan 

dan 1 owner, karyawan dan owner diharuskan berpartisipasi baik dalam 

wawancara maupun kuisoner yang diberikan. 

b. Observasi 

Observasi berupa pengamatan secara langsung mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal. 

c. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau 

referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menciptakan 

data yang akan digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan 

tersebut. 

 

4.2  Analisis Business Model Canvas 

Strategi bisnis dari setiap perusahaan merupakan suatu rencana keseluruhan untuk 

mencapai tujuan. Meskipun beberapa perusahaan mempunyai tujuan yang sama tetapi 

strategi yang digunakan dapat berbeda-beda. Adapun strategi bisnis yang digunakan 

oleh CV. Ra.Men Halal adalah Business Model Canvas. 

Business Model Canvas dapat menentukan arah dari strategi bisnis perusahaan. 

Strategi tersebut merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebagai 

pedoman bagi CV. Ra.Men Halal untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang 
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dimiliki. Berikut adalah hasil dari analisis Business Model Canvas pada  CV. Ra.Men 

Halal : 

  4.2.1 Customer Segment 

 Pada Customer Segment CV. Ra.Men Halal harus menentukan target 

pelanggan yang akan dituju, sehingga CV. Ra.Men Halal mengetahui bagaimana 

strategi untuk memasarkan produk kepada pelanggan. 

 CV. Ra.Men Halal memerlukan target yang akan dituju, apabila CV. Ra.Men 

Halal tidak dapat menentukan target yang mereka tuju  dapat berakibatkan CV. 

Ra.Men Halal mengeluarkan banyak biaya promosi, maka diperlukan hasil 

analisis berdasarkan analisis segmentasi pasar. Berikut adalah hasil analisis dari 

analisis segmentasi pasar : 

a. Geografi 

Analisis berdasarkan geografi adalah analisis dari lingkungan sekitar 

perusahaan untuk melihat pesaing atau peluang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Berikut adalah hasil dari observasi lokasi CV. Ra.Men Halal di Jl. Gayungsari 

Barat No.84 : 

- 3 Bisnis makanan (Rahmawati Suki & Grill, mie Mapan, Depot sate pak 

Mei) 

- 1 Bisnis makanan sejenis (Wasabi Yatai) 

- 4 Tempat bimbingan belajar (Nurul Fikri, Ganesha Operation, Ipiems, 

Primagama) 

- 3 tempat sekolah (SMPN 22 Surabaya, SD Al-Hikmah, SDN Gayungan 2) 

- CV. Ra.Men Halal bertempat di area komplek perumahan 
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b. Demografi 

Analisis berdasarkan kategori pelanggan seperti, usia, jenis kelamin, jenis 

pekerjaan, dan lain-lain, analisis ini untuk menentukan jenis promosi atau 

pemasaran yang digunakan untuk menarik minat beli. Berikut adalah hasil dari 

analisis pembeli di CV. Ra.Men Halal : 

Tabel 4. 2 : Hasil Analisis Demografi 

Kategori Hasil Analisis 

Jenis Kelamin Laki-Laki dan Perempuan 

Usia Kisaran 6 – 65 tahun 

Jenis Pekerjaan Kisaran pengangguran, pelajar, dan bekerja 

Tingkat 

Ekonomi 

Rata-Rata Menengah ke atas 

Tingkat 

Pendapatan 

Kisaran Rp. Rp. 50.000 kebawah (Remaja) 

Kisaran Rp. 100.000 – Rp. 200.000 (Dewasa belum 

bekerja) 

Kisaran Rp. 1.000.000 keatas (Dewasa telah bekerja) 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dan hasil wawancara yang dilakukan, maka 

dapat disimpulkan CV. Ra.Men Halal mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

- Usia  : rata-rata usia 14 tahun 

- Jenis Pekerjaan  : rata-rata pekerjaan pelajar 

- Tingkat Pendapatan : rata-rata Rp. 50.000 – Rp.150.000 
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c. Psikografi 

Analisa psikografi merupakan analisis berdasarkan ketertarikan pelanggan 

terhadap barang yang dibeli, misalnya ketertarikan dari gaya hidup dan hobi 

pelanggan, sehingga perusahaan lebih mudah mempromosikan produk 

kepada pelanggan yang ingin disasar. Menurut hasil survei  yang didapat dari 

CV. Ra.Men Halal, maka ditemukan hasil ketertarikan pelanggan sebagai 

berikut : 

1. Gaya Hidup 

Menurut (Lalitamanik, 2014) untuk menganalisis gaya hidup seseorang, 

diperlukan klasifikasi berdasarkan AIO (Activity, Interest, dan Opinion). 

Berikut adalah hasil analisis pelanggan CV. Ra.Men Halal berdasarkan 

klasifikasi AIO : 

Tabel 4. 3 : Hasil Analisis Psikografi 

Klasifikasi Hasil Analisis 

Activity 

Berdasarkan analisis demografi diatas, bahwa rata-rata 

pembeli CV. Ra.Men Halal adalah remaja, sedangkan dari 

analisis geografi, CV. Ra.Men Halal berdekatan dengan 

lokasi bimbingan belajar dan sekolah, sehingga dapat 

disimpulkan aktivitas pembeli CV. Ra.Men Halal adalah 

para pelajar yang telah usai menjalankan aktivitasnya, 

seperti setelah menjalani aktivitas bimbingan sekolah, atau 

sepulang sekolah. 

Interest 

Berdasarkan hasil kegiatan pelajar pada klasifikasi 

aktivitas diatas, kebanyakan yang membeli produk CV. 

Ra.Men Halal adalah para pembeli yang berasal dari 
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pelajar yang merasa lapar dikarenakan banyaknya aktivitas 

yang dijalani dalam sehari, dan juga letak CV. Ra.Men 

Halal yang berdekatan dengan letak bimbingan belajar dan 

sekolah, sehingga membuat para pelajar tersebut tidak 

perlu jauh-jauh untuk membeli makanan. 

Opinion 

Berdasarkan jenjang pekerjaan pembeli yang membeli 

produk CV. Ra.Men Halal, yakni pelajar, maka mereka 

mempunyai wawasan yang cukup luas dan ada beberapa 

diantara mereka yang mempunyai pemahaman yang cukup 

bagus tentang makanan bercita rasa luar negeri. 

 

2. Hobi 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hobi para 

pembeli CV. Ra.Men Halal adalah sebagai berikut : 

(Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan CV. Ra.Men Halal) 

- Hobi Makan : 10 Orang 

- Hobi Membaca : 14 Orang 

- Hobi Olah raga : 4 Orang 

- Lainnya   : 24 Orang 

Dari hasil yang didapat hobi seseorang tidak memberikan kecenderungan 

seseorang terhadap daya beli terhadap produk yang diberikan oleh CV. 

Ra.Men Halal. 

4.2.2 Value Proposition 

Sebuah perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan pasti memiliki 

tujuan, yaitu memberikan proposisi nilai kepada pelanggan mereka, begitu pula 
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yang harus dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal, sehingga CV. Ra.Men Halal dapat 

mengetahui produk atau layanan yang mereka berikan sudah baik atau masih 

kurang. Berikut adalah hasil dari analisis proposisi nilai pada CV. Ra.Men Halal : 

1. Newness 

Jenis kebaruan yang ditawarkan oleh CV. Ra.Men Halal dibandingkan dengan 

pesaingnya adalah CV. Ra.Men Halal memberikan sentuhan musik Jepang 

untuk menghadirkan suasana layaknya makan ramen di Jepang. Disamping 

memberikan musik, CV. Ra.Men Halal menyajikan menu ramen yang berbeda 

dari ramen pada umumnya, karena ramen yang disajikan oleh CV. Ra.Men 

Halal memiliki citarasa Jepang-Indonesia, sehingga rasa yang diberikan tidak 

terasa asing oleh lidah orang Indonesia. 

2. Performance 

Pengukuran kualitas kinerja karyawan CV. Ra.Men Halal dilihat dari 2 sisi, 

yaitu sisi pembuatan produk, dan sisi pelayanan, lalu dari kedua sisi tersebut 

dapat dilihat kelebihan dan kelemahan dari kualitas kinerja karyawan CV. 

Ra.Men Halal. 

1. Sisi Pembuatan Produk : CV. Ra.Men Halal tidak memiliki karyawan dan 

peralatan yang cukup unutk membuat produk CV. Ra.Men Halal khususnya 

produk ramen, sehingga  karyawan CV. Ra.Men Halal membutuhkan banyak 

waktu dalam memproses pembuatan produk. 

2. Sisi Pelayanan : Karyawan CV. Ra.Men Halal mampu memberikan 

pelayanan yang dapat memberikan rasa nyaman bagi pengunjung, pelayanan 

tersebut berupa, menyediakan alunan musik Jepang, akrab dan ramah dengan 

pengunjung, serta mampu memberikan pelayanan ekstra berupa kustomisasi 

produk dengan ketentuan yang diberikan.  
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3. Customization 

CV. Ra.Men Halal memberikan keleluasaan dalam mengkustomisasi menu 

yang sudah ada. Pelanggan dapat menambah atau mengganti apa yang ada 

didalam menu tersebut sesuai selera dengan catatan pelanggan dapat 

dikenakan biaya tambahan apabila kustomisasi tersebut membutuhkan bahan 

yang lebih banyak atau pelanggan dapat mengganti bahan yang tidak 

pelanggan sukai dalam produk tersebut dengan bahan yang lain dengan nilai 

yang sepadan sesuai ketentuan yang diberikan oleh CV. Ra.Men Halal. 

4. Design  

CV. Ra.Men Halal memiliki desain makanan, outlet, dan menu yang dapat 

menarik minat pelanggan, khususnya para remaja. Berikut adalah foto-foto 

dari desain yang diberikan oleh CV. Ra.Men Halal. 

1. Desain Menu 

Adapun tampilan menu CV. Ra.Men Halal dari gambar 4.1, dan gambar 4.2 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 1 : Menu CV.Ra.Men Halal Bagian Depan 
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Gambar 4. 2 : Menu CV.Ra.Men Halal  Bagian Belakang 

 

Tampilan menu yang diberikan oleh CV. Ra.Men Halal memberikan kesan 

seperti para pembaca sedang melihat menu langsung dari Jepang. Untuk 

memberikan kesan tersebut, CV. Ra.Men Halal membuat menu dengan 

memberikan gambar latar bernuansa bambu, sehingga menu yang 

ditawarkan oleh CV. Ra.Men Halal, terlihat classic, sementara untuk 

tampilan nama produk, CV. Ra.Men Halal memberikan latar merah besar 

yang menjadi ciri khas outlet ramen yang berada di Jepang disertai tulisan 

dengan format untuk menarik minat baca.  

2. Desain Outlet 

Adapun tampilan outlet CV. Ra.Men Halal dari gambar 4.3 dan 4.4 adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4. 3 : Tampilan Outlet CV.Ra.Men Halal Bagian Dalam 

 

 

Gambar 4. 4 : Tampilan outlet CV.Ra.Men Halal bagian Luar 

 

Tampilan outlet CV. Ra.Men Halal berbeda dengan outlet ramen pada 

umumnya, jika ramen pada umumnya bernuansa merah, tetapi tidak 

dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal, CV. Ra.Men Halal menggunakan 

dominasi warna hijau untuk outletnya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pemilik CV. Ra.Men Halal mengenai CV. Ra.Men Halal memilih 

dominasi warna hijau untuk tampilan outlet, adalah, pemilik CV. Ra.Men 
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Halal ingin menunjukkan diferensiasi, memberikan kesan kesegaran, dan 

kesan halal pada produk buatan CV. Ra.Men Halal.  

Jika memasuki outlet CV. Ra.Men Halal, para pelanggan dapat melihat 

sekaligus menikmati tampilan dinding CV. Ra.Men Halal yang dipenuhi 

gambar yang dapat memanjakan mata pelanggan. Tampilan dinding 

tersebut sengaja dibuat atau digambar dengan berbagai lukisan yang 

memiliki kaitan dengan CV. Ra.Men Halal, sehingga CV. Ra.Men Halal 

secara tidak langsung mempromosikan produk mereka melalui media 

gambar di dinding outlet mereka. 

3. Desain makanan 

Adapun menu utama yang ditawarkan CV. Ra.Men Halal yang 

diperlihatkan pada gambar 4.5 hingga 4.7 adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 5 : Produk CV.Ra.Men Halal berupa Ramen 
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Gambar 4. 6 : Produk CV.Ra.Men Halal  Berupa Sushi 

 

 

Gambar 4. 7 : Produk CV.Ra.Men Halal Berupa Ricebowl 

 

Tampilan produk yang diberikan oleh CV. Ra.Men Halal terrlihat sama 

pada produk-produk bisnis makanan Jepang yang lain. Para pelanggan 

dapat mengetahui produk CV. Ra.Men Halal dengan melihat 1 bahan yang 

tidak biasa disajikan dalam produk makanan Jepang, yaitu sebutir telur 
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matang yang dikukus lalu disajikan dalam bentuk setengah potong dalam 

semangkuk mie ramen, tidak hanya itu CV. Ra.Men Halal juga memberikan 

tampilan produk sushi yang disajikan dalam bentuk yang artistik, sushi 

tersebut disajikan dengan taburan crispy, kemudian diolesi saus mayo dan 

saus tomat atau sambal yang dibentuk dengan pola diagonal seperti gambar 

diatas. 

Berlainan dengan tampilan produk ramen dan sushi, tampilan Ricebowl 

yang disajikan CV. Ra.Men Halal tidak memiliki keistimewaan, sehingga 

pelanggan melihat Ricebowl yang disajikan CV. Ra.Men Halal tidak 

menarik dan sama dengan produk Ricebowl pada umumnya. 

5. Brand / Status 

CV. Ra.Men Halal adalah merupakan bisnis makanan ramen di Surabaya 

yang berani menggunakan kata “halal” didalam brandnya, sehingga 

memberikan kesan kepada masyarakat yang membaca palang tersebut ialah 

rasa penasaran yang dimiliki pelanggan dan pelanggan dapat mengingat 

brand Ra.Men Halal.  

Apa yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal itu merupakan perpaduan 

antara strategi branding dengan produk yang disajikan CV. Ra.Men Halal 

benar halalnya, sehingga pelanggan yang telah membeli tidak tertipu oleh 

brand yang diusung oleh CV. Ra.Men Halal.  

6. Price 

Berikut adalah harga tiap produk yang dihasilkan atau diolah oleh outlet 

CV. Ra.Men Halal. 

Ramen  : Rp 15.000,00 – Rp 29.000,00 

Sushi   : Rp 18.000,00 – Rp 28.000,00 
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Purin   : Rp 10.000,00 

Ricebowl  : Rp 26.000,00 

7. Cost Reduction 

CV. Ra.Men Halal hanya menerapkan reduksi biaya pada bagian promosi, 

reduksi biaya tersebut antara lain, website Ra.Men Halal, dan promosi 

melalui situs jejaring sosial, bahkan CV. Ra.Men Halal dapat melakukan 

promosi sekaligus bisa mendapatkan laba, yakni promosi dengan cara 

mengikuti event-event yang berkaitan dengan Ra.Men Halal. 

8. Convenience / Usability  

CV. Ra.Men Halal memberikan kemudahan terhadap pelanggan dalam 

membeli produk ramen halal, yakni pelanggan dapat memesan produk CV. 

Ra.Men Halal melalui aplikasi Go-Food. 

4.2.3 Customer Relationship 

Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan adalah salah satu faktor yang 

dapat menciptakan kesuksesan finansial dan keberlanjutan. Dalam menjalin 

hubungan terhadap pelanggan, CV. Ra.Men Halal menerapkan hubungan 

transactional, dimana hubungan dengan pelanggan CV. Ra.Men Halal tidak 

dilibatkan dalam bisnis yang dilakukan. CV. Ra.Men Halal tidak memberatkan 

pelanggannya untuk membantu berbisnis maupun menempatkan CV. Ra.Men 

Halal dekat dengan pelanggannya secara khusus. 

4.2.4 Channels 

Channels adalah media bagi CV. Ra.Men Halal untuk menyampaikan produk 

kepada pelanggan. CV. Ra.Men Halal menyampaikan atau mempromosikan 

produk mereka melalui berbagai media seperti website, instagram, dan mengikuti 

event-event yang berkaitan dengan bisnis makanan CV. Ra.Men Halal. Dalam 
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penjualan CV. Ra.Men Halal, CV. Ra.Men Halal melakukan kerjasama dengan 

Go-Food untuk pelanggan yang memesan dari aplikasi Go-Food, sehingga dapat 

mempermudah pelanggan memesan produk tanpa mendatangi outlet Ra.Men 

Halal. 

4.2.5 Revenue Stream 

Perusahaan untuk menarik atau mendapatkan pelanggan sehingga membeli 

produk dan lainnya dibutuhkan sebuah metodologi, begitu pula yang harus 

dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal, sehingga CV. Ra.Men Halal dapat mengetahui 

metodologi apa yang mereka pakai. Metodologi yang digunakan oleh CV. 

Ra.Men Halal adalah Asset Sale dan Advertising, dari terapan metodologi Asset 

Sale yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal, berupa metodologi konvesional, 

yaitu CV. Ra.Men Halal menukarkan produk yang dihasilkan kepada pelanggan 

dengan harga yang sesuai dengan hasil analisis price di bagian value proposition. 

Sementara metodologi advertising yang diterapkan CV. Ra.Men Halal berupa, 

CV. Ra.Men Halal menggunakan bisnis periklanan untuk memasarkan produk 

lain, contohnya es krim Glico dan teh Ichi Ocha 

4.2.6 Key Resource 

Key resource dalam perusahaan adalah kunci dari akfititas bisnis perusahaan 

sehingga kualitas aset perusahaan harus terjaga, CV. Ra.Men Halal juga terdapat 

aset perusahaan yang dimiliki, oleh karena itu aset perusahaan CV. Ra.Men Halal 

harus di analisis sehingga dapat mengetahui kualitas aset yang dimiki. Berikut 

adalah hasil analisis aset CV. Ra.Men Halal : 

Tabel 4. 3 : Tabel Hasil Analisis Key Resource 

Ragam aset perusahaan Hasil analisis 

Physical Resource Aset yang paling utama dalam CV. Ra.Men Halal adalah 
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Ragam aset perusahaan Hasil analisis 

gerobak ramen yang menjadi outlet sekaligus tempat 

memasak, dan meracik mie ramen, aset lainnya ialah 

wadah memasak, peralatan makan, tempat duduk, dan 

meja makan. 

Human Resource 

1. Owner 

CV. Ra.Men Halal mengandalkan inovasi dalam tema 

yang diambil. Semua inovasi yang dihasilkan berasal dari 

pemilik CV. Ra.Men Halal itu sendiri. 

2. Karyawan Pelayanan 

Karyawan CV. Ra.Men Halal bagian pelayanan berusaha 

mendekatkan hubungan dengan pelanggan, misalnya 

karyawan CV. Ra.Men Halal memberikan pelayanan yang 

diinginkan, sehingga pelayanan CV. Ra.Men Halal dimata 

pelanggan bernilai baik. 

3. Karyawan pembuatan produk 

Karyawan CV. Ra.Men Halal bagian pembuatan produk 

berusaha memaksimalkan pembuatan produk walaupun 

membutuhkan banyak waktu dalam membuat produk. 

4.  Karyawan Transaksi (kasir) 

Karyawan CV. Ra.Men Halal bagian transaksi tidak 

hanya bekerja berfokus dalam transaksi yang terjadi, 

tetapi karyawan tersebut dapat membantu karyawan lain 

dalam mengerjakan suatu pekerjaan, baik pelayanan 

maupun pembuatan produk. 
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4.2.7 Key Activities 

Setiap Perusahaan pasti memiliki kegiatan utama yang dikerjakan untuk 

membuahkan hasil, begitupula apa yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal. Untuk 

mengetahui aktifitas kunci yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal, maka dibuatlah 

analisis sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 : Tabel Hasil Analisis Key Activities 

Jenis Kegiatan Hasil Analisis 

Operasi 

CV. Ra.Men Halal memproduksi berbagai jenis makanan, 

salah satunya adalah ramen yang disajikan dengan berbagai 

variant, sehingga pelanggan tidak bosan dengan pesanan 

ramen yang diinginkan. 

Jasa 

CV. Ra.Men Halal menyediakan jasa pengantaran (delivery) 

yang bekerjasama dengan Go-Food. 

Jaringan (Platform) 

CV. Ra.Men Halal menyediakan website dan media sosial 

untuk memandu masyarakat dalam mengetahui produk yang 

dibuat, harga produk, dan lokasi jualan CV. Ra.Men Halal. 

 

4.2.8 Key Partnership 

Dalam berbisnis suatu perusahaan pasti membutuhkan kerjasama dengan 

perusahaan lain sehingga dapat diharapakan seperti meningkatkan pendapatan, 

meningkatkan produksi, atau menaikkan tingkat popularitas, CV. Ra.Men Halal 

juga membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lain. Jenis hubungan antar 

perusahaan yang dimiliki oleh  CV. Ra.Men Halal adalah Buyer-Supplier 

Relationships. Dalam jurnal (Axelsson & Karisson, 2014) Buyer-Supplier 
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Relationships adalah hubungan berkelanjutan antara dua perusahaan yang 

melibatkan komitmen selama periode waktu yang panjang, dan saling berbagi 

informasi serta risiko dan imbalan dari hubungan.  

Selain Buyer-Supplier Relationships CV. Ra.Men Halal menggunakan jenis 

hubungan Strategic Alliance. Menurut (Jane, 2011) bahwa aliansi strategis 

merupakan persatuan dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah disepakati secara sah dengan masing-masing pihak saling membagi 

manfaat aliansi dan pengendalian atas kinerja yang tercapai. Mitra berkontribusi 

didasarkan pada satu atau lebih aspek strategis yang dianggap penting oleh 

mereka, seperti teknologi atau produk. Secara lebih spesifik, aliansi strategis 

dirumuskan sebagai suatu relasi kemitraan yang menggabungkan sumber daya 

dan keahlian mereka dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang tidak bisa 

dicapai jika mereka hanya seorang diri. Hubungan Strategic Alliance yang 

dialami oleh CV. Ra.Men Halal adalah CV. Ra.Men Halal bekerja sama dengan 

Go-Food untuk jasa pengantaran barang (Delivery), Bon Cabe, es krim Glico, dan 

teh Ichi Ocha. 

4.2.9 Cost Structure 

 Komposisi biaya dalam perusahaan dapat menentukan seberapakah 

pemasukkan yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan juga harus 

memikirkan jika harga yang ditawarkan dengan nilai produk yang dihasilkan 

harus sepadan atau selisih sedikit, apabila perusahaan memberikan biaya dengan 

selisih banyak, dan hal tersebut diketahui oleh pembeli, maka hancur sudah bisnis 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, oleh karena itu komposisi biaya yang 

dilakukan CV. Ra.Men Halal harus sesuai dengna nilai produk yang dihasilkan 

sehingga CV. Ra.Men Halal tidak merasakan kerugian baik dari keuangan 
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maupun kerugian atas hilangnya pelanggan. Komposisi biaya yang dilakukan 

oleh CV. Ra.Men Halal adalah dengan jenis Values-driven, karena CV. Ra.Men 

Halal mementingkan kualitas cita rasa dengan harga yang pantas pada produk 

olahan mereka sehingga pelanggan tidak mengalami kerugian atas produk yang 

ditawarkan CV. Ra.Men Halal. 

 Komposisi biaya tidak hanya berupa harga yang ditawarkan oleh CV. Ra.Men 

Halal, tetapi komposisi biaya berupa pengeluaran yang dilakukan. Berikut adalah 

pengeluaran yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal. 

- Elpiji 

- Air PDAM 

- Mie Ramen 

- Bumbu masak  

- Beras 

- Telur ayam 

- Bahan tambahan (nori, naruto, dan lain-lain) 

- Listrik 

- Go-Food 

- Pembayaran SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) 

 

4.3 Analisis Kekuatan dan kekurangan model bisnis CV. Ra.Men Halal dengan 

menggunakan metode Strength, Weakness, Opportunity, Threats (S.W.O.T.) 

Owner dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki CV. Ra.Men 

Halal dari hasil analisis SWOT  yang memberikan 4 perspektif untuk menilai elemen-

elemen suatu model bisnis yang berfungsi sebagai refleksi bisnis dengan 
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menggabungkan strategi bisnis dan metode S.W.O.T., maka terlihat S.W.O.T. dari 

bisnis yang dilakukan oleh CV. Ra.Men Halal. 

4.3.1 Strength (Kekuatan) 

1. Value Proposition :  

- Performance (Sisi Produk) 

Produk CV. Ra.Men Halal memilki citarasa perpaduan Jepang– 

Indonesia, sehingga ramen yang dibuat mudah diminati oleh segala 

kalangan. 

- Customization 

CV. Ra.Men Halal memberikan keleluasaan dalam mengkustomisasi 

menu dengan diberikan beberpa ketentuan atau kustomisasi tersebut 

harus disepakati oleh pihak CV. Ra.Men Halal, efek yang diberikan 

ialah pelanggan merasa mereka dapat membuat menu mereka sendiri 

dan berakhir pada tingginya tingkat kepuasan pelanggan. 

- Design 

Dengan tampilan design yang dimiliki CV. Ra.Men Halal dipadu 

dengan design bertemakan outlet ramen Jepang yang sesungguhnya 

dapat memberikan keunikan dimata pelanggan yang dapat 

menghasilkan rasa nyaman kepada pelanggan yang sedang 

mengunjungi outlet CV. Ra.Men Halal. 

- Brand / Status 

Dapat menarik calon pelanggn yang penasaran dengan menampilkan 

“halal” dalam brand yang digunakan. Pelanggan yang melihat “halal” 

akan bertanya-tanya tentang kebenaran dari brand tersebut sehingga 

dapat meningkatkan rasa penasaran. 
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- Cost Reduction 

CV. Ra.Men Halal tidak memerlukan pengeluaran yang banyak untuk 

melakukan promosi kepada masyarakat yang tidak mengetahui outlet 

CV. Ra.Men Halal, CV. Ra.Men Halal cukup mempromosikan outlet 

mereka melalui internet, seperti melalui website dan situs jejaring 

sosial, atau jika mereka melakukan promosi langsung kepada 

masyarakat, CV. Ra.Men Halal dapat mengisi atau menghadiri event-

event yang berkaitan dengan outlet Ra.Men Halal. 

- Convenience / Usability 

CV. Ra.Men Halal memberikan kemudahan kepada pelanggan dengan 

pelanggan dapat memesan produk CV. Ra.Men Halal melalui aplikasi 

Go-Food. 

2. Cost Structure 

CV. Ra.Men Halal dapat mengelola keuangan dengan memberikan konsep 

penjualan berbasis kualitas (Values-Driven), sehingga dapat meminimalisir 

CV. Ra.Men Halal mengalami kerugian dengan pengeluaran untuk kebutuhan 

berbisnis yang dilakukan.  

3. Key Activities 

CV. Ra.Men Halal memberikan kemudahan pelayanan kepada pelanggan, 

sehingga  dapat memperbesar nilai yang didapat oleh CV. Ra.Men Halal. 

4. Key Partnership 

CV. Ra.Men Halal memiliki supplier khusus dalam pembelian bahan 

produk, sehingga pesaing CV. Ra.Men Halal tidak dapat meniru cita rasa 

produk yang dihasilkan oleh CV. Ra.Men Halal. 
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4.3.2 Weakness (Kelemahan) 

1. Value Proposition : Performance  (Sisi Proses dan Pembuatan) 

CV. Ra.Men Halal tidak memiliki banyak pegawai, dan tidak memiliki 

banyak peralatan untuk membuat produk CV. Ra.Men Halal sehingga 

mengakibatkan lamanya penyajian produk CV. Ra.Men Halal, khususnya 

ramen. 

2. Channels 

CV. Ra.Men Halal tidak menyediakan layanan evaluasi kepada pelanggan 

yang telah menjajakan produk CV. Ra.Men Halal, sehingga penyelia CV. 

Ra.Men Halal tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh 

CV. Ra.Men Halal dari produk hingga pelayanan yang dimiliki. 

3. Key Resource 

CV. Ra.Men Halal adalah outlet yang mengandalkan inovasi dalam 

kegiatan berbisnis akan tetapi, sumber daya manusia yang dimiliki hanya 1 

orang saja, ini dapat menimbulkan lamanya CV. Ra.Men Halal dalam membuat 

inovasi yang baru, sehingga dapat menimbulkan CV. Ra.Men Halal menjadi 

bisnis yang tertinggal oleh kompetitornya. 

4.3.3 Opportunity (Peluang) 

1. Customer Segment  

- Demografi 

CV. Ra.Men Halal memiliki peluang dari segi demografi, dimana 

kebanyakan pengunjung yang mendatangi CV. Ra.Men Halal adalah 

remaja dengan kisaran usia 14 tahun, (berdasarkan hasil analisis 

customer segment bagian demografi) dimana remaja tersebut berasal 

dari berbagai tempat bimbingan belajar, dan sekolah yang berada di 
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sekitar CV. Ra.Men Halal (berdasarkan hasil analisis customer segment 

bagian geografi), sehingga CV. Ra.Men Halal hanya perlu 

memfokuskan promosi kepada mereka yang sedang bimbingan belajar 

atau pendamping mereka yang sedang mengantarkan atau menjemput 

mereka. 

- Psikografi 

Gaya Hidup dan hobi dari pelanggan CV. Ra.Men Halal sangat 

beragam (dapat dilihat dari analisis customer segment bagian 

psikografi) dapat dikatakan pelanggan yang mendatangi CV. Ra.Men 

Halal adalah pelanggan yang memiliki rasa penasaran dengan produk 

CV. Ra.Men Halal, akan tetapi banyak pelanggan yang mengunjungi 

CV. Ra.Men Halal adalah pelanggan yang sedang merasakan kelaparan 

atau mengalami kejenuhan dikarenakan mereka sedang menjalankan 

aktivitas bimbingan belajar yang berada disekitar CV. Ra.Men Halal. 

2. Value Proposition :  

- Newness 

Kebaruan yang ditawarkan oleh CV. Ra.Men Halal merupakan hal 

yang dapat menarik minat beli dari masyarakat seperti menghadirkan 

rasa penasaran dari masyarakat yang belum mengetahui CV. Ra.Men 

Halal. Contoh dari kebaruan yang dihadirkan oleh CV. Ra.Men Halal 

adalah memberikan alunan musik Jepang kepada pelanggan. 

- Price 

Harga yang ditawarkan oleh CV. Ra.Men Halal jika dibandingkan 

pendapatan yang dimiliki oleh rata-rata pelanggan yang sedang 

berkunjung CV. Ra.Men Halal (pendapatan rata-rata pelanggan CV. 
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Ra.Men Halal dapat dilihat di analisis Customer Segment bagian 

demografi) termasuk dalam kategori dapat dijangkau pelanggan. 

3. Customer Relationship 

CV. Ra.Men Halal dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan 

dengan kurangnya hubungan dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan 

kesetiaan pelanggan dalam membeli produk CV. Ra.Men Halal. 

4. Revenue Stream 

CV. Ra.Men Halal dapat memilih metodologi bisnis yang dijalani, yakni 

dengan memberikan kelebihan kepada pelanggan dengan syarat pelanggan 

memiliki kartu berlangganan atau mereka tetap menjalankan bisnis dengan 

cukup berpromosi melalui internet. 

4.3.4 Threats (Ancaman) 

1. Customer Segment : Geografi 

CV. Ra.Men Halal memiliki pesaing dari bisnis makanan yang berada 

disekitarnya, yang menyebabkan kesulitan dalam menarik pelanggan dengan 

rentan usia dewasa keatas (berdasarkan hasil analisis demografi yang 

menunjukkan rata-rata rentan usia yang sering mengunjungi outlet Ra.Men 

Halal adalah usia remaja) dikarenakan lidah orang dewasa tidak terbiasa dengan 

cita rasa makanan yang asing, sehingga mereka lebih memilih bisnis makanan 

dengan cita rasa yang mudah dikenal oleh lidah mereka. Dampak tersebut 

membuat CV. Ra.Men Halal harus memiliki strategi untuk mempromosikan 

produk CV. Ra.Men Halal kepada masyarakat dengan rentan usia dewasa 

keatas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis Business Model Canvas yang dilakukan maka dapat 

diambil suatu kesimpulan yaitu :  

1. CV. Ra.Men Halal memiliki banyak kekuatan dari model bisnis Business 

Model Canvas yang dibuat. Salah satu kekuatan yang dimiliki ialah kekuatan 

dalam menarik pelanggan kebanyakan remaja, sehingga dapat mendukung 

bisnis yang dijalankan CV. Ra.Men Halal. 

2.  Berdasarkan hasil Analisis kelemahan yang dimiliki CV. Ra.Men Halal. CV. 

Ra.Men Halal memiliki banyak kelemahan dari beberapa hal seperti, 

kurangnya waktu dalam penyajian makanan, dan tidak adanya evaluasi untuk 

menilai produk CV. Ra.Men Halal dapat diterima atau tidak. 

3. Peluang bisnis CV. Ra.Men Halal terbilang baik, dapat dilihat dari peluang 

CV. Ra.Men Halal mendekatkan hubungan dengan pelanggan, peluang dari 

kebanyakan pengunjung yang datang CV. Ra.Men Halal, dan sebagainya. Dari 

peluang tersebut CV. Ra.Men Halal dapata meningkatkan baik pendapatan 

maupun hubungan perusahaan dengan pelanggan. 

4. CV. Ra.Men Halal memiliki ancaman besar dari bisnis makanan lain, ancaman 

tersebut dapat menyebabkan CV. Ra.Men Halal mengalami kerugian, karena 

CV. Ra.Men Halal kalah besar dan kalah terkenal dibandingkan bisnis 

makanan disekitarnya (berdasarkan hasil analisis geografi yang menunjukkan 

CV. Ra.Men Halal memiliki banyak pesaing dari bisnis makanan lainnya). 

 

 

 

51 



52 

 

 

5.2 Saran 

Dalam analisis strategi bisnis yang dilakukan, penulis menyadari kekurangan dari 

analisis yang dilakukan, sehingga penulis memberikan saran kedepan untuk 

menambah atau memperbaiki. Berikut adalah saran yang diberikan oleh penulis, 

1. Analisis yang dilakukan masih belum mencakup analisis internal dan eksternal 

perusahaan berdasarkan analisis SWOT. 

2. Business Model Canvas yang telah dibuat dapat dijadikan suatu aplikasi untuk 

dapat memberikan analisis yang lebih dinamis. 
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