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ABSTRAK 

Usaha OCIS merupakan usaha baru yang didirikan dengan modal sendiri. 

Produk yang dihasilkan berupa input. Pendirian OCIS bertujuan untuk 

mengimplementasikan konsep bisnis, mendapatkan profit, mendapatkan pelajaran 

pada pengimplementasian mengenai pendirian dengan menggunakan aspek 

hukum, pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, keuangan dan 

produksi, hingga mampu memadukan pengetahuan dan keterampilan dalam 

memahami, menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan masalah yang 

berhubungan dengan bidang manajemen. Aspek hukum sebagai sarana 

perlindungan hukum, sarana pengembangan usaha ke level lebih tinggi dan sarana 

promosi untuk meningkatkan kredibilitas usaha memanfaatkan dengan 

menggunakan  NPWP, NIB, IUMK. Aspek pemasaran menghasilkan jangkauan 

yang lebih luas dengan menggunakan media sosial. Aspek manajemen dan 

sumber daya manusia menjadikan usaha dapat meningkatkan efektivitas 

perusahaan dan meminimalisir masalah yang akan terjadi menggunakan timeline 

kerja, struktur organisasi dan spesifikasi jabatan. Aspek keuangan menghasilkan 

Payback Period (PP) 1 tahun dan IRR Rp 4.720.402. Aspek produksi 

menghasilkan penerapan yang rapi dengan menggunakan IPO dan SOP produksi. 

Kata Kunci: Studi Kelayakan Bisnis, Rancang Bangun Usaha.  



 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas segala kemudahan dan 

petunjukNya Tugas Akhir dengan judul  “Rancang Bangun Usaha Makanan Sehat 

Kekinian OCIS” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan studi strata pada Program Studi Manajemen Universitas Dinamika. 

Namun, dibalik itu Tugas Akhir ini merupakan bentuk nyata pembelajaran Penulis 

dalam bidang bisnis manajemen. Mengingat dunia bisnis merupakan dunia yang 

baru bagi penulis. 

Tugas Akhir ini berisi tentang rincian proses merancang dan 

melaksanakan bisnis di bidang perdagangan kuliner. Berbagai studi yang terkait 

dalam membangun dan menjalankan bisnis disajikan pula dalam berbagai aspek. 

Mulai dari Aspek Hukum, Aspek Pemasaran, Aspek Manajemen dan Sumber 

Daya Manusia, Aspek Keuangan dan Aspek Produksi.  

Berdasarkan penjabaran studi tersebut, maka dapat disusun metode 

pelaksanaan bisnis. Berbagai kegiatan metode pelaksanaan bisnis yang dilakukan 

dan dibahas pada Tugas Akhir ini dimulai dari kegiatan persiapan bisnis seprti 

proses Legalitas Produk yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, lalu 

dilanjutkan dengan Kegiatan Pemasaran, Kegiatan Manajemen dan Sumber Daya 

Manusia, Kegiatan Penyusunan Keuangan, dan Kegiatan Produksi. Setelah itu 

dibahas pula hasil dari kegiatan tersebut. 

Kegiatan Legalitas membahas proses peendaftarkan Nomor pokok wajib 

pajak, Nomor induk berusaha, Surat ijin usaha mikro kecil, Sertifikasi halal serta 



 

penilaian dari Ahli Gizi Puskesmas. Kegiatan Pemasaran beberapa diantaranya 

membahas tentang analisis SWOT dan pemanfaatan teknologi. Kegiatan 

Manajemen dan Sumber Daya Manusia membahas tentang timeline kegiatan, 

struktur organisasi, dan spesifikasi jabatan. Lalu Kegiatan Penyusunan Keuangan 

beberapa diantaranya membahas tentang Perhitungan Harga Pokok Produksi, IRR, 

biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan Kegiatan Produksi membahas 

tentang SOP, Konsep Produksi dan Kebutuhan produksi. 

Berbagai pembahasan tersebut disajikan semaksimal mungkin sehingga 

pembaca dapat memahami proses dan hasil kerja dari bisnis pada Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang terlibat 

membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis sangat terbuka terhadap 

kritik dan saran membangun. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi 

inspirasi dan sumber pengetahuan baru bagi para pembaca.  

Terima Kasih, 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman, laju pertumbuhan penduduk di 

Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Badan 

Pusat Statistik Indonesia tahun 2020 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk 

memiliki proyeksi nasional yaitu sebesar 271.066 penduduk. 

Tabel 1. 1 Proyeksi Penduduk menurut Provinsi 

 

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Aceh 4523,10 5002,00 5459,90 5870,00 6227,60 6541,40

Sumatera Utara 13028,70 13937,80 14703,50 15311,20 15763,70 16073,40

Sumatera Barat 4865,30 5196,30 5498,80 5757,80 5968,30 6130,40

Riau 5574,90 6344,40 7128,30 7898,50 8643,30 9363,00

Jambi 3107,60 3402,10 3677,90 3926,60 4142,30 4322,90

Sumatera Selatan 7481,60 8052,30 8567,90 9000,40 9345,20 9610,70

Bengkulu 1722,10 1874,90 2019,80 2150,50 2264,30 2360,60

Lampung 7634,00 8117,30 8521,20 8824,60 9026,20 9136,10

Kepulauan Bangka Belitung 1230,20 1372,80 1517,60 1657,50 1788,90 1911,00

Kepulauan Riau 1692,80 1973,00 2242,20 2501,50 2768,50 3050,50

Pulau Sumatera 50860,30 55272,90 59337,10 62898,60 65938,30 68500,00

DKI Jakarta 9640,40 10177,90 10645,00 11034,00 11310,00 11459,60

Jawa Barat 43227,10 46709,60 49935,70 52785,70 55193,80 57137,30

Banten 10688,60 11955,20 13160,50 14249,00 15201,80 16033,10

Jawa Tengah 32443,90 33774,10 34940,10 35958,60 36751,70 37219,40

DI Yogyakarta 3467,50 3679,20 3882,30 4064,60 4220,20 4348,50

Jawa Timur 37565,80 38847,60 39886,30 40646,10 41077,30 41127,70

Pulau Jawa 137033,30 145143,60 152449,90 158738,00 163754,80 167325,60

Bali 3907,40 4152,80 4380,80 4586,00 4765,40 4912,40

Nusa Tenggara Barat 4516,10 4835,60 5125,60 5375,60 5583,80 5754,20

Nusa Tenggara Timur 4706,20 5120,10 5541,40 5970,80 6402,20 6829,10

Bali dan Kep. Nusa Tenggara 13129,70 14108,50 15047,80 15932,40 16751,40 17495,70

Kalimantan Barat 4411,40 4789,60 5134,80 5432,60 5679,20 5878,10

Kalimantan Tengah 2220,80 2495,00 2769,20 3031,00 3273,60 3494,50

Kalimantan Selatan 3642,60 3989,80 4304,00 4578,30 4814,20 5016,30

Kalimantan Timur 3576,10 4068,60 4561,70 5040,70 5497,00 5929,20

Pulau Kalimantan 13850,90 15343,00 16769,70 18082,60 19264,00 20318,10

Sulawesi Utara 2277,70 2412,10 2528,80 2624,30 2696,10 2743,70

Sulawesi Tengah 2646,00 2876,70 3097,00 3299,50 3480,60 3640,80

Sulawesi Selatan 8060,40 8520,30 8928,00 9265,50 9521,70 9696,00

Sulawesi Tenggara 2243,60 2499,50 2755,60 3003,00 3237,70 3458,10

Gorontalo 1044,80 1133,20 1219,60 1299,70 1370,20 1430,10

Sulawesi Barat 1164,60 1282,20 1405,00 1527,80 1647,20 1763,30

Pulau Sulawesi 17437,10 18724,00 19934,00 21019,80 21953,50 22732,00

Maluku 1541,90 1686,50 1831,90 1972,70 2104,20 2227,80

Maluku Utara 1043,30 1162,30 1278,80 1391,00 1499,40 1603,60

Kep. Maluku 2585,20 2848,80 3110,70 3363,70 3603,60 3831,40

Papua Barat 765,30 871,50 981,80 1092,20 1200,10 1305,00

Papua 2857,00 3149,40 3435,40 3701,70 3939,40 4144,60

Pulau Papua 3622,30 4020,90 4417,20 4793,90 5139,50 5449,60

INDONESIA 238518,80 255461,70 271066,40 284829,00 296405,10 305652,40

Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)

Provinsi
Tahun
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 

 Apabila pertumbuhan penduduk terus bertambah, sementara laju 

pertumbuhan ekonomi berjalan lamban, maka Indonesia akan semakin bertambah 

miskin dan akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu 

diperlukan upaya dan langkah konkret guna menghindari terjadinya ledakan 

penduduk di masa yang akan datang. Salah satu upaya agar laju pertumbuhan 

ekonomi tidak berjalan lambat adalah mencegah dan mengatasi masyarakat yang 

menganggur karena ledakan penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

program pengembangan bidang kewirausahaan, mengingat peran wirausaha cukup 

tinggi terhadap ekonomi Indonesia dalam mengurangi jumlah masyarakat yang 

menganggur dan stabilitas usaha yang berkesinambungan (Santoso dan 

Candraningrat, 2016).  Pertumbuhan penduduk yang signifikan akan berdampak 

pada perubahan sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan sosial 

merupakan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi 

system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola 

perilaku dalam masyarakat. 

Kalimantan Selatan 3642,60 3989,80 4304,00 4578,30 4814,20 5016,30

Kalimantan Timur 3576,10 4068,60 4561,70 5040,70 5497,00 5929,20

Pulau Kalimantan 13850,90 15343,00 16769,70 18082,60 19264,00 20318,10

Sulawesi Utara 2277,70 2412,10 2528,80 2624,30 2696,10 2743,70

Sulawesi Tengah 2646,00 2876,70 3097,00 3299,50 3480,60 3640,80

Sulawesi Selatan 8060,40 8520,30 8928,00 9265,50 9521,70 9696,00

Sulawesi Tenggara 2243,60 2499,50 2755,60 3003,00 3237,70 3458,10

Gorontalo 1044,80 1133,20 1219,60 1299,70 1370,20 1430,10

Sulawesi Barat 1164,60 1282,20 1405,00 1527,80 1647,20 1763,30

Pulau Sulawesi 17437,10 18724,00 19934,00 21019,80 21953,50 22732,00

Maluku 1541,90 1686,50 1831,90 1972,70 2104,20 2227,80

Maluku Utara 1043,30 1162,30 1278,80 1391,00 1499,40 1603,60

Kep. Maluku 2585,20 2848,80 3110,70 3363,70 3603,60 3831,40

Papua Barat 765,30 871,50 981,80 1092,20 1200,10 1305,00

Papua 2857,00 3149,40 3435,40 3701,70 3939,40 4144,60

Pulau Papua 3622,30 4020,90 4417,20 4793,90 5139,50 5449,60

INDONESIA 238518,80 255461,70 271066,40 284829,00 296405,10 305652,40
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Saat ini penyebaran wabah Virus Korona (Covid-19) telah benar-benar 

memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. 

Meluasnya wabah virus corona di Indonesia telah berdampak ke berbagai sektor 

termasuk ekonomi dan bisnis. Pemerintah mulai menghimbau masyarakat untuk 

melakukan social diboothcing dan isolasi diri di dalam rumah guna mengurangi 

penyebaran virus. Oleh karena itu, beberapa usaha pun mulai lesu, mereka 

kehilangan pengunjung dan pembeli terutama mereka para pebisnis retail.  

Menurut  Candraningrat (2019) mengatakan bahwa entrepreneur di 

Indonesia masih 3,1 persen dari total penduduk di Indonesia, dan pemimpin 

Indonesia ini masih memiliki target yang harus dicapai harus meningkat sebesar 

14% dari total penduduk di Indonesia. Maka, para entrepreneur ini akan dituntut 

menjadi seorang wirausahawan dalam kondisi seperti ini diharuskan untuk dapat 

lebih jeli melihat kesempatan dan peluang positif yang bisa memberikan solusi 

bagi pasar saat keadaan seperti ini maupun keberlangsungannya ke depan. 

Tentunya dengan menghindari praktik bisnis kurang terpuji seperti menimbun 

barang kebutuhan survival seperti hand sanitizer atau masker hanya karena 

mengejar keuntungan sesaat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan beralih 

ke pembelanjaan digital karena membatasi datang ke tempat umum seperti mall, 

food court dan pertokoan. Konsumsi dilakukan dengan perubahan perilaku belanja 

ke digital, baik itu melalui platform e-commerce, website atau sosial media. Dari 

segi teori marketing, yang perlu dipikirkan bisa memakai framework dasar dari 

Kotler dan Keller (2016) yaitu marketing mix berupa product (apa yg ditawarkan), 

place (dimana mendapatkan), price (tingkat value for money) dan promotion 
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(mendapatkan informasi tentang barang/jasa) atau menggunakan beberapa aspek 

yang lainnya sebagai usaha berkompetisi.  

Adapun sektor yang diminati dalam jangka pendek terutama terkait isu 

wabah ini diantaranya sektor-sektor yang terkait dengan gaya hidup sehat. 

Misalnya, pada penggerakan perbaikan pola hidup sehat yang dianjurkan di mana-

mana untuk lebih diterima di masyarakat dengan beberapa minuman herbal 

lainnya. Bidang kuliner memang sangat banyak peminat masyarakat dalam 

pengkonsumsiannya. Hasil penelitian Mondelez (2017) mengatakan bahwa 

penelitian terhadap 1.500 konsumen dewasa di Indonesia, dan 500 orang ibu 

rumah tangga dengan usia anak antara 3-12 menunjukkan, 72% responden 

mengkonsumsi makanan sebanyak tiga kali sehari. 85% diantaranya mengaku 

tidak pernah melewatkan makan pokok tiga kali dalam sehari. Berikut adalah 

grafik mayoritas konsumen Indonesia yang memiliki hobi ngemil didominasi oleh 

kaum muda. 

 

Gambar 1.1 Mayoritas Konsumen Indonesia Yang Memiliki Hobi Ngemil 
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Berdasarkan Gamber 1.1, jika ditotal antara jumlah heavy snackers dan 

light snackers tertinggi maka kategori usia 16-20 tahun merupakan kategori 

konsumen dengan hobi mengemil tertinggi. Persentase heavy snackers di usia ini 

mencapai 37%, dan 63% light snackers. Sementara usia 61+ merupakan snackers 

terendah dengan persentase heavy snackers 27%, dan light snackers 73%. 

Camilan yang dimaksud adalah camilan yang tergolong ringan maupun camilan 

berat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penambahan peluang bagi 

bisnis/usaha OCIS untuk menggeluti di bidang kuliner. 

Berdasarkan kebutuhan dari makanan sehat dan melihat banyaknya 

masyarakat dengan hobi makan pada kondisi ini, mendorong berbagai pihak untuk 

terus berinovasi dalam membuat dan mengembangkan produk yang sehat dan 

berkualitas, salah satunya usaha/bisnis OCIS. usaha/bisnis OCIS ini adalah 

makanan salad wrap yang dapat dijadikan camilan maupun makanan keseharian. 

Dengan adanya usaha/bisnis OCIS ini dapat membantu masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan makanan yang masih tergolong kekinian dengan manfaat 

yang baik pula dalam kesehatan dan juga dapat menjadi camilan sehari-hari bagi 

beberapa orang. Makanan ini akan sangat cocok menjadi snack maupun makanan 

utama bagi beberapa masyarakat, selain itu makanan ini juga cocok bagi 

masyarakat yang termasuk heavy snackers maupun light snackers. 

 Usaha/bisnis OCIS ini adalah sebuah inovasi makanan yang diangkat 

dari kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan kekinian namun menyehatkan 

dan masih memiliki unsur penggerakan green dan environment friendly yaitu 

sayuran. Inovasi makanan ini berupa salad wrap yang dimana salad tersebut 

dibungkus dalam kulit tortilla yang juga diimbangi dengan potongan daging 
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ayam, smoked beef, potongan bread garlic, olive oil, keju parmesan dan saus 

salad. Makanan sehat ini sudah ada sejak dulu namun lokasi yang selalu ada di 

dalam sebuah mall membuat masyarakat merasa jauh hanya untuk makan 

makanan sehat dan selain itu juga harga yang ditawarkan di pasaran tergolong 

mahal sehingga bagi masyarakat menengah jarang untuk mengkonsumsi makanan 

tersebut.  Dengan memanfaatkan kondisi seperti, bisnis/usaha OCIS menjadikan 

sebuah produk input yang dapat dikonsumsi disemua kalangan menengah dengan 

menjangkau dari sisi harga yang lebih terjangkau dan dekat dengan jangkauan 

pasar di lingkungan. 

Lingkungan usaha tidak bisa diabaikan begitu saja pada saat 

pendiriannya. Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat 

jalannya perusahaan. Lingkungan yang akan sangat penting diperhatikan adalah 

lingkungan dari segi pesaing. Setiap berbisnis yang didirikan pasti akan ada 

pesaing, semuanya akan senantiasa menghadapi persaingan. Dilihat dari kondisi 

lingkungan usaha OCIS, dalam hal ini kondisi persaingan yang dimiliki dapat 

dikatakan rendah, karena pesaing dengan bahan yang fresh dan harga yang 

ditawarkan cukup terjangkau masih jarang ditemui. Sehingga produk yang 

ditawarkan masih menjadi keunggulan dalam produk OCIS diantara pesaing yang 

dihadapi.  

Selain lingkungan pesaing, terdapat lingkungan pelanggan yang harus 

diperhatikan juga untuk mendirikan usaha OCIS. Lingkungan pelanggan dari 

usaha/bisnis OCIS adalah orang yang membeli produk secara rutin karena produk 

yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Pada hal ini, OCIS menetapkan 

lingkungan pelanggan ada pada seluruh masyarakat menengah, penggemar sayur 
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dan dapat tidak pada anak berumur kurang dari lima tahun, ibu hamil dan ibu 

menyusui. Pengelompokkan pada lingkungan pelanggan ini sangat penting karena 

untuk menjaga penikmat produk OCIS tetap dapat mengkonsumsi dengan baik 

dan mengambil manfaat yang ada pada produk yang diberikan. 

Dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, OCIS membutuhkan adanya 

pemasok bahan baku untuk menunjang jalannya usaha. Maka, lingkungan 

pemasok adalah hal yang juga perlu dipertimbangkan. Lingkungan pemasok 

adalah para pelaku yang paling dekat dengan usaha/bisnis OCIS yang langsung 

mempengaruhi produksi usaha/bisnis terhadap pelanggan. Dalam segi pemasok, 

OCIS menggunakan pemasok dari penjual bahan makanan atau bahan kue yang 

selalu tersedia di sekitar, sehingga tidak ada kendala bagi usaha/bisnis OCIS 

untuk menemukan bahan makanan atau pasokan stok produk pada setiap 

produksinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan dengan 

menganalisis pasar melalui identifikasi masalah lingkungan dan identifikasi 

potensi yang ada pada lingkungan berjalannya OCIS sangat memberikan peluang 

untuk lebih menggerakkan usaha/bisnis yang dijalankan. Maka, dalam tugas akhir 

ini dirasa perlu untuk melakukan serta mengetahui implementasi dan proses pada 

Rancang Bangun Usaha Makanan Sehat Kekinian OCIS dengan mengaplikasikan 

lingkup di usaha makanan pada sektor gaya hidup sehat. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah maka 

dapat dilakukan identifikasi, bagaimana mengimplementasikan rencana bisnis 

pada gerai OCIS yang memproduksi makanan sehat kekinian caesar salad wrap. 
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1.3.Tujuan 

Tujuan yang diperoleh melalui hasil dari pengimplementasian 

bisnis/usaha pada gerai OCIS adalah:  

1. Untuk mengimplementasikan konsep bisnis dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek keuangan, aspek hukum, aspek manajemen dan sumber daya manusia, 

dan aspek produksi. 

2. Untuk mendapatkan profit pada pengimplementasian bisnis/usaha. 

3. Mendapatkan pelajaran mengenai aspek pasar dan pemasaran, aspek 

keuangan, aspek hukum, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan 

aspek produksi dalam pengimplementasianya. 

4. Mampu memadukan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, 

menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan 

dengan bidang manajemen. 

1.4.Manfaat 

Manfaat yang diperoleh melalui hasil dari mengaplikasikan perencanaan 

bisnis pada gerai OCIS adalah: 

1. Untuk mengembangkan usaha/bisnis OCIS 

2. Menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat yang membutuhkan 

3. Menggalakkan makanan sehat yang berada di lingkungan masyarakat. 
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BAB II 

STUDI KELAYAKAN BISNIS 

 

Menurut Kasmir (2012) Studi Kelayakan Bisnis (SKB) adalah suatu 

kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang 

akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut 

dijalankan. Adapun definisi lain tentang studi kelayakan bisnis yaitu menurut 

Johan (2011)  yaitu studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi untuk mengkaji 

secara kemperhensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Menurut 

Kasmir (2012) Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau 

proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, hal tersebut agar dapat 

menghindari resiko kerugian yang mungkin akan dihadapi pada berjalannya 

usaha, dapat memudahkan perencanaan sebagai target jangka panjang suatu 

bisnis, memudahkan pelaksanaan pekerjaan dengan memberikan arahan yang jelas 

dan tertulis sesuai dengan target yang telah disusun sebelum memulai usaha, dapat 

memudahkan pengawasan untuk mengetahui batasan di setiap ruang lingkup 

bagian yang dimiliki pada sebuah usaha dan dapat memudahkan pengendalian 

dalam mengoperasionalkan suatu bisnis. Menurut Kasmir (2012) ada beberapa 

aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan kelayakan suatu usaha. 

2.1. Aspek Hukum 

Menurut Kristian dan Indrawan (2019) suatu ide bisnis dinyatakan layak 

jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi 

segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Analisis aspek hukum pada studi 

kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang akan 
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dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang 

akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam 

memenuhi persyaratan perizinan, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa 

disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. 

Menurut Suliyanto (2010) mengatakan aspek hukum membahas 

mengenai ketentuan hukum apa saja yang harus dipenuhi sebelum menjalankan 

sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan 

hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. 

Menurut Suliyanto (2010)  ijin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian 

perusahaan dari notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) dan Surat ijin usaha perusahaan. Selain itu, karena ini adalah 

usaha/bisnis di bidang makanan, maka dibutuhkan legalitas dari segi makanan 

yang diproduksi, legalitas tersebut akan didapat dengan menggunakan sertifikasi 

halal dan detail gizi yang disajikan melalui hasil uji puskesmas ahli gizi. 

2.2.Aspek Pemasaran 

Suliyanto (2010) mengatakan suatu ide bisnis dinyatakan layak 

berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat 

menghasilkan produk yang dapat diterima pasar (dibutuhkan dan diinginkan oleh 

calon konsumen) dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Aspek 

pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang akan dimasuki, 

struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, 

serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Aspek pasar dan 

pemasaran menyajikan tentang peluang pasar, perkembangan permintaan produk 

di masa mendatang, kendala-kendala yang dihadapi seperti keberadaan pesaing, 
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serta beberapa strategi yang dilakukan dalam pemasaran (Kristiana dan Lawrence, 

2019). Kasmir (2012) mengatakan strategi bersaing yang tepat diperlukan agar 

bisnis dapat menjadi berhasil. Unsur strategi tersebut adalah STP (Segmentation, 

Targeting, dan Positioning) dan marketing mix (product, price, promotion and 

place). 

2.2.1. Segmenting, Targeting, Positioning 

Kotler dan Keller (2016) dalam bukunya manajemen pemasaran 

mengatakan bahwa untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal, kita terlebih 

dahulu harus melakukan segmentasi pasar, kemudian penargetan, serta 

pemposisian atas produk yang akan kita jual. Segmentasi pasar pada intinya 

membagi potensi pasar menjadi bagianbagian tertentu, bisa berdasarkan 

pembagian demografis, geografis, ataupun juga berdasarkan gaya hidup 

(psikografis). 

1. Segmenting 

Para konsumen pada umumnya berbeda antara satu dengan lainnya, baik 

dalam motif dan perilaku maupun dalam kebiasaan pembelian yang semuanya 

menunjukkan ciri atau sifat konsumen tersebut. Perbedaan ini menunjukkan 

bahwa pasar suatu produk tidak homogeny, tetapi heterogen dengan jumlah 

konsumen yang sangat banyak, tersebar secara geografis, dan mempunyai aneka 

ragam kebutuhan, keinginan, kemampuan membeli, dan perilaku serta tuntutan 

pembelian. Dengan dasar ini sangatlah sulit bagi suatu perusahaan untuk melayani 

seluruh pasar yang ada sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen yang 

berbeda-beda ciri atau sifatnya.  
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Dalam upaya memberikan kepuasan konsumen sesuai dengan apa yang 

terdapat dalam konsep pemasaran, perusahaan perlu melakukan, usaha pembinaan 

pelanggan melalui pengarahan tindakan strategi pemasaran yang tepat sesuai 

dengan ciri atau sifat para pelanggan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan harus 

mengelompokkan konsumen atau pembeli kedalam kelompok dengan ciri-ciri 

atau sifat yang sama. Kelompok konsumen yang disusun disebut segmen pasar, 

sedangkan usaha pengelompokannya dikenal dengan segmentasi pasar. 

Menurut Jafar (2012) bahwa segmentasi pasar adalah proses mengkotak-

kotakkan  pasar (heterogen) kedalam kelompok-kelompok pelanggan potensial 

(potential customer) yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter 

yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya.  

Dengan penerapan segmentasi pasar, perusahaan yang memproduksi dan 

memasarkan suatu produk dapat melakukannya dalam jangka waktu yang panjang 

dengan biaya per unit yang lebih rendah serta usaha penyimpanan dan 

pengankutannya lebih efisien. Selain itu, biaya periklanan per unitnya juga lebih 

rendah untuk satu macam produk dibanding bila mempromosikan beberapa 

macam produk. Segmentasi pasar sangat bermanfaat bagi setiap perusahaan yang 

menerapkannya, karena segmentasi pasar dapat membuat kinerja suatu pemasaran 

lebih efektif dan efisien. 

2. Targeting 

Setelah melakukan proses pemetaan pasar atau segmentasi, langkah 

selanjutnya dari strategi pemasaran adalah menentukan kemana arah proses 

pemasaran akan diterapkan, oleh karenanya penting bagi seorang pemasar untuk 

mengetahui segmen mana yang paling berpotensi agar proses pendistribusian 
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maupun promosi dapat lebih terarah dan tidak memakan waktu dan biaya yang 

besar.  

Menurut Wijaya dan Sirine (2016) targeting adalah proses 

pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran kepada sebuah 

negara, propinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk 

memberikan respon. Target pasar juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan 

menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu 

perusahaan.  

3. Positioning 

Penempatan produk (positioning) mencakup kegiatan merumuskan 

penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang 

terperinci. Menurut Wijaya dan Sirine (2016) penempatan produk adalah tindakan 

merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan 

konsumen. 

2.2.2. Marketing mix 

Perusahaan memerlukan suatu strategi dalam melaksanakan kegiatan 

marketing mix,sebuah strategi yang tepat menghantarkan perusahaan pada tujuan 

yang optimal sesuai dengan keinginan perusahaan, bila konsep strategi tidak jelas 

maka keputusan yang diambil akan bersifat subjektif atau berdasarkan intuisi 

belaka dan mangabaikan keputusan yang lain. Menurut Tjiptono dan Gregorius 

(2012), strategi adalah suatu alat untuk mengambarkan arah bisnis yang mengikuti 

lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber 

daya dan organisasi. marketing mix adalah empat unsur pemasaran yang saling 

terkait dan tiga unsur tambahan yang digunakan dalam perusahaan jasa, sehingga 
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konsep strategi yang tepat yang dapat dilakukanperusahaan dapat mencapai tujuan 

pemasaran yang efektif sekaligus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Sebagai salah satu strategi pemasaran yang mengandung tujuh unsur penting, 

marketing mix mempunyai unsur berikut. 

1. Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang meliputi 

barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan atau buah 

pikiran (Kotler dan Armstrong, 2014). 

2. Harga (Price) 

Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam 

pemasaran.Harga merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya 

(produk, distribusi dan promosi) menyebabkan timbunnya biaya (pengeluaran). 

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat 

diubah dengan cepat. Berbeda halnnya dengan karakteristik produk atau 

komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal tersebut tidak dapat disesuaikan 

dengan mudah dan cepat serta menyangkut keputusan jangka panjang (Tjiptono, 

2014). Harga dari sudut pandang pemasaran adalah satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 
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3. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah suatu komunikasi dan informasi penjual dan pembeli 

yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinnya 

tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan mengingat 

produk tersebut (Saladin, 2011). Menurut Alma, (2014), promosi merupakan 

kegiatan memberi penjelasan untuk meyakinkan calon konsumen tentang barang 

dan jasa. Kotler dan Keller (2016) mengemukakan bahwa bauran komunikasi 

pemasaran (disebut juga dengan bauran promosi) terdiri atas lima cara komunikasi 

utama, yaitu periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat (public relation), penjualan secara pribadi (personal 

selling) dan pemasaran langsung (direct marketing). 

4. Tempat (Place) 

Penentuan lokasi untuk pemasaran juga mempengaruhi jumlah volume 

penjualan produk yang dihasilkan sebuah perusahaan, Oleh karenanya, sebuah 

perusahaan akanmencari lokasi yang strategis untuk digunakan sebagai lokasi 

produksi maupun lokasi distribusinya. Jika berdasarkan penelitian pasar, telah 

diketahui daerah-daerah potensial sebagai tempat produk yang dihasilkan 

perusahaan, maka yang terpenting adalah menentukan daerah-daerah strategis 

tempat para perantara membantu menyalurkan barang hingga sampai ke tangan 

konsumen. 

2.2.3. Pemanfaatan Teknologi dalam Platform Penjualan 

Pemanfaatan teknologi dalam platform penjualan sangat penting bagi 

perusahaan untuk menjalankan usaha/bisnisnya, penentuan platform penjualan 

dapat dilihat dari banyaknya masyarakat menggunakan platform tersebut. 
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Menggunakan platform e-commerce yang perlu diketahui adalah melihat dari segi 

kemudahan dan efisiennya dalam berjualan produk, setelah itu keamanan, fitur 

yang diberikan, bantuan dan dukungan dari platform yang ditawarkan. Adanya 

pilihan layanan pesan antar yang ditawarkan sangat beragam, sehingga 

mengharuskan usaha/bisnis memilih salah satu agar lebih maksimal dalam 

menjalaninya. 

2.2.4. Pemanfaatan Teknologi dalam Platform Pemasaran 

Maraknya pemasaran digital di Indonesia tidak terlepas dari tingginya 

penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Berbagai platform pemasaran 

digital telah ditawarkan kepada masyarakat. Sebagai pendiri bisnis/usaha perlu 

memahami cara memanfaatkannya agar upaya pemasaran yang dilakukan 

perusahaan efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap bisnis. Pemanfaatan 

teknologi dalam platform pemasaran juga sangat penting bagi perusahaan, karena 

hal ini melibatkan citra perusahaan di mata masyarakat atau calon konsumen pada 

usaha/bisnis OCIS.  

2.3. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan Rangkuti (2012) aspek manajemen mempelajari hal-hal 

yang berkaitan dengan rencana pengelolaan dan pelaksanaan bisnis. Fungsi-fungsi 

manajemen menurut Kasmir dan Jakfar (2012) adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
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2.3.1. Timeline Kegiatan 

Timeline merupakan serangkaian rencana kegiatan yang akan dilakukan 

pada pendirian usaha/bisnis. Dengan kata lain timeline kegiatan ini adalah uraian 

jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara bertahap yang disusun secara 

sistematis dalam rangka menyelesaikan rencana kegiatan dengan tepat dan 

berhasil. Manfaat yang diberikan sangat banyak, seperti menjadi pedoman untuk 

melangkah, membantu evaluasi selama proses kegiatan berlangsung dan 

mengidentifikasikan kegiatan yang dapat dikerjakan bersama atau menjadi 

prasyarat. 

2.3.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-

unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka dapat 

melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa 

dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka 

bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, 

maupun penyampaian laporan. 

2.3.3. Spesifikasi Jabatan 

Spesifikasi jabatan merupakan suatu uraian tertulis tentang latar belakang 

pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi atau hal-hal lain yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan 

tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. 
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2.4. Aspek Keuangan 

Menurut Kasmir (2012) menjelaskan bahwa aspek keuangan merupakan 

aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Modal pada aspek keuangan akan sangat diperlukan dalam pembangunan usaha, 

modal tersebut diambil dari modal pribadi yang dimana seperti dijelaskan oleh 

Candraningrat (2017) yang mengatakan bahwa betapa kecilnya jumlah modal 

akan sangat diperlukan oleh seseorang yang akan memulai suatu usahanya 

meskipun usaha tersebut tergolong usaha kecil. Keuangan merupakan salah satu 

fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan keputusan investasi, 

pendanaan dan dividen. Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan 

kebijakan yang berhubungan dengan (a) kebijakan pengalokasian sumber dana 

secara optimal, (b) kebijakan modal kerja (c) kebijakan invesasi yang berdampak 

pada strategi usaha/bisnis yang lebih luas (merger dan akuisisi) (Wilujeng, 2019). 

Suatu aktivitas bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak 

didukung oleh ketersediaan dana yang baik dan mencukupi. Bila suatu aktivitas 

bisnis tidak dapat memenuhi permintaan barang atau jasa sesuai dengan jumlah 

dan kriteria pelanggan dikarenakan bisnis tersebut tidak memiliki dana yang 

cukup untuk melakukan proses produksinya, maka sudah dapat dipastikan usaha 

bisnis tersebut akan terancam gagal. Manajemen keuangan dapat diartikan juga 

sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan 

upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siapatau 

bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya (Wilujeng, 2019). 
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2.4.1. Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung 

yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa 

tersebut bisa dijual. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang 

karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan.  Penentuan harga 

pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Harga ini 

nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan 

pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Selain itu, perusahaan juga 

akan lebih mudah melakukan pengontrolan produksi jika mengetahui harga 

pokoknya. 

2.4.2. Payback period 

Metode ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu proyek atau usaha.Perhitungnan ini dapat dilihat 

dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih 

merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan (dengan 

catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri)  

Rumus: = 
         

        
           

Kriteria penilaian : Jika payback period lebih pendek waktunya dari maksimum 

payback periodnya maka usulan investasi dapat diterima 

2.4.3. Return Of Investment (ROI) 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yaitu 

menggunakan metode ROI. ROI adalah salah satu bagian dari rasio profitabilitas 

yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 
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laporan keuangan dan profit persusahaan. Pengukuran ROI menurut Hanafi 

(2010) adalah penilaian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset yang dimiliki perusahaan dan investor. ROI mempunyai 

kelebihan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membandingkan laba 

setelah pajak dengan aktiva perusahaan sehingga nantinya dapat diketahui ROI 

perusahaan Harjito dan Martono (2008) sedangkan menurut Syamsuddin (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi ROI maka semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. 

2.4.4. Biaya Total 

Biaya total merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek, 

biaya tersebut terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap pada perusahaan. 

2.4.5. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode yang menghitung tingkat 

bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Untuk mendapatkan 

Internal Rate of Return maka dibutuhakan total dari hasil produksi dan 

pendapatan per bulan yang nantinya akan dikurangi dengan total variable cost 

dalam IRR. 

2.4.6. Proyeksi Penjualan 

Dengan menerapkannya penjualan melalui platform ataupun tanpa 

platform, maka diperlukan proyeksi penjualan online dan offline sebagai 

pencapaian  target dalam menjalankan bisnis OCIS, pencapaian target ini dapat 
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digunakan sebagai evaluasi dalam berbisnis, dimana evaluasi ini menunjukan 

penjualan mana yang seharusnya tercapai sesuai target tapi dalam penerapan 

bisnisnya, lingkungan lebih mendukung penjualan offline atau online. Sehingga 

hasil tersebut dapat digunakan pula sebagai penimbang keputusan manajemen 

untuk mengatur jalannya penjualan kedepan. 

2.4.7. Data Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk. Biaya tanaga kerja adalah harga yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. 

2.4.8. Data Biaya Pemasaran 

Data biaya pemasaran merupakan semua biaya yang digunakan sebagai 

upaya untuk memperluas pangsa pasar yang ada di lingkungan. Hal tersebut dapat 

menggunakan sistem yang sedang diterapkan di era modern ini, yaitu sistem 

endorsement. Dimana sistem endorsement ini merupakan sebuah tindakan 

mendukung (support) atau setuju terhadap sesuatu. Sistem endorsement ini tak 

lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan online shop 

atau usaha bisnis makanan untuk menjaring konsumen baru. Endorse bisa 

dilakukan oleh artis, selebgram atau orang orang yang memang dapat memberikan 

feedback besar bagi usaha/bisnis yang menawarkan endorsment melalui post foto, 

video, bahkan di instagram storynya. 

2.4.9. Data Biaya Sewa Tempat 

Dalam mendirikan usaha/bisnis, perlu untuk dilakukannya alokasi dana 

usaha untuk sewa tempat. Adanya alokasi usaha sewa tempat ini menjadikan 
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konsumen lebih nyaman untuk memilih dimana mereka akan mengonsumsi 

produk yang disediakan. Karena untuk menjaring konsumen lebih luas, maka 

usaha/bisnis OCIS menggunakan dua jenis cara penjualan, yaitu dengan cara 

online dan dengan cara offline. Untuk menjalankan penjualan offline, dibutuhkan 

tempa yang layak dan nyaman bagi calon konsumen untuk mengonsumsi produk 

yang diberikan, sehingga adanya alokasi dana sewa tempat akan sangat penting 

untuk diperhatikan dalam pendirian usaha/bisnis OCIS. 

2.4.10. Neraca Penjualan 

Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat 

informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait 

dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Laporan neraca 

adalah arsip yang harus terus diperbaharui. Karena, neraca ini bermanfaat untuk 

mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, bisa 

dipastikan, pencatatan keuangan tidak rapi. Bahkan, untung, rugi, debet dan kredit 

tidak bisa ditentukan dengan pasti. 

2.5. Aspek Produksi 

2.5.1. Boothdar Operasional Prosedur Produksi 

Penggunaan SOP dalam bidang bisnis akan sangat penting dalam 

mendirikan usaha/bisnis di OCIS. Tujuan dibuatnya SOP adalah untuk 

menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif, rapi, dan sistematis dari awal hingga 

akhir. Boothdar operasional prosedur bagian produksi dibuat oleh pemilik 

usaha/bisnis untuk melakukan kajian pedoman pelaksanaan produksi yang optimal 

dalam perusahaan. Penyusunan SOP bagian produksi ini mengharapkan 
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dapatdilaksanakan proses produksinya sesuai prosedur agar tidak menurunkan 

dari segi kualitas yang diterapkan atau yang ditentukan.  Kelangsungan aspek 

produksi akan lancar jika penyusunan Boothdard Operating Procedure (SOP) 

sudah ada. Menurut Purnamasari (2015) SOP Usaha/bisnis harus dibuat dan 

dipergunakan sebagai pedoman seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas 

kerja secara umum. 

2.5.2. Konsep Produksi 

Sistem produksi yang baik harus mampu menghasilkan produk seperti 

yang diharapkan. Umumnya, suatu sistem diukur dengan kemampuan 

memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan 

konsumen, kemampuan sumberdaya usaha/bisnis serta harapan dari wirausahawan 

sebagai pemilik dan mungkin juga sekaligus sebagai manajer. Tahap awal dalam 

pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk yang akan diproduksi. 

Gambaran mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberikan 

kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin/peralatan, 

lokasi produksi dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan 

gambaran produk ini, juga akan memudahkan dalam menetapkan sistem produksi 

yang akan diterapkan dalam menghasilkan produk yang dimaksud. Olehnya itu, 

dalam sistem produksi dikenal adanya 3 (tiga) komponen, yaitu masukan (input), 

proses dan keluaran (output). 

2.5.3. Kebutuhan Produksi 

Sebelum melaksanakan proses produksi terlebih dahulu perlu dirancang 

kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan 
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produk, sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi 

yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin/peralatan, lokasi dan biaya (uang). 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tertentu, sedangkan pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang 

dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Maka, 

metode pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu rancangan terstruktur dalam 

kegiatan untuk diimplementasikan yang mencangkup sarana ataupun prasarana 

dengan cara tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Pada 

pengimplementasian usaha OCIS memiliki metode pelaksanaan mulai dari 

menganalisis pasar hingga pada tahan akhir yaitu evaluasi penerapan strategi 

penjualan yang akan menentukan layak dan tidaknya usaha/bisnis OCIS berjalan.  

Pada tahap pertama terdapat analisis pasar yang mencangkup kegiatan 

dalam mengidentifikasi masalah lingkungan dan potensi lingkungan seperti pada 

lingkungan pesaing, pelanggan dan pemasok. Setelah itu, muncul ide bisnis yang 

dapat di identifikasi kembali dalam studi kelayakan bisnis dalam aspek hukum, 

aspek pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan 

dan aspek produksi. Pada tahap selanjutnya akan terdapat pelaksanaan usaha 

bisnis untuk proses uji coba pasar dengan mengimplementasikan berbagai 

kegiatan menurut aspek yang dimiliki. Setelah itu, terdapat hasil evaluasi uji coba 

yang dapat menentukan layak atau tidaknya usaha untuk terus dijalankan dalam 

memperluas bisnis selanjutnya. Selain itu, sebagai hasil evaluasi untuk dilakukan 

perbaikan dan pengembangan usaha apa yang harus cepat untuk ditangani. 
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3.1. Kegiatan Legalitas Hukum 

3.1.1. Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya. beberapa manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk 

bisnis/usaha OCIS adalah sebagai kemudahan dalam mengurus segala persyaratan 

Gambar 3. 2 Metode Pelaksanaan 
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administrasi dan untuk mempermudah urusan perpajakan. Berikut adalah proses 

pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak pada usaha/bisnis OCIS.  

 

Bagan 3. 1 Prosedur Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak 

 

Pada Bagan 3.2 terdapat lima tahap dalam mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak, beberapa tahap seperti pada tahap satu, dua, tiga dan empat memiliki 

proses yang termasuk cepat, namun untuk mendapatkan proses ke lima diperlukan 

waktu satu minggu.  

3.1.2. Nomor Induk Berusaha 
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Bagan 3. 2 Prosedur NIB 

 

Terdapat sembilan prosedur untuk mendapatkan nomor induk berusaha 

atau NIB. Ke sembilan prosedur tersebut dapat dilakukan dimana saja karena 

menggunakan website dalam pendaftarannya. NIB atau Nomor Izin Berusaha 

adalah sistem perizinan terbaru yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan 

Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Fungsi menggunakan NIB ini mirip dengan NIK 

bagi penduduk Indonesia, NIB adalah nomor identitas bagi sebuah perusahaan. 

Fungsi NIB ini menggantikan beberapa izin sebelumnya. Izin yang digantikan 

dengan NIB adalah TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal 

Impor), juga akses kepabeanan sebagai eksportir dan importir. NIB dapat 

diperoleh secara online menggunakan platform terbaru pemerintah yaitu OSS 

(Online Single Submission). Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha dengan 

bentuk badan usaha/non badan usaha kini memiliki nomor identitas nasional 

sebagai pengenal. 
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3.1.3. Surat Izin Usaha Mikro Kecil 

 

Bagan 3. 3 Prosedur Pembuatan IUMK 

 

Terdapat dua prosedur untuk mendapatkan surat izin usaha mikro kecil 

sebagai penunjang legalitas usaha OCIS. Pada tahap pertama adalah tahap yang 

dilakukan saat membuat NIB. Pada tahap akhir mendapatkan NIB akan 

dilanjutkan dengan mendownload surat izin usaha mikro kecil. Surat usaha mikro 

kecil ini adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. 

Kepemilikan surat izin usaha mikro kecil ini bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil 

(IUMK) dalam mengembangkan usahanya. 

3.1.4. Sertifikasi Halal 

OCIS adalah usaha/bisnis yang bergerak dibidang makanan, 

menggunakan legalitas usaha saja dirasa masih kurang cukup. Sebagai upaya 

meyakinkan para masyarakat yang nantinya akan menjadi calon konsumen produk 

OCIS maka akan lebih baiknya jika makanan yang diproduksi memiliki sertifikat 

halal dari MUI. Mengingat bahwa minoritas masyarakat indonesia beragama 

islam, yang dimana makanan halal akan lebih dipilih konsumen dalam 

mengkonsumsi produk yang ditawarkan dibandingkan makanan lain. 
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Bagan 3. 4 Prosedur Penerbitan Sertifikat Halal 

 

Pada bagan 3.5 terdapat delapan prosedur yang perlu dijalankan untuk 

mendapatkan sertifikat halal. Pada prosedur pertama perusahaan harus memahami 

persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Ringkasan HAS 

23000 dapat dilihat di website resmi halal Mui. Selain itu, perusahaan juga harus 

mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI.  

Setelah itu pada prosedur kedua, perusahaan harus menerapkan SJH 

sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan 

halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan 

pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji 

ulang manajemen.  
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Pada tahap ketiga, perusahaan harus menyiapkan dokumen yang 

diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan 

dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, 

diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan 

halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.  

Pada tahap keempat, pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online 

di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus 

membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi 

halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru 

dapat diproses oleh LPPOM MUI.  

Pada tahap kelima, setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan 

harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. 

Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya 

ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan 

dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani 

akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh 

Bendahara LPPOM MUI melalui email ke  bendaharalppom@halalmui.org. 

Pada tahap keenam, audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah 

lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas 

yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. 

Pada tahap ketujuh, setelah melakukan upload data sertifikasi, 

perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit 

disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada 

hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. 
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Dan pada tahap terakhir, perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal 

dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor 

LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat 

halal berlaku selama 2 (dua) tahun. 

3.1.5. Puskesmas Ahli Gizi 

Pemberian informasi gizi pada setiap produk yang ditawarkan 

menjadikan konsumen lebih percaya dan memberikan nilai unggul pada produk 

yang dijual. Maka, pengurusan informasi gizi yang digunakan OCIS adalah 

informasi gizi melalui puskesmas ahli gizi di Waru. Berikut adalah prosedur yang 

harus dilewati untuk mendapatkan informasi gizi pada produk. 

 

Bagan 3. 5 Prosedur Penerbitan Informasi Gizi 

 

Terdapat enam tahap pada Bagan 3.6, pada tahap pertama, OCIS harus 

mempersiapkan draft berisikan takaran dan detail kompisisi yang ada pada satu 
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produk. Maksudnya adalah dalam satu produk, OCIS memberikan berapa banyak 

mililiter saus salad dan berapa gram lettuce,  potongan daging ayam, smoked beef, 

potongan bread garlic, olive oil, keju parmesan, dan tortila di satu produk. Dalam 

pengurusannya tidak memakan waktu yang cukup lama, namun semua tergantung 

pada perjajian yang dibuat oleh pihak puskesmas Waru.  

3.2. Kegiatan Pemasaran 

3.2.1. Analisis SWOT 

Lingkungan yang mendukung akan sangat berpengaruh besar terhadap 

jalannya usaha, namun kinerja suatu perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi 

faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam 

analisis SWOT. Dalam analisis ini menjabarkan tentang lingkungan internal yaitu 

Strength dan Weakness serta lingkungan ekternal Opportunity dan Threats. 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (Opportunity) 

dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal Kekuatan (Strength) dan 

Kelemahan (Weakness). Fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan 

informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). 

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dankelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan altenatif strategis. Berikut adalah matriks SWOT yang ada pada 

usaha/bisnis OCIS.  
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Tabel 3. 1 Matrix SWOT 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Analisis SWOT dilakukan melalui serangkaian perhitungan yang dikenal 

dengan perhitungan IFAS (internal factor analysis strategy) dan  EFAS (eksternal 

faktor analysis strategy) dengan memperhitungkan nilai bobot dan rating.  
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Tabel 3. 2 Analisa SWOT-IFAS 

FAKTOR STRATEGIS INTERNAL 

(IFAS) 

BOBOT SKOR 

Kekuatan   

1. Makanan sehat kekinian 

2. Harga terjangkau 

3. Praktis  

4. Pangsa pasar luas 

5. Packaging simpel dan elegan 

6. Memiliki 2 penjualan (online dan 

offline) 

7. Jarang ditemukan produk sejenis 

di lingkungan sekitar 

0,10 

0,19 

0,08 

0,17 

0,09 

0,10 

 

0,09 

 

0,60 

1,90 

0,48 

1,53 

0,72 

0,90 

 

0,72 

 

Kelemahan   

1. Sayuran harus selalu fresh 

2. Sulit menekan harga kurang dari 

Rp 30.000 

0,09 

0,09 

 

0,45 

0,45 

 

TOTAL 1.00 7,75 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Tabel 3. 3 Analisa SWOT-EFAS 

FAKTOR STRATEGIS 

EKSTERNAL (EFAS) 

BOBOT SKOR 

Peluang   

1. Dapat menjadi produk yang 

meluas 

2. Dapat membuka cabang di dekat 

area perkampusan 

3. Dapat bekerja sama dengan 

catering 

0,23 

 

0,22 

 

0,21 

 

2,07 

 

2,20 

 

1,89 

 

Ancaman   

1. Produk serupa yang lebih 

bergengsi dan terkenal 

2. Dapat ditiru 

0,17 

 

0,17 

0,17 

 

0,85 

TOTAL 1.00 7,18 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan perhitungan dari analisa SWOT IFAS dan EFAS maka 

didapatkan gambar pertemuan titik singgung pada grand strategy matrix sebagai 

berikut.  
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Grafik 3. 1 Grand Strategy Matrix 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pertemuan titik singgung IFAS sebesar 7,75 dan EFAS sebesar 7,18 

berada pada kuadran 2, meskipun menghadapi ancaman, OCIS memiliki kekuatan 

internal, strategi yang harus diterapkan menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang berupa strategi diversifikasi yakni 

membuat terobosan kegiatan baru melalui optimalisasi kekuatan internal.  
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3.2.2. Penentuan Segmenting, Targeting, Positioning 

1. Segmenting 

Menurut Tjiptono dan Gregorius (2012) segmentasi pasar adalah sebagai 

proses mengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-

kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal 

kebutuhan,keinginan,perilaku dan/atau respon terhadap program pemasarn 

spesifik. Segmentasi konsumen yang ada pada OCIS dibagi menjadi tiga yaitu. 

- Segmentasi Geografik, dimana pada segmentasi geografik meliputi wilayah 

dan kepadatan penduduk. Pada usaha/bisnis OCIS menetapkan pada 

segmentasi geografik meliputi wilayah Rewwin, Waru, Sidoarjo dan 

Surabaya. 

- Segmentasi Psikografis, yaitu gaya hidup dan benefit. Pada usaha/bisnis OCIS 

menetapkan pada segmentasi Psikografis memiliki gaya hidup yang modern, 

maksudnya adalah para masyarakat yang menganut serba modern dan praktis 

menurut masyarakat dan tidak ketinggalan jaman, dan gaya hidup sehat, 

seperti dengan pola makan, pikiran, kebiasaan dan lingkungan yang sehat. 

Selain itu bersegmentasi psikografis dengan melihat sisi benefit nya, dimana 

OCIS ini adalah makanan yang termasuk salad dengan manfaat yang baik pula 

bagi tubuh. 

2. Targeting 

Berdasarkan dari hasil segmentasi maka OCIS bisa menarget konsumen 

secara spesifik. 

- Geografi. Wilayah yang menjadi target dari OCIS adalah kota Sidoarjo dan 

sekitarnya. 
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- Demografi. Berdasarkan hasil segmentasi maka target konsumen OCIS adalah 

semua gender dengan pendapatan antara satu jutasampai lima juta dan dapat 

dikonsumsi untuk konsumen berumur mulai dari lima tahun, tidak untuk ibu 

menyusui dan ibu yang sedang hamil. Sasaran OCIS adalah kelas menengah, 

karena pasar kelas menengah mendominasi di Surabaya. 

- Psikografis. Gaya hidup serba praktis, kekinian dan affordable. 

3. Positioning 

Positioning dari OCIS adalah mejadi produk makanan sehat namun 

kekinian yang affordable bagi masyarakat dengan harga dan praktis. 

3.2.3. Marketing Mix 

Bauran pemasaran atau marketing mix adalah suatu strategi mencampuri 

kegiatan-kegiatan pemasaran agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang memuaskan. Marketing mix terdiri atas empat 

komponen atau disebut 4P yaitu product, price, place, promotion (Alma, 2014). 

1. Produk (Product) 

Produk yang dimiliki OCIS adalah salad yang terdiri dari sayuran atau  

lettuce yang juga diimbangi dengan potongan daging ayam, smoked beef, 

potongan bread garlic, olive oil, keju parmesan, saus salad dan dibungkus dengan 

tortilla. 

2. Harga (Price) 

Harga yang ditentukan tergantung dengan biaya tetap dan biaya variabel 

yang dibutuhkan. Namun, harga yang diberikan juga menyesuaikan dengan 

kemampuan kondisi lingkungan tapi juga tidak lebih dari Rp 30.000. 
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3. Promosi (Promotion) 

Promosi yang digunakan OCIS menggunakan media online dan social 

media marketing. Karena promosi di sosial media paling efektif dan efisien. 

Target pasar OCIS banyak yang menggunakan sosial media seperti aplikasi 

berbagi foto dan video dan pada aplikasi pesan antar makanan online 24 jam. 

Para penyedia produk pun menggunakan strategi yang sama karena 

perkembangan teknologi tidak dapat dilawan. Masyarakat ataupun calon 

konsumen akan meyukai sales promotion, karena banyak yang tertarik dengan 

promosi voucher/kupon diskon. Maka dari itu, OCIS akan menggunakan strategi 

promosi online, social media dan sales promotion. 

4. Tempat (Place) 

OCIS memiliki tempat offline dan online. Tempat offline yang digunakan 

di sentra kuliner surabaya, tempat ini dipilih karena memiliki kondisi tempat yang 

strategis dan memiliki fasilitas yang memadai dan mendukung untuk usaha/bisnis 

ini. Sedangkan tempat online yang digunakan adalah aplikasi online jasa antar 

makanan yang juga telah terkenal dan banyak digunakan masyarakat. 

3.2.4. Pemanfaatan Teknologi dalam Platform Penjualan 

Pada pemanfaatan teknologi platform penjualan dalam proses 

pemasarannya, usaha/bisnis OCIS juga memanfaatkan platform lain yang juga 

banyak digunakan masyarakat. Penggunaan platform lain adalah dalam aplikasi 

pesan antar makanan online 24 jam atau yang dinamakan go-food yang ada pada 

layanan platform go-jek yang akan digunakan oleh usaha/bisnis OCIS dalam 

mengembangkan usaha/bisnisnya. Hal ini mengingat bahwa peluang yang akan 

didapat sangat menguntungkan bagi usaha/bisnis OCIS. Beberapa keunggulan 



60 

 

 

 

yang akan dimanfaatkan OCIS adalah dalam hal keamanan, ringkas, cepat dan 

cashless. Dengan menawarkan kemudahan tersebut kepada calon konsumen, 

maka diharapkan hal ini dapat memaksimalkan potensi bisnis/usaha OCIS, dapat 

lebih memposisikan strategi pada aplikasi, memudahkan menjaring pelanggan. 

Berikut adalah alur pendaftaran aplikasi go-food yang digunakan usaha OCIS 

dalam memenuhi penjualan online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 6 Prosedur Pembuatan GO-FOOD 

 

Membuat email untuk usaha bisnis 

Foto KTP. NPWP dan scan buku tabungan 

Buka website https://gojek.com/go-food/bisnis#!/registration 

Cek email yang tertulis sebagai email pemilik usaha 

Mendapatkan pesan email peringatan dari akun dengan domain 
@go-jek.com atau @gojek.com 

Mendapatkan pesan email perjanjian kerja sama dari akun 
dengan domain @go-jek.com atau @gojek.com 

Menunggu proses pembuatan akun GOBIZ (akun GOFOOD 
untuk merchant)  dalam 10-14 hari kerja 

Instal aplikasi GOBIZ setelah menerima SMS/Email aktivasi dari 
tim GOFOOD 

H+2 setelah melakukan login di aplikasi GOBIZ. lakukan input 
jam operasional outlet di GOFOOD dan input menu serta foto 
produk pada aplikasi GOBIZ. (Ikuti petunjuk yang ada pada 

aplikasi) 

Setelah konten menu yang dibuat ter-submit lalu klik "aktifkan 
sekarang", proses aktivasi GOFOOD telah berhasil dan outlet 

anda akan muncul dan open pada aplikasi GOFOOD 
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Pada bagan 3.7 dapat dilihat bahwa untuk memiliki akun Go-Food harus 

melalui sebelas tahap. Pada tahap pertama hingga tahap kelima, kegiatan tidak 

membutuhkan waktu yang lama, namun pada tahap enam sampai sebelas 

memerlukan waktu proses yang cukup lama. 

3.2.5. Pemanfaatan Teknologi dalam Platform Pemasaran 

Pada pemanfaatan teknologi dalam platform pemasaran, usaha/bisnis 

OCIS memanfaatkan beberapa teknologi pada proses pemasarannya, yang dimana 

pada pemilihannya dilihat dari seberapa banyak masyarakat menggunakan 

teknologi dalam platform yang ada dalam pasar.  

Penggunaan aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan 

pengguna untuk mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital dan 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial yang kini digemari 

masyarakat di semua umur adalah aplikasi Instagram. Aplikasi ini dijadikan OCIS 

sebuah platform yang harus dapat dikelola dengan baik karena fitur dan layanan 

yang diberikan bagus untuk mengembangkan usaha/bisnis OCIS agar lebih dekat 

dengan calon konsumen. 



62 

 

 

 

 

Bagan 3. 7 Prosedur Pembuatan Instagram 

 

Proses pembuatan yang ada pada Bagan 3.8 tidak memerlukan proses 

yang lama, namun untuk persiapan sebelum membuat akun bisnis membutuhkan 

waktu yang cukup lama, dimana pada proses foto produk dan pembuatan dasain 

foto katalog menggunakan studio foto pribadi dan dilakukan oleh satu orang 

untuk menghemat budget dalam kegiatannya. 
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3.3. Kegiatan Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

3.3.1. Timeline Kegiatan 

Penjadwalan aktivitas meliputi penjadwalan waktu-waktu dari target per 

hari dalam urutan yang telah diatur. Terdapat beberapa macam bagan yang sering 

digunakan para penjadwal, salah satu yang paling terkenal adalah bagan Gantt 

yang dinilai lebih mudah ditafsir dan efektif untuk digunakan. Berikut adalah 

tabel timeline kegiatan OCIS. 

Tabel 3. 4 Timeline Kegiatan OCIS 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

3.3.2. Struktur Organisasi 

Manajemen sumber daya manusia adalah aset yang dimiliki oleh bisnis 

OCIS sebagai penggerak sebuah bisnis. Dalam menjalankan bisnis, OCIS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

NPWP

NIB

IUMK

Pembelian Bahan Baku

Informasi Gizi Puskesmas Waru

Photoshoot Produk

Pembuatan Teaser

Editing Foto

Desain Katalog

Desain Booth

Pembelian Peralatan

Pembuatan Booth

Persiapan Endorsement

Pemasangan Banner Grand Opening

Pemberitahuan di Instagram

Penjualan Offline

Pendaftaran GOFOOD

Evaluasi Mingguan

Persiapan Labelitas Halal

JUNI

Kegiatan

APRIL MEI

Minggu
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memiliki sebuah struktur organisasi yang hanya terdiri dari empat bagian untuk 

menjadikan sebuah bisnis lebih efektif. Berikut adalah struktur organisasi pada 

OCIS. 

 

Bagan 3. 8 Struktur Organisasi 

 

Pada struktur organisasi OCIS terdiri dari pemilik usaha yang langsung 

berkaitan dengan bagian keuangan, bagian pembelian, bagian produksi dan bagian 

penjualan. pada bagian penjualan ini terdiri dari bagian penjualan offline yang 

terjun langsung di tempat untuk berjualan memiliki tiga booth untuk rencana pada 

jangka panjang. 

3.3.3. Spesifikasi Jabatan 

Pada kegiatan manajemen ditetapkan tenaga kerja OCIS dengan kriteria 

yang wajib dipenuhi bagi tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Dari kriteria yang 

telah ditentukan antara lain seperti rajin, bertanggung jawab, jujur, ulet, tekun, 

mempunyai kemampuan di bidangnya dan murah senyum. Tenaga kerja OCIS 

terdiri dari bagian penjualan dan pemasok bahan baku. Menurut OCIS pegawai 

yang diperlukan tidak perlu banyak, hanya satu sudah cukup untuk menjadi staff 

penjualan saat menjaga booth di tempat offline. 
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Tabel 3. 5 Spesifikasi Jabatan 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Dapat diketahui bahwa pada Tabel 3.5 terdapat dua tenaga kerja yang 

dibutuhkan, yaitu bagian pemasok bahan baku dan bagian penjualan. Pemasok 

bahan baku memiliki spesifikasi pekerjaan seperti memerhatikan stok yang 

dimiliki, melakukan kegiatan pembelian secara berkala dan menjadikan bahan 

baku siap dipakai. Lalu, pada bagian penjualan, memiliki spesifikasi pekerjaan 

mencangkupi penjualan secara offline di Sentra Kuliner dengan memiliki jam 

kerja wajib selama lima jam, sehingga pekerjaan ini cocok untuk tenaga kerja part 

time. 

3.4. Kegiatan Penyusunan Keuangan 

3.4.1. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi (cost of goods manufactured) adalah biaya barang 

yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode 

akuntansi berjalan. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, terdapat beberapa 

tahap yang harus di hitung, hal tersebut dapat dilihat pada Bagan 10. 

No Jabatan Pendidikan Keterampilan Pengalaman Umur

1 Keuangan Sarjana 1

Dapat 

mengolah 

keuangan

2 Pembelian

3 Produksi

4 Penjualan

memasak & 

dapat 

menggunakan 

oven

Minimal 

SMA/SMK

Rajin, bertanggung 

jawab, jujur, tekun 

dan aktif

>18 

tahun

Spesifikasi Jabatan 
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Bagan 3. 9 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 

Perhitungan pertama mulai dari perhitungan dari hasil total biaya 

produksi dalam satuan produk. 
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Tabel 3. 6 Biaya Produksi

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pada Tabel 3.6 mendapatkan total biaya produksi dalam 540 wrap 

sebesar Rp 7.429.598, karena yang dibutuhkan adalah harga satuan yang ada pada 

total biaya produksi, maka Rp 7.429.598 dibagi dengan jumlah produksi yaitu 540 

wrap, menjadi Rp 13.759 per wrapnya. 

Tabel 3. 7 Depresiasi Inventaris 

 
Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Material Harga Satuan (Rp) 540 Wrap (Rp)

Tortilla 24.000 648.000

Lettuce 10.000 900.000

Ayam 15.000 675.000

Smoked Beef 8.500 229.500

Roti Tawar 12.500 675.000

Olive Oil 35.000 105.000

Keju Parmesan 25.000 794.118

Saus Salad 77.800 2.100.600

Kertas Pembungkus 119.440 322.488

Tupperware Plastic 55.000 594.000

Sticker 5.000 77.142

Saus Sambal 8.500 191.250

Kresek Bening 12.500 67.500

Listrik 50.000 50.000

7.429.598

13.759                       

Total Biaya Produksi

Harga Per Wrap

Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah Depresiasi (Rp)

Booth 1                                2.000.000                 2.000.000                 83.333                      

Oven 1                                1.450.000                 1.450.000                 60.417                      

Gunting 2                                5.000                        10.000                      417                           

Toples 3                                5.000                        15.000                      625                           

144.792                     

268                            

Depresiasi Inventaris Per Bulan

Beban Per Wrap
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Setelah itu, pada perhitungan pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa total 

dari depresiasi inventaris sebesar Rp 144.792 per bulan. Karena per produksi 

sebanyak 540 wrap dalam satu bulan, maka Rp 144.792 dibagi dengan jumlah 

produksi yaitu 540 wrap, menjadi Rp 268 per wrapnya. 

Tabel 3. 8 Biaya Lain-Lain 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Selanjutnya untuk mendapatkan harga pokok produksi adalah dengan 

mendapatkan harga per wrap yang dibebankan dari biaya lain-lain. Pada Tabel 

3.8, total dari biaya lain-lain sebesar Rp 4.515.000 per bulannya, karena yang 

dibutuhkan adalah harga satuan yang ada pada biaya lain-lain, maka Rp 4.515.000 

dibagi dengan jumlah produksi yaitu 540 wrap, menjadi Rp 8.361 per wrapnya. 

Tabel 3. 9 HPP, Profit, Biaya Total, Pendapatan dan Pajak 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

Sewa Tempat 1                                -                                -                                

Retribusi 1                                150.000                     150.000                     

Parkir 1                                15.000                       15.000                       

Tenaga Kerja 3                                1.450.000                  4.350.000                  

4.515.000                  

8.361                         

Total Biaya Lain-Lain Per Bulan

Beban Per Wrap

BEP/HPP (Rp) 22.388                     

Biaya Total (Rp) 15.419.598              

Pendapatan Per Bulan (Rp) 12.150.000              

Pendapatan Per Tahun (Rp) 145.800.000            

Pajak 0,5% (Rp) 60.750                     
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Dengan didapatkannya harga satuan dari total biaya produksi, depresiasi 

inventaris dan biaya lain-lain dapat di jumlah untuk mendapatkan harga pokok 

produksi, yaitu ditemukan sebesar Rp 22.388 per wrapnya.  

Dari jumlah harga pokok produksi yang dimunculkan  dapat menghitung 

besarnya pendapatan dalam satu bulan hingga dalam satu tahun. Pendapatan yang 

muncul sebesar Rp 12.150.000 per bulan, sedangkan jika per tahun sebesar Rp 

145.800.000. Dengan pendapatan tersebut usaha/bisnis OCIS masih memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak sebesar 0,5% yang dibayarkan setiap tahunnya, 

yaitu sebesar Rp 60.750. 

3.4.2. Payback period 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012) metode Payback period (PP) 

merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian 

investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period dalam analisis 

kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau 

kelompok yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Kelebihan dari 

metode payback period adalah mudah dalam penggunaan dan perhitungan, 

berguna untuk memilih investasi yang mana yang mempunyai masa pemulihan 

tercepat, masa pemulihan modal dapat digunakan untuk alat prediksi resiko 

ketidakpastian pada masa mendatang, dan masa pemulihan tercepat memiliki 

resiko lebih kecil dibandingkan dengan masa pemulihan yang relatif lebih lama. 

(Rachadian, Agassi dan Sutopo, 2013). Sedangkan kelemahanya adalah 

mengabaikan adanya perubahan nilai uang dari waktu ke waktu, mengabaikan 

arus kas setelah periode pemulihan modal dicapai, mengabaikan nilai sisa proses 

dan sering menjebak analisator jika biaya modal atau bunga kredit tidak 



70 

 

 

 

diperhitungkan dalam arus kas yang menyebabkan usaha tidak likuid (Rachadian, 

Agassi dan Sutopo, 2013). Berikut adalah perhitungan yang dibutuhkan untuk 

menemukan Payback period (PP) pada OCIS. 

Tabel 3. 10 Biaya Investasi 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Dalam Tabel 3.10 didapatkan biaya investasi sebesar Rp 7.240.000 

dengan tujuh rincian dalam biaya investasi. Sedangakan pendapatan yang di dapat 

OCIS ada pada Tabel 3.9 sebesar Rp 12.150.000. Kedua jumlah ini akan dihitung 

dalam rumus payback period menurut Rachadian, Agassi dan Sutopo (2013). 

Rumus Payback period = 
         

        
           = 

            

              
           = 1 

Tahun. 

3.4.3. Return Of Investment (ROI) 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yaitu 

menggunakan metode ROI. ROI adalah salah satu bagian dari rasio profitabilitas 

yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

laporan keuangan dan profit persusahaan. Pengukuran ROI menurut Hanafi 

(2010) adalah penilaian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

Booth 1                                2.000.000                 2.000.000                 

Oven 1                                1.450.000                 1.450.000                 

Gunting 2                                5.000                        10.000                      

Toples 3                                5.000                        15.000                      

Sewa Tempat 1                                3.600.000                 3.600.000                 

Retribusi 1                                150.000                    150.000                    

Parkir 1                                15.000                      15.000                      

7.240.000                  

1                                

Total Biaya Investasi

Payback Period (Tahun)
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berdasarkan tingkat asset yang dimiliki perusahaan dan investor. ROI mempunyai 

kelebihan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membandingkan laba 

setelah pajak dengan aktiva perusahaan sehingga nantinya dapat diketahui ROI 

perusahaan Harjito dan Martono (2008) sedangkan menurut Syamsuddin (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi ROI maka semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa ROI adalah 

teknik yang digunakan untuk minuman inbooth seperti, biskuit, minuman dalam 

kemasan selain itu perusahaan makanan dan minuman mempunyai basis 

pendapatan besar baik dari hasil penjualan produk maupun investasi perusahaan. 

Perusahaan makanan dan minuman belakangan ini dipersiapkan oleh pemerintah 

untuk melakukan penentrasi pasar ke negara-negara ASEAN, selain itu mengingat 

basis produksi sektor tersebut menembus angka 1000 triliyun pada tahun lalu 

(Waluyo, 2015). 

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang 

diambil dari BEI yaitu sebanyak 15 perusahaan makanan dan minuman 

mengalami kenaikan dan penurunan terhadap penjualannya. Penurunan penjualan 

perusahaan industri makanan dan minuman disebabkan oleh melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dolar selain itu diakibatkan juga dengan menurunnya daya 

beli masayarakat diakibatkan oleh mahalnya harga komoditi dan perekonomian 

Indonesia yang tidak menentu (Anonim, 2015). 

Peningkatan penjualan perusahaan industri makanan dan minuman 

berdasarkan laporan tahunan disebabkan oleh besarnya permintaan produksi 

mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

bila dinilai menggunakan teknik pengukuran Return On Investment (ROI) dan 
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jika kinerja keuangan perusahaan bila dinilai dengan menggunakan metode 

Residual Income (RI). Menilai tingkat pengembalian investasi dan laba bersih dari 

penjualan produk-produk perusahaan berikut adalah rumus untuk menghtiung 

ROI menurut Syamsuddin (2011) 

Rumus ROI = 
                      

           
        = 

              

            
        = 2 Tahun  

Dari perhitungan rumus Return On Investment (ROI) didapatkan dua 

tahun untuk OCIS dalam pengembalian investasi. 

3.4.4. Biaya Total 

 

Bagan 3. 10  Biaya Total 

 

Biaya total adalah seluruh kebutuhan yang dipergunakan untuk 

menghasilkan income dan diukur dalam satuan rupiah. Biaya total didapatkan dari 

penjumlahan antara total fixed cost dan total variable cost. 
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Tabel 3. 11 Fixed Cost 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pada Tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa terdapat enam rincian yang 

dimiliki OCIS sebagai biaya tetap atau fixed cost dalam memproduksi input. Ke 

delapan rincian tersebut di depresiasikan satu persatu, lalu dijumlahkan untuk 

mendapatkan total per bulan dalam biaya tetap yang dimiliki OCIS. 

Tabel 3. 12 Variable Cost 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah

Booth 1                                2.000.000                 2.000.000                 

Oven 1                                1.450.000                 1.450.000                 

Gunting 2                                5.000                        10.000                      

Toples 3                                5.000                        15.000                      

Sewa Tempat 1                                200.000                    200.000                    

Retribusi 1                                150.000                    150.000                    

Parkir 1                                15.000                      15.000                      

Tenaga Kerja 3                                1.450.000                 4.350.000                 

8.190.000Total Biaya Fixed Cost

Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah

Tortilla 540 24.000 648.000

Lettuce 540 10.000 900.000

Ayam 540 15.000 675.000

Smoked Beef 540 8.500 229.500

Roti Tawar 540 12.500 675.000

Olive Oil 540 35.000 105.000

Keju Parmesan 540 25.000 794.118

Saus Salad 540 77.800 2.100.600

Kertas Pembungkus 540 119.440 322.488

Tupperware Plastic 540 55.000 594.000

Sticker 540 5.000 77.142

Saus Sambal 540 8.500 191.250

Kresek Bening 540 12.500 67.500

Listrik 540 50.000 50.000

7.429.598

15.619.598

Total Biaya Variable Cost

Biaya Total 
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Pada Tabel 3.12 didapatkan dalam sekali produksi dengan jumlah 540 

wrap memiliki empat belas material yang harus terpenuhi. Seluruh variable cost 

didapatkan sebesar Rp 7.429.598 per bulannya. Sehingga, untuk mendapatkan 

biaya total pada OCIS yaitu dengan menambahkan jumlah fixed cost dan variable 

cost yang dibutuhkan per produksinya. Jumlah tersebut didapatkan sebesar Rp 

15.619.598. 

3.4.5. Internal rate of return (IRR) 

Internal rate of return (IRR) adalah metode yang menghitung tingkat 

bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Untuk mendapatkan 

Internal rate of return maka dibutuhakan total dari hasil produksi dan pendapatan 

per bulan yang nantinya akan dikurangi dengan total variable cost dalam IRR, 

maka hasil yang didapatkan sebesar Rp 4.720.402. 

Tabel 3. 13 Hasil Produksi dan Pendapatan Per Bulan 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pada Tabel 3.13, terdapat total hasil produksi dan pendapatan per bulan 

jika per produksi sebanyak 180 wrap dengan harga jual Rp 22.500 sebesar Rp 

12.150.000. 

 

 

Uraian Kuantitas Harga Jual (Rp) Total (Rp)

Caesar Salad Wrap 540 22.500 12.150.000
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Tabel 3. 14 Variable Cost (IRR) 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Sedangkan pada total variable cost yang ada pada Tabel 3.14, 

menunjukkan bahwa total variabel cost sebesar Rp 12.150.000 dalam 540 

produksi per bulannya. Untuk mengetahui internal rate of return maka diperlukan 

total dari hasil produksi dan pendapatan perbulan dikurangi total variable cost 

menjadi Rp 4.720.402. 

3.4.6. Proyeksi Penjualan 

Dengan menerapkannya penjualan melalui platform ataupun tanpa 

platform, maka diperlukan proyeksi penjualan online dan offline sebagai 

pencapaian  target dalam menjalankan bisnis OCIS, pencapaian target ini dapat 

digunakan sebagai evaluasi dalam berbisnis, dimana evaluasi ini menunjukan 

penjualan mana yang seharusnya tercapai sesuai target tapi dalam penerapan 

bisnisnya, lingkungan lebih mendukung penjualan offline atau online. Sehingga 

hasil tersebut dapat digunakan pula sebagai penimbang keputusan manajemen 

untuk mengatur jalannya penjualan kedepan. 

 

 

 

Uraian Kuantitas Harga Jual (Rp) Total (Rp)

Caesar Salad Wrap 540 22.500 12.150.000

Variable Cost 540 7.429.598

4.720.402Internal Rate Of Return (Rp)
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Tabel 3. 15 Proyeksi Penjualan Offline dan Online 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Dalam sekali produksi OCIS menghasilkan 540 wrap dalam satu 

bulannya dengan jam kerja mulai dari jam 13.00 sampai dengan jam 21.00 atau 

dapat dikatakan jumlah jam kerja sebanyak delapan jam sehari, jumlah tersebut 

dihitung melalui beberapa jumlah yang balance antara jumlah proyeksi penjualan 

offline dan online, yaitu sebesar 270 wrap masing masing, dengan rincian target 

per minggunya berbeda beda sesuai pada Tabel 3.15. 

3.4.7. Data Biaya Tenaga Kerja 

Dalam menjalankan usaha/bisnis OCIS membutuhkan setidaknya dua 

tenaga kerja dalam satu booth atau satu tempat booth dengan jam kerja minimal 

lima jam sehingga tenaga kerja yang diambil hanya untuk pekerja part time. 

Tenaga kerja tersebut terdiri dari pemilik/pemasok bahan baku dan bagian 

penjualan. Sistem pembayaran gaji/upah tenaga kerja menggunakan sistem bagi 

hasil. Namun sebagai patokan gaji minimum dapat dilihat pada Tabel 3.16. 

 

 

Minggu ke- Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari
Total / 

Minggu

1 9 9 12 9 9 9 12 69

2 10 9 9 9 9 9 9 64

3 9 9 9 9 12 9 9 66

4 9 9 12 9 9 9 14 71

270

Minggu ke- Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari
Total / 

Minggu

1 10 9 14 9 9 9 11 71

2 9 9 9 9 9 9 9 63

3 9 15 9 9 9 9 9 69

4 9 9 9 10 11 9 10 67

270

540

Total Penjualan Online Caesar Salad Wrap

Total Penjualan Offline Caesar Salad Wrap

Total Penjualan Online dan Offline Per Bulan
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Tabel 3. 16 Data Tenaga Kerja 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pada Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa gaji tenaga kerja dipukul sama rata 

yaitu sebesar Rp 1.450.000. Sistem pemberian gaji tenaga kerja diberikan melalui 

rekening bank untuk mempermudah memberikan pelaporan disetiap bulannya 

maupun tahunnya.  

3.4.8. Data Biaya Pemasaran 

 

Tabel 3. 17 Data Biaya Pemasaran 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Sebagai upaya meningkatkan pemasaran yang ada di usaha/bisnis OCIS 

untuk memperluas pangsa pasar di lingkungan. Dalam meningkatkan pemasaran 

ini, bisnis/usaha OCIS menanggarkan dana sebesar Rp 225.000 setiap kegiatan 

endorsement. Kegiatan tersebut diadakan setiap satu tahun dua kali, yaitu pada 

bulan april dan desember. Berikut adalah tabel asumsi data biaya pemasaran 

usaha/bisnis OCIS. 

 

Rincian Jumlah Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja 

(Rp)

Pemilik 1 1.450.000

Bagian Pembelian 1 1.450.000

Bagian Penjualan 1 1.450.000

4.350.000Total Biaya Tenaga Kerja Per Bulan

Rincian Bulan Biaya (Rp)

Endorsement Mei 112.500

Endorsement Desember 112.500

225.000Total Data Biaya Pemasaran
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3.4.9. Data Biaya Sewa Tempat 

Dalam menjalankannya, bisnis/usaha OCIS memiliki dua cara penjualan 

yaitu secara online dan secara offline. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dalam 

satu lokasi atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Lokasi 

tersebut ada pada sebuah sentra kuliner yang dekat dengan lingkungan masyarakat 

yang tergolong ramai. Sebuah lokasi tersebut terletak di Sentra Kuliner Rewwin. 

Terdapat empat langkah sebelum melakukan pembayaran rutin per bulannya, 

langkah tersebut dapat dilihat pada Bagan 3.12.  

 

Bagan 3. 11 Prosedur Sewa Tempat 

 

Setelah melakukan perjanjian dagang dengan pengelola Sentra Kuliner, 

maka hal yang harus diperhatikan adalah pembayaran rutin yang ada Berikut 

adalah asumsi data biaya sewa tempat usaha/bisnis OCIS. 
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Tabel 3. 18 Data Biaya Sewa Tempat 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pada Tabel 3.18, didapatkan total biaya sewa tempat perbulan sebesar Rp 

415.000. Terdapat beberapa biaya yang dapat dilakukan perhari dan perminggu. 

Pada pembayaran sewa tempat terdapat pembayaran yang dilakukan per satu 

tahun setengah sebesar Rp 3.600.000, jika diasumsikan dapat dilakukan 

pembayaran secara menyicil dalam perbulan sebesar Rp 200.000. Namun, dalam 

menjalankannya pembayaran sewa booth telah lunas pada bulan pertama untuk 

satu tahun setengah atau dapat dikatakan sewa booth telah lunas untuk masa 

pemakaian 18 bulan. Sedangkan biaya retribusi diberlakukan secara harian, 

namun jika diakumulasi, biaya retribusi dalam satu bulan sebesar Rp 150.000 

dengan perhitungan satu bulan terdiri dari 30 hari. Selain biaya sewa tempat dan 

retribusi, terdapat biaya parkir bulanan sebesar Rp 15.000 per bulan dengan 

satpam khusus untuk selalu menjaga kendaraan para pesewa boothd di sentra 

kuliner. Biaya terakhir adalah biaya listrik, pada dasarnya biaya listrik antara satu 

boothd dengan boothd yang lainnya berbeda, karena usaha/bisnis OCIS hanya 

menggunakan oven dalam proses produksi di tempat/boothd maka biaya listrik 

yang diberlakukan sebesar Rp 50.000 per bulannya. 

  

Rincian Satuan (Rp) Biaya/Bulan (Rp)

Sewa Tempat 3.600.000 Per 18 Bulan 200.000

Retribusi 5.000 Per Hari 150.000

Parkir 15.000 Per Bulan 15.000

Listrik 50.000 Per Bulan 50.000

415.000

Tenor

Total Biaya Sewa Tempat Per Bulan
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3.5. Kegiatan Produksi 

3.5.1. Boothdar Operasi Prosedur Produksi 

Bisnis OCIS memilih untuk menggunakan boothdar operasi prosedur 

untuk menjalankan bisnis. Menurut Bustami (2011) boothdar operasi prosedur 

(SOP) diartikan sebagai proses non klinis yang dilaksanakan secara rutin, 

misalnya selalu tersedianya masukan (input) pelayanan. Menurut Atmoko (2011) 

pengertian boothdar operasi prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

inboothsi pemerintah berdasarkan indikator-indikator prosedural sesuai tata kerja, 

prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dalam hal ini, 

boothdar operasional prosedur OCIS membahas pada boothdar operasional 

prosedur pada produksi yang dimana hal tersebut adalah hal yang penting untuk 

bisnis makanan. Namun tidak perlu yang terlalu rumit, agar tidak membingungkan 

pegawai. Pemilik bisnis/usaha juga harus turut serta dalam SOP. Pembuatan SOP 

produksi bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman antara usaha/bisnis 

dengan pekerja dalam pembuatan atau proses produksinya. Berikut adalah SOP 

yang ada di usaha/bisnis OCIS. 
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Gambar 3. 1 Boothdar Operasi Prosedur Produksi 
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3.5.2. Konsep Produksi 

Sistem produksi yang baik harus mampu menghasilkan produk seperti 

yang diharapkan. Umumnya, suatu sistem diukur dengan kemampuan 

memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan 

konsumen, kemampuan sumberdaya usaha/bisnis serta harapan dari wirausahawan 

sebagai pemilik dan mungkin juga sekaligus sebagai manajer. Tahap awal dalam 

pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk yang akan diproduksi. 

Gambaran mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberikan 

kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin/peralatan, 

lokasi produksi dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan 

gambaran produk ini, juga akan memudahkan dalam menetapkan sistem produksi 

yang akan diterapkan dalam menghasilkan produk yang dimaksud. Olehnya itu, 

dalam sistem produksi dikenal adanya 3 (tiga) komponen, yaitu masukan (input), 

proses dan keluaran (output). 

3.5.3. Kebutuhan Produksi 

Sebelum melaksanakan proses produksi terlebih dahulu perlu dirancang 

kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan 

produk, sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi 

yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin/peralatan, lokasi dan biaya (uang). 

1. Bahan baku 

Dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses 

produksi harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Maka, 

dalam usaha/bisnis OCIS ini perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama 

dalam mengendalikan kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jenis 
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bahan yang digunakan oleh usaha/bisnis dalam proses produksi OCIS dapat 

dibedakan menjadi bahan langsung dan bahan tak langsung. Bahan langsung 

adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan terikat atau menjadi 

bagian dalam produk. Sedangkan bahan tak langsung adalah bahan yang bukan 

atau tidak menjadi bagian dalam produk, namun sangat diperlukan untuk 

mendukung produksi OCIS. Agar produksi dapat berjalan lancar, maka dalam 

pemilihan bahan baku yang akan digunakan setidaknya memenuhi syarat: 

- Kualitasnya baik 

- Mudah diperoleh 

- Mudah diolah 

- Harga relatif murah 

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa salah satu hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengadaan bahan baku OCIS adalah kemudahan dalam 

perolehannya. Hal ini berarti bahwa penentuan sumber (pemasok) bahan tersebut 

menjadi hal yang penting untuk dipikirkan OCIS. Semakin dekat sumber bahan 

akan semakin baik. Namun apabila dalam keadaan tertentu, sumber bahan berada 

jauh dari lokasi, tentunya harus mencari alternatif lain agar dapat menekan biaya, 

seperti membeli dalam jumlah yang besar untuk memotong intensitas pembelian 

tetapi dengan syarat bahan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama 

tanpa mengurangi kualitas. 

Pada usaha/bisnis OCIS ini memiliki kebutuhan bahan baku yang tidak 

jauh dan mudah dalam menemukan pemasoknya. Hal tersebut dapat dijelaskan 

pada Tabel 3.19 berikut ini. 
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Tabel 3. 19 Jangkauan Lokasi Bahan Baku 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja atau sumberdaya manusia merupakan asset penting 

usaha/bisnis pada OCIS. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan 

penggerak berjalannya proses produksi. Meskipun bahan baku yang digunakan 

telah memenuhi boothdar kualitas, peralatan yang digunakan telah memadai, jika 

tenaga kerja yang menjalankan operasional produksi tidak sesuai dalam hal 

jumlah dan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil usaha/bisnis dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh 

konsumen dan usaha/bisnis.  

Jenis tenaga kerja yang digunakan pada usaha/bisnis OCIS pada dasarnya 

terdiri dari tenaga kerja bagian penjualan dan tenaga kerja bagian pemenuhan 

bahan baku. Kedua jenis tenaga kerja ini memiliki karakteristik masing-masing, 

sebagaimana diuraikan berikut ini. 

- Tenaga kerja bagian penjualan 

Tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan usaha/bisnis OCIS ini 

masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Tenaga kerja bagian penjualan ini 

Bahan Baku Lokasi
Jarak Tempat 

Produksi

Lokasi 

Alternatif

Jarak Tempat 

Produksi

Lokasi 

Alternatif

Jarak Tempat 

Produksi

Lettuce

Ayam

Tortilla

Smoked Beef

Roti Tawar

Olive Oil

Keju Parmesan

Saus Salad

Kertas Pembungkus

Tupperware Plastic

Sticker

Saus Sambal

Kresek Bening

Bintag Terang - 

Bahan Kue & 

Plastik

Pak Amin 0 m

1,6 km

Pasar Garuda 

Rewwin
Pasar Wedoro 550 m

Toko Sembilan 

(Tropodo)
1,6 km

Adrian Tambak 

Sumur
2,5 km

300 m
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bersifat tetap, karena tenaga kerja bagian ini merupakan tenaga kerja yang secara 

teratur memperoleh hak-seperti upah dan cuti, meskipun mereka tidak bekerja 

karena sesuatu hal yang tidak melanggar ketentuan dalam usaha/bisnis OCIS. 

OCIS hanya membutuhkan satu tenaga kerja bagian penjualan karena status 

penempatan booth yang dijalankan baru berada di satu tempat. Berikut adalah  

pemberian hak dan kewajiban yang ditentukan oleh usaha/bisnis OCIS untuk 

tenaga kerja bagian penjualan. 

Tabel 3. 20 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pemberian hak dan kewajiban tersebut diperuntukkan bagi tenaga kerja 

yang telah melakukan perjanjian kerja sebelumnya. Perjanjian tenaga kerja 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini. 

1
Berhak mendapatkan upah yang ada 

dalam perjanjian kerja
1 Wajib mematuhi perjanjian kerja

2 Berhak mendapatkan libur untuk cuti 2 Wajib menjaga rahasia bisnis/usaha

3
Berhak mendapatkan batasan waktu 

kerja
3

Wajib memberikan pelayanan kerja 

yang maksimal

Hak  Kewajiban

Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja
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Gambar 3. 2 Perjanjian Kerja 
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- Tenaga kerja bagian pemenuhan bahan baku 

Tenaga kerja bagian pemenuhan bahan baku berasal dari lingkungan 

keluarga yang umumnya dalam melaksanakan pekerjaannya tidak diupah. Tenaga 

kerja jenis ini banyak digunakan pada usaha-usaha kecil atau usaha yang masih 

berskala usaha rumah tangga. Umumnya tenaga kerja keluarga bekerja hanya 

sebatas tanggung jawab dalam membantu keluarga. Namun banyak juga dijumpai 

anggota keluarga yang bekerja di usaha/bisnis yang mendapat upah, meskipun 

upah yang diberikan tidak sama dengan tenaga kerja yang bukan anggota 

keluarga. Penggunaan tenaga kerja keluarga dipilih oleh usaha/bisnis OCIS untuk 

menjaga formula makanan yang diproduksi. 

3. Mesin/peralatan 

Mesin dan peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi 

memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan usaha/bisnis dalam 

menghasilkan produksi, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun 

kontinyuitasnya. Kebutuhan mesin dan peralatan produksi baik jumlah, jenis, 

kapasitas dan spesifikasi lainnya seharusnya telah diidentifikasi saat gambaran 

produk yang akan dihasilkan telah ditetapkan. Mesin dan peralatan yang 

dibutuhkan bisnis/usaha OCIS ini dapat digunakan hingga lima tahun kedepan 

sehingga dalam perhitungan depresiasi per-bulan yang didapatkan akan lebih 

ringan. Berikut adalah mesin/peralatan yang digunakan dalam bisnis/usaha OCIS. 

Tabel 3. 21 Mesin/Peralatan 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

No Alat Unit

1 Oven 1

2 Gunting 1

Mesin/Peralatan
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4. Lokasi 

Penempatan lokasi produksi merupakan salah satu faktor penentu yang 

perlu diperhatikan dan diputuskan sebelum memulai operasional bisnis. Terutama 

bagi perusahaan yang baru dirintis oleh OCIS. Umumnya kegiatan proses 

produksi pada perusahaan yang baru dirintis dilakukan dimana usaha/bisnis 

tersebut berada. Dalam artian bahwa segala aktifitas perusahaan, mulai 

pergudangan, produksi, pemasaran dan administrasi dilaksanakan dalam satu 

lokasi. Terkait dengan produk yang akan dihasilkan oleh OCIS, maka dalam 

penentuan lokasi, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu jangkauan 

antara tempat produksi dengan tempat berjualan. Pada usaha/bisnis OCIS 

memiliki jangkauan jarak yang cukup dekat dengan tempat berjualannya, sekitar 

350 meter dari rumah produksi. 
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BAB IV 

HASIL PENGUKURAN PELAKSANAAN 

 

Pada bab ini pembahasan akan difokuskan kepada hasil penerapan yang 

sudah dilakukan sesuai dengan teori dan penyusunan rencana pada tahap 

sebelumnya, yaitu pada analisis pasar, aspek dalam studi kelayakan bisnis dan 

kegiatan pelaksanaan usaha/bisnis dalam rancang bangun usaha makanan sehat 

kekinian OCIS. 

4.1. Hasil Legalitas Hukum 

4.1.1. Hasil Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pada proses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak usaha/bisnis OCIS 

mulai dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020. Alur yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang ada pada Bagan 3.2. Mulai dari fotocopy KTP, cetak foto 

dan materai Rp 6.000, setelah itu mengurus surat pengantar di ketua RT dan RW 

dengan hasil seperti pada Gambar 4.1. Pembuatan format dilakukan oleh 

sekertaris RT yang berwilayah di perumahan Rewwin-Waru. Nomor Pokok Wajib 

Pajak OCIS tercatat bernomor 94.465.940.8-643.000 diatasnamakan oleh Aulia 

Rosy Wahyuhandani. 
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Gambar 4. 1 Surat Pengantar RT dan RW 

 

Setelah melakukan pengurusan surat pengantar, prosedur dilanjutkan 

pada pembuatan surat keterangan domisili di Kantor Desa Wedoro sebagai 

pengantar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Pembuatan format 
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surat keterangan yang seperti pada Gambar 4.2, memiliki masa berlaku selama 

satu bulan dan surat keterangan domisili akan dianggap sah jika telah tertanda 

tangani oleh Sekertaris Kepala Desa Wedoro. 

 

Gambar 4. 2 Surat Keterangan Domisili Usaha 
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Pada saat pengurusan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo 

Utara, membawa berkas surat keterangan domisili, fotocopy KTP dan materai. 

Perlengkapan tersebut akan diberikan pada saat pengisian formulir pembuatan 

NPWP di tempat, lalu akan mendapatkan kartu NPWP melalui kurir dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara untuk memverifikasi alamat yang ditulis 

benar adanya. Berikut adalah kartu NPWP yang digunakan untuk usaha/bisnis 

OCIS. 

 

Gambar 4. 3 Amplop Pengiriman NPWP 

 

Setelah semua prosedur yang telah direncanakan selesai, maka NPWP 

sudah dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang lain.  

4.1.2. Hasil Pengurusan Nomor Induk Berusaha 

Pembuatan NIB di Sidoarjo menggunakan sistem online yang dapat 

diakses melalui www.oss.go.id.  Pembuatan tersebut memiliki sembilan tahap 

yang ada pada Bagan 3.3. Tahap ketiga dapat dilihat pada Gambar 4.4 yang 

melihatkan adanya kiriman email pertama setelah klik submit di kelengkapan data 

form registrasi.  
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Gambar 4. 4 Bukti Aktivasi Pendaftaran NIB 

 

Pada Gambar 4.4 menunjukan bahwa akun telah dapat teraktivasi jika 

telah mengklik tombol aktivasi. Lalu beberapa menit setelah klik aktivasi, maka 

akan mendapatkan email kembali yang berisikan username dan password untuk 

mengaktivasikan akses ke www.oss.go.id. Tahap keempat dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 yang berisikan username dan password yang akan dapat langsung 

digunakan. 
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Gambar 4. 5 Bukti Konfirmasi Pendaftaran Akun NIB 

 

Setelah tahapan registrasi berhasil, lalu login menggunakan username 

dan password yang telah diberikan di tahap keempat. Setelah itu melanjutkan 

prosedur sesuai Bagan 3.3, lalu hasil akhir yang akan dikeluarkan adalah 

pengguna dapat mendownload NIB yang dapat dilihat pada halaman lampiran.  
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4.1.3. Hasil Pengurusan Surat Izin Usaha Mikro Kecil 

Pembuatan surat izin usaha mikro terpilih karena yang memenuhi kriteria 

pada usaha/bisnis OCIS adalah usaha mikro, dengan memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp 50.000.000 (tidak terasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. lalu, 

usaha/bisnis OCIS juga terpilih menggunakan usaha kecil yaitu dengan memiliki 

kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 

500.000.000 (tidak terasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000. 

Dengan mengikuti tahap yang ada pada Bagan 3.4, hasil yang didapat 

pada tahap akhir adalah dengan mendownload file IUMK yang dapat dilihat pada 

halaman lampiran. Surat Izin Usaha Mikro Kecil OCIS tercatat bernomor 

0220001701309 dengan kode KBLI 56103 yaitu kedai makanan. 

4.1.4. Hasil Pengurusan Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang memberikan tanda bukti 

bahwa produk yang diperjual-belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang 

ditetapkan oleh fatwa MUI. Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat, salah 

satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha. Hal ini 

setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk 

secara jujur dan terbuka, selain itu dapat memberikan ketenangan bagi konsumen, 

produk terjamin dan aman dikonsumsi, produk akan memiliki Unique Selling 

Point (USP), memiliki kesempatan meraih pasar halal global dan meningkatkan 

kemampuan dalam pemasaran di pasar/negara muslim.  
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Pengurusan pembuatan sertifikasi halal memerlukan waktu lebih dari 

satu bulan. Pada proses satu bulan tersebut diharuskan untuk meluangkan waktu 

yang lebih banyak dan modal yang besar. Mengingat usaha/bisnis OCIS masih 

berjalan selama satu bulan dan alokasi dana yang terkumpul masih belum dapat 

mengurus sertifikasi halal yang diperkirakan dana yang akan dibutuhkan kurang 

lebih sebesar Rp 2.000.000. Selain itu, karena pengurusan sertifikasi halal juga 

lebih ketat daripada tahun kemarin, hal tersebut dikarenakan adanya kondisi masa 

wabah covid-19 yang sedang meramai, membuat syarat yang diberikan juga 

menguras waktu lebih banyak, mulai dari segi pengidentifikasian alur pemasok, 

pengidentifikasian alur distributor, monitoring pre-audit, monitoring pasca audit, 

presentasi produk hingga pengukuran lokasi usaha dan rumah produksi.  

Hasil konsultasi pada pihak terkait menyarankan bahwa pengurusan izin 

sertifikasi halal untuk produk OCIS yaitu input masih memungkinkan untuk 

berjalan tanpa sertifikasi halal, sebagai alternatifnya disarankan memilih sertifikat 

makanan layak sehat yang diadakan dinas kesehatan. Cara mendapatkannya 

adalah dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas kesehatan, 

selanjutnya melakukan uji lab makanan dan membayar kurang lebih Rp 

1.200.000. Namun, dikarenakan maraknya kondisi wabah covid-19 dan adanya 

gerakkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadikan jadwal adanya 

pelatihan belum bisa ditentukan. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka OCIS memutuskan untuk tetap 

menjalankan usaha tanpa labelitas halal Mui hingga kondisi yang memungkinkan. 

Untuk alternatif sebagai upaya menjaga kepercayaan konsumen tanpa adanya 
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labelitas halal, maka OCIS mengurus surat informasi nilai gizi dari Puskesmas 

Waru. 

4.1.5. Hasil Pengurusan Puskesmas Ahli Gizi 

Pembuatan informasi gizi pada produk yang dijual akan memberikan 

nilai tersendiri dimata konsumen, maka usaha/bisnis OCIS mengutamakan untuk 

mendapatkan informasi gizi melalui puskesmas ahli gizi daerah Waru. Beberapa 

prosedur yang ada pada Bagan 3.6 telah dijalankan, yaitu mulai dari 

mempersiapkan draft berisikan takaran dan detai komposisi yang ada pada satu 

produk. Draft tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Draft Komposisi Utama 

 

Setelah mempersiapkan draft, pihak OCIS mengajukan perjanjian ke lab 

ahli gizi di puskesmas Waru untuk dapat segera memeiliki hasil lab. Pendaftaran 

perjanjian lab ahli gizi di puskesmas waru memerlukan waktu tiga hari.  

Pada tanggal 8 Juni 2020, OCIS mulai berada di tahap tiga dan empat 

dari enam tahap, yaitu membuat produk untuk diberikan ke lab puskesmas Waru 

hingga memberikan produk dan draft kepada lab ahli gizi puskesmas Waru. 

Setelah itu pada tahap terakhir yaitu pada tahan pengambilan hasil lab jatuh pada 

tanggal 13 Juni 2020. Hasil lab dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Hasil Lab Ahli Gizi Puskesmas Waru 
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4.2. Hasil Pemasaran 

4.2.1. Hasil Segmenting, Targeting, Positioning 

Hasil penerapan dari penentuan segmenting, targeting dan positioning 

belum terlihat secara jelas. Namun terdapat beberapa hasil yang bisa di lihat 

melalui feedback atau testimoni yang diberikan oleh konsumen OCIS. 

Berdasarkan pemilihan OCIS sebagai aspek dari pemasaran, rata-rata pembeli 

OCIS berada di lingkungan Rewwin, Waru, Sidoarjo dan Surabaya, ke empat 

wilayah tersebut sesuai dengan penentuan segmenting, targeting dan positioning. 

Selain itu, OCIS juga mampu menerapkan ketetapan bahwa produk yang 

dikonsumsi untuk konsumen berumur mulai dari lima tahun, tidak untuk ibu 

menyusui dan ibu yang sedang hamil, hal tersebut dapat dilihat melalui Gambar 

4.8 yang berisikan tentang respon balik dari konsumen atas produk yang 

ditawarkan. 
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Gambar 4. 8 Testimoni (1) 

 

Pada penerapan dalam hal gaya hidup, OCIS juga telah berhasil 

memposisikan produk menjadi produk yang bergaya hidup sehat dan modern. Hal 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.9 yang menunjukkan adanya  respon balik 

dan melihat sejumlah konsumen dari lingkungan yang berkalangan menengah 

keatas yang mendapatkan manfaat dari gaya hidup sehat yang diterapkan. 
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Gambar 4. 9 Testimoni (2) 

 

4.2.2. Hasil Marketing Mix 

Hasil dari bauran pemasaran yang diterapkan sebelumnya mengenai 4P 

yaitu product, price, place, promotion adalah dengan adanya fitur insight dari 

platform  instagram. Insight adalah salah satu fitur atau tools yang disediakan oleh 

Istagram berupa statistik dasar yang berguna untuk memahami lebih dalam 

bagaimana karakteristik follower, kapan mereka menggunankan instagram , 

efektifitas konten yang kita buat, serta dampak dari campaign yang kita buat di 

instagram itu sendiri.  

Pada Gambar 4.10 menunjukkan bahwa adanya fitur yang namanya 

reach, yaitu jumlah yang menunjukkan jumlah pengguna instagram yang telah 
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melihat beberapa postingan OCIS yaitu sebesar 113 orang. Selain itu, pada setiap 

postingan instagram (foto atau video) memiliki jumlah 597 orang yang melihat 

semua postingan OCIS, jumlah tersebut nampak pada fitur impressions pada 

Gambar 4.10.  

  

Gambar 4. 10 Insight Instagram(1)  Gambar 4. 11 Insight Instagram(2) 

 

Selain itu juga terdapat fitur profile visit untuk dapat melihat berapa kali 

profil OCIS dilihat, pada Gambar 4.11 terlihat sebanyak 73 audience yang 

melihat. Sayangnya, pada fitur audience belum dapat diakses karena akun bisnis 

masil memiliki 53 followers dan tidak memenuhi batas minimum penggunaan 

akses audience sebesar 100 followers. 
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4.2.3. Hasil Pemanfaatan Teknologi dalam Platform Penjualan 

Pemilihan penggunaan platform go-food karena banyaknya masyarakat 

yang memiliki aplikasi pada platform go-jek dibandingkan platform lain yang 

sejenis, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.12, yang menunjukkan adanya 

angka download terbanyak. 

 

Gambar 4. 12 Perbandingan Platform Penjualan 

 

Proses pembuatan akun OCIS untuk dapat menggunakan platform go-

food sesuai pada Bagan 3.7 telah dilakukan. Proses tersebut memiliki sebelas 
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tahap. Proses yang terlibat mulai dari pembuatan email untuk usaha/bisnis, foto 

KTP, NPWP dan scan buku tabungan, registrasi pada website gojek, verifikasi 

melalui email, menunggu proses pembuatan akun go-biz, penginstalan aplikasi, 

aktivasi email, log-in pada aplikasi go-biz, pengaturan akun go-biz dan 

penggunaan aplikasi. Jika telah melakukan registrasi lewat website OCIS 

diberikan pesan email seperti pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Email Konfirmasi Pendaftaran Go-Food 

 

Setelah mendapatkan pesan email tentang pendaftaran go-food telah 

diterima, maka hari esoknya terdapat peringatan untuk OCIS tentang go-food 

sedang ada di proses sesuai antrian dan peringatan untuk lebih berhati-hati dengan 

pihak yang memungkinkan adanya penipuan dalam proses pembuatan akun go-

food. Pesan peringatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4. 14 Email Peringatan Go-Food 

 

Dua belas hari setelah mendapatkan pesan peringatan seperti yang ada 

pada Gambar 4.14, OCIS mendapatkan pesan perjanjian kejasama go-food. Pada 

Gambar 4.15 dapat dilihat bahwa bentuk penjanjian kerja sama menggunakan 

DocuSign yang berisikan berbagai aturan kerja sama dan penandatanganan virtual 

antara pihak go-jek dan pendaftar Go-food. 

 

Gambar 4. 15 Perjanjian Kerja Sama Go-Food 
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Setelah menandatangani perjanjian kerja sama, OCIS menunggu sepuluh 

hari berikutnya untuk mendapatkan perjanjian kerja sama yang sudah jadi dan 

sudah ditetapkan. Perjanjian yang telah ditetapkan akan dikirim menggunakan 

email dengan tetap menambah tautan kepada DocuSign seperti pada Gambar 4.16 

berikut ini. 

 

Gambar 4. 16 Konfirmasi Akhir Penjanjian Kerja Sama Go-Food 

 

Setelah semua rangkaian terlewati, maka hasil yang didapat menjadi 

seperti pada Gambar 4.16. Pada Gambar 4.17 adalah tampilan setelah OCIS 

mengatur profile dari akun go-biz. 
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Gambar 4. 17 Profil Akun Go-Food 

 

4.2.4. Hasil Pemanfaatan Teknologi dalam Platform Pemasaran 

Pembuatan akun bisnis instagram untuk usaha/bisnis OCIS telah 

melewati tahapan prosedur sesuai dengan Bagan 3.8. Mulai dari tahap pertama, 

usaha/bisnis OCIS membuat desain logo dan konsep pemasarannya. Kegiatan 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4. 18 Logo OCIS 

 

Gambar logo yang dimiliki OCIS ini adalah sebuah ejaan dari huruf o,c,i 

dan s yang digabung menjadi sebuah logo yang akan digunakan saat berjalannya 
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usaha/bisnis. Pemilihan warna hitam memberikan kesan simpel dan logo yang 

minimalis memberikan fungsi sebagai penghematan tempat jika logo terseebut 

ditaruh sebagai kop surat atau stempel resmi. Sedangkan pada konsep 

pemasarannya adalah OCIS akan selalu repost story, yaitu mengunggah ulang 

postingan atau repost instastory dengan membalas stiker ucapan terima kasih 

yang dilakukan oleh konsumen dengan melakukan mention nama pada instastory-

nya, lalu menaruhnya di story highlights. Stories highlights merupakan 

penambahan kepada profil pengguna instagram. Mereka bisa membuat 

rangkuman yang menunjukkan beberapa stories menjadi satu cuplikan. Stories 

highlights yang telah dibuat akan bisa bertahan lebih dari 24 jam atau pengguna 

bisa membiarkannya tetap ada hingga mereka ingin menghapusnya.  

Selain itu, terdapat hasil yang diberikan dari adanya kegiatan desain foto 

katalog yang ada pada Gambar 4.19 dan Gambar 4.20. Foto tersebut diambil 

sendiri oleh pemilik OCIS agar tampak dan sesuai dengan konsep simpel dan 

elegan yang dianut oleh usaha/bisnis.  
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Gambar 4. 19 Foto Katalog (1) 

 

 

Gambar 4. 20 Foto Katalog (2) 

 

Hasil dari semua tahapan prosedur yang ada pada Bagan 3.8 dapat dilihat 

pada Gambar 4.21 yang menunjukkan bahwa akun OCIS sudah menjadi akun 

bisnis dengan jenis akun bisnis bagian Food & Baverages. Dengan adanya tool 

analytics Instagram ini juga mampu memberikan data mauapun statistik untuk 

menginformasikan strategi sosial media dan penjadwalan konten yang hanya ada 

pada akun bisnis Instagram.  
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Gambar 4. 21 Profil Instagram OCIS 

 

Nampak pada Gambar 4.21 menunjukkan bahwa akun bisnis OCIS telah 

mengunggah 15 foto dari hasil kegiatan desain foto katalog yang dilakukan. 

Penataan ruang pada homepage instagram OCIS tetap berfokus pada tema simpel 

dan elegan, yang dimana simpel tersebut dapat dilihat dari bagaimana caption 

yang diberikan disetiap postingan dan bagaimana informasi yang disampaikan 

kepada konsumen akan diterima dengan baik dan lengkap, sehingga tidak 

menyusahkan calon konsumen dalam membeli maupun mencari informasi 

mengenai produk OCIS.  
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Gambar 4. 22 Testimoni (3) 

 

Pembuatan dari setiap tahapan yang ada pada Bagan 3.8 memberikan 

hasil positif, karena banyaknya konsumen memberikan penilaian positif kepada 

produk yang diberikan melalui story instagramnya, dan setiap ada mention 

konsumen dari story instagram, OCIS mengabadikannya di stories highlights 

dengan judul “Thank You!”. 

4.3.  Hasil Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

4.3.1. Hasil Timeline Kegiatan 

Penjadwalan aktivitas meliputi penjadwalan waktu-waktu dari target per 

minggu dalam urutan yang telah diatur pada Tabel 3.5. Penerapan target kegiatan 
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OCIS menghasilkan beberapa hal yang masih terkendala dalam menjalankannya. 

Namun ada juga beberapa target kegiatan yang telah tercapai misalnya pada 

pembuatan NPWP, SIUP, pembelian bahan baku, photoshoot, desain katalog yang 

seperti pada Gambar 4.23, desain booth/boothd yang seperti pada Gambar 4.24, 

pembelian peralatan, pembuatan booth/boothd, persiapan endorsement, 

pemberitauan di instagram yang seperti pada Gambar 4.25, penjualan offline, 

pendaftaran aplikasi go-food dan evaluasi mingguan.  

 

Gambar 4. 23 Foto Katalog 3 

 

Hasil dari pengimplementasian timeline kegiatan OCIS, salah satunya 

adalah hasil foto produk yang ada pada Gambar 4.23. Pelaksanaan aktivitas 

photoshoot, editing hasil foto photoshoot hingga desain katalog digunakan untuk 

pemberian konten pada halaman instagram selama tiga hingga empat bulan 

kedepan. Sehingga hal tersebut memudahkan pemberian konten instagram berkala 
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sebagai upaya selalu mengingatkan konsumen OCIS bahwa produk yang 

disediakan selalu ada. 

 

Gambar 4. 24 Booth OCIS 

 

Pada gambar 4.24 menunjukkan bahwa booth yang dimiliki OCIS masih 

sederhana, hanya bertuliskan logo. Namun, untuk OCIS memiliki rencana jangka 

panjang untuk merenovasi kembali booth yang ada pada Sentra Kuliner Rewwin 

agar dapat lebih menarik pembeli. Peletakkan booth di Sentra Kuliner Rewwin ini 

sebagai upaya untuk merealisasikan rencana untuk memiliki penjualan offline 

yang ada pada timeline OCIS. Sebagai upaya pengenalan, OCIS membuat 

pengumuman di social media OCIS untuk datang dan berkunjung di booth 

penjualan offline yang sudah tersedia untuk layanan dine in atau take away. 

Pemberian pengumuman dengan media instagram memudahkan OCIS untuk 

menyampaikan kegiatan apapun yang sedang dilakukan OCIS agar konsumen 

mudah untuk mengakses dan lebih dekat dengan OCIS 
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Gambar 4. 25 Pemberitahuan Grand Opening 

 

Dari 15 kegiatan, terdapat dua kegiatan yang masih belum bisa tercapai 

dengan baik, yaitu labelitas halal, dan pemasangan banner sebagai grand opening 

booth/boothd di Sentra Kuliner Rewwin. Pada kegiatan labelitas halal terdapat 

masalah pada waktu dan biaya yang perlu dikeluarkan, yaitu waktu pada proses 

pembuatannya diperlukan selama satu bulan lebih dan dana yang dibutuhkan lebih 

dari Rp 2.000.000. selain itu, kendala yang dimiliki ada pada pengunduran 

kegiatan pemasangan banner grand opening di sekitar atau sebelum tempat Sentra 

Kuliner Rewwin, hal tersebut dikarenakan adanya gerakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang membatasi adanya kerumunan yang diadakan oleh 

masyarakat, dengan adanya situasi seperti itu, OCIS juga ikut serta mendukung 

gerakan PSBB yang diadakan pemerintah dan lebih memilih untuk meminimalisir 
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resiko tinggi yang mungkin akan terjadi pada OCIS. Sebagai alternatif dari 

pengunduran jadwal, OCIS tetap membuka bisnis dengan cara offline dan online. 

Offline yang di terapkan adalah dengan layanan take away tanpa dine in, 

sedangkan online yang diterapkan adalah dengan layanan go-send yang 

disediakan pada platform go-jek. 

4.3.2. Hasil Struktur Organisasi 

Pada penerapan bulan Mei yang telah dilakukan hingga bulan Juni 2020, 

struktur organisasi yang ada pada Bagan 3.9 masih diperlukan penyesuaian dalam 

penerapannya. Struktur yang sedang berjalan adalah pemilik usaha sebagai bagian 

penjualan dan masih berencana melakukan penambahan tenaga kerja pada bulan 

terdekat. Hal tersebut dikarenakan pemilik masih butuh sampel jalannya usaha 

kurang lebih selama tiga sampai empat  bulan untuk dapat meminimalisir hal yang 

mungkin dapat terjadi seperti menurunnya penjualan dengan adanya kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan pembayaran wajib setiap bulannya. 

4.3.3. Hasil Spesifikasi Jabatan 

Pada kegiatan manajemen ditetapkan tenaga kerja OCIS dengan kriteria 

yang wajib dipenuhi bagi tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Dari kriteria yang 

telah ditentukan antara lain seperti rajin, bertanggung jawab, jujur, ulet, tekun, 

mempunyai kemampuan di bidangnya dan murah senyum seperti yang telah 

ditunjukkan pada Tabel 3.5, tetap akan diterapkan pada saat penambahan tenaga 

kerja. 
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4.4. Hasil Penyusunan Keuangan 

4.4.1. Hasil Penerapan Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi (cost of goods manufactured) adalah biaya barang 

yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode 

akuntansi berjalan. Pada saat berlangsungnya usaha/bisnis OCIS berjalan, terdapat 

hasil pada bulan Mei 2020. 

Tabel 4. 1 Laporan Harga Pokok Produksi 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Harga pokok produksi yang dihasilkan sebesar Rp 3.350.312 untuk 

persediaan 230 wrap dalam satu bulan. Pemakaian 230 wrap tersebut masih 

memiliki sisa 14 wrap yang dapat digunakan pada bulan Juni 2020. 

  

Jumlah

HARGA POKOK PENJUALAN

1. Saldo Persediaan Awal 0,00

2. Biaya Bahan dan Produksi 6.879.257,41

Barang Dagangan Siap Dijual 6.879.257,41

3. Saldo Persediaan Akhir 0,00

Harga Pokok Penjualan 6.879.257,41

OCIS

LAPORAN HARGA POKOK PENJUALAN
Periode 1 sampai 31 Mei 2020

( Dalam Rupiah )



118 

 

 

 

4.4.2. Hasil Proyeksi Penjualan Offline dan Online 

Proyeksi penjualan yang dimiliki pada bulan Mei 2020 terpantau sebesar 

500 wrap per bulan, dengan rincian di penjualan offline sebesar 20 wrap dan 

penjualan online sebesar 480 wrap. Jumlah tersebut berbeda dengan Tabel 3.15 

yang menjelaskan tentang asumsi awal penjualan offline dan online. Pada Tabel 

3.15, dijelaskan bahwa proyeksi penjualan offline dan online memiliki jumlah 

yang sama, yaitu sebesar 540 wrap dengan 270 wrap di masing-masing 

penjualannya. Penjualan ini dapat disimpulkan melalui Grafik 4.1. 

 

Grafik 4. 1Grafik Penjualan 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Pada grafik 4.1 memperlihatkan bahwa penjualan online lebih tinggi 

daripada penjualan offline. Jika dijumlahkan antara penjualan offline dan online 

sebesar 500 wrap per bulan. Hal tersebut adalah pencapaian yang dapat dijadikan 

acuan untuk jangka waktu yang panjang dalam memberikan keputusan manajerial 

lain termasuk pada keputusan penambahan tenaga kerja baru. Meskipun untuk 

penyampaian target per bulan sebesar 540 wrap masih belum tercapai, OCIS 

masih mampu menghasilkan target 18 wrap per harinya 

. 

  

Minggu ke- 
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Tabel 4. 2 Hasil Proyeksi Penjualan Offline dan Online 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pada Tabel 4.2, penjualan offline lebih sedikit dibanding penjualan 

online, karena penjualan offline kebanyakan berlaku pada lingkungan terdekat dari 

rumah produksi yaitu lingkungan tetangga hingga saudara yang datang langsung 

ke rumah produksi setelah menyebarkan postingan di group warga dan penawaran 

langsung, sehingga penjualan offline masih dapat berlangsung meskipun tidak 

menyediakan layanan dine in, tidak seperti layanan yang diberikan jika 

dilakukannya penjualan offline di Sentra Kuliner Rewwin. Layanan yang 

diberlakukan memiliki jam operasional mulai dari jam 13.00 sampai dengan jam 

21.00. Selain itu, penjualan online sangat tinggi dibandingkan dengan penjualan 

offline, hal tersebut karena usaha/bisnis OCIS lebih menekankan banyaknya 

aktivitas di platform instagram, dan selain itu usaha/bisnis OCIS juga memiliki 

kegiatan endorsement ke beberapa orang yang dirasa mampu memiliki feedback 

yang baik untuk usaha/bisnis OCIS. Hal tersebut terbukti berhasil karena 

pemesanan lewat online pun berjalan baik pada penerapannya. 

  

Hasil Penjualan Offline dan Online Bulan Mei 2020

Minggu ke- Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari
Total / 

Minggu

1 26 50 20 19 21 19 17 172

2 9 23 15 16 15 23 15 116

3 8 14 20 7 5 33 13 100

4 18 10 13 14 16 10 11 92

480

Minggu ke- Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari Wrap/Hari
Total / 

Minggu

1 9 0 11 0 0 0 0 20

2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0

20

500

11.250.000

Total Penjualan Online Caesar Salad Wrap

Total Penjualan Offline Caesar Salad Wrap

Total Penjualan Online dan Offline Per Bulan

Pendapatan Bulan Mei 2020
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4.4.3. Hasil Data Biaya Tenaga Kerja 

Pada perjalanannya di bulan Mei, OCIS belum menggunakan tenaga 

kerja di setiap produksinya. Hal tersebut mengingat bahwa bulan Mei adalah 

bulan yang dijadikan yang masih terlalu awal untuk OCIS memutuskan adanya 

tenaga kerja. Karena cashflow yang dihasilkan masih minim di awal, mungkin 

adanya tambahan tenaga kerja masih akan dilakukan di tiga sampai empat bulan 

kedepan.  

4.4.4. Hasil Data Biaya Pemasaran 

 

Tabel 4. 3 Hasil Data Biaya Pemasaran 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Perencanaan sebagai upaya memperluas pasar penjualan usaha/bisnis 

OCIS menerapkan adanya kegiatan endorsement dengan orang orang sekitar yang 

memiliki feedback besar untuk usaha/bisnis OCIS. Perencanaan awal pada Tabel 

3.17, endorsement dilakukan pada bulan Mei dan Desember yang masing-masing 

memiliki pengeluaran sebesar Rp 112.500. Pada penerapan penjualan yang 

dilakukan pada bulan Mei 2020, pelaksanaan endorsement dilakukan pada bulan 

Mei 2020 dengan biaya pengeluaran sebesar Rp 112.500. 

  

Data Biaya Pemasaran

Rincian Bulan Biaya (Rp)

Endorsement Mei 112.500

Endorsement Desember 0

112.500Total Data Biaya Pemasaran
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4.4.5. Hasil Data Biaya Sewa Tempat 

Biaya sewa tempat yang didapatkan pada saat penjualan sedang 

berlangsung di bulan Mei 2020, usaha/bisnis OCIS memiliki keringanan 

pembayaran yang diberikan dari tempat offline OCIS di Sentra Kuliner Rewwin. 

Keringanan tersebut ada pada pembayaran biaya parkir yang tidak dipungut biaya, 

sehingga pembayaran wajib yang harus dipenuhi oleh penyewa booth di Sentra 

Kuliner Rewwin adalah biaya retribusi bulanan sebesar Rp 150.000, biaya listrik 

sebesar Rp 50.000 dan biaya sewa tempat, namun biaya sewa tempat telah 

dibebankan di depan sehingga untuk penarikan hanya dua jenis pembayaran. 

Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan tanda bukti 

pembayaran berupa nota yang dibayarkan setiap akhir bulan di tempat Gedung 

Grha sebelah Sentra Kuliner Rewwin. 

Tabel 4. 4 Hasil Data Biaya Sewa Tempat 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Setiap datangnya waktu penarikkan di akhir bulan, OCIS memiliki tanda 

bukti sebagai arsip usaha/bisnis seperti yang ada pada Gambar 4.26, 4.27, 4.28 

dan 4.29. 

Rincian Satuan (Rp) Biaya/Bulan (Rp)

Sewa Tempat 3.600.000 Per 18 Bulan 200.000

Retribusi 5.000 Per Hari 150.000

Parkir 0 Per Bulan 0

Listrik 50.000 Per Bulan 50.000

400.000

Tenor

Total Biaya Sewa Tempat Per Bulan
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Gambar 4. 26 Pembayaran Sewa Tempat Bulan Maret 

 

 

Gambar 4. 27 Pembayaran Sewa Tempat Bulan April 

 

 

Gambar 4. 28 Pembayaran Sewa Tempat Bulan Mei 
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Gambar 4. 29 Pembayaran Sewa Tempat Bulan Juni 

 

Keringanan biaya tersebut dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang 

tidak mendukung karena adanya kegiatan PSBB atau yang disebut pembatasan 

sosial berskala besar dan ketentuan yang diberikan Sentra Kuliner Rewwin adalah 

adanya pembatasan jam dan tidak diperbolehkannya konsumen yang makan di 

tempat. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan usaha/bisnis OCIS untuk 

lebih menekankan penjualan online untuk meminimalisir peluang terkena dan 

terpaparnya virus yang sedang mewabah. 
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4.4.6. Neraca 

Tabel 4. 5 Neraca 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

  

OCIS

N E R A C A
Per 31 Mei 2020

( Dalam Rupiah )

   A K T I V A                                                 KEWAJIBAN DAN MODAL

Jumlah Jumlah

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kas dan Bank 01 0,00 Hutang Usaha 09 0,00

Piutang Usaha 02 0,00 Hutang Lain-lain 10 0,00

Piutang Lain-lain 03 0,00 Beban Yang Masih Harus Dibayar 11 0,00

Persediaan Barang Dagangan 04 0,00 juml. kewajiban jk. Pendek 0,00

Persediaan Bahan 05 0,00

Sewa Tempat 06 3.600.000,00

jumlah aktiva lancar 3.600.000,00

MODAL 12

AKTIVA TETAP 07 Modal Usaha 4.337.049,07

Kendaraan 0,00 Laba/(Rugi) Periode Kini 2.273.450,93

Inventaris 3.475.000,00 6.610.500,00

Akumulasi Penyusutan -464.500,00

jumlah nilai buku 3.010.500,00

AKTIVA LAIN - LAIN 08

Beban Pra Operasional 0,00

Renovasi Stan 0,00

Akumulasi Amortisasi 0,00

nilai buku 0,00

TOTAL AKTIVA 6.610.500,00 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 6.610.500,00

( Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang 0,00

tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan )



125 

 

 

 

4.4.7. Laba/Rugi 

Tabel 4. 6 Laba/Rugi 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

  

OCIS
LAPORAN LABA/(RUGI)

Periode 1 sampai dengan 31 Mei 2020

 ( Dalam Rupiah )

Sub Jumlah Jumlah

PENJUALAN 01. 11.250.000,00

HARGA POKOK PENJUALAN 02. -6.879.257,41

LABA KOTOR 4.370.742,59

BEBAN USAHA 03.

BEBAN PENJUALAN

- Beban Samples, Iklan dan Promosi 112.500,00

- Beban Pengeluaran Voucher 0,00

- Beban Transport & Akomodasi 0,00

- Entertainment 0,00

       jumlah beban penjualan 112.500,00

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

- Beban Gaji Karyawan 1.450.000,00

- Beban Transport & Akomodasi 40.000,00

- Beban Pemeliharaan 0,00

- Beban Administrasi, Alat Tulis dan Cetakan 0,00

- Beban Konsumsi 0,00

- Beban Retribusi 150.000,00

- Beban Sewa Tempat 200.000,00

- Beban Penyusutan 144.791,67

       jumlah beban umum & adm. 1.984.791,67

jumlah beban usaha 2.097.291,67

LABA / (RUGI) USAHA 2.273.450,93

PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN 04.

Pendapatan Lain-lain 0,00

Beban Lain-lain 0,00

jumlah pendapatan/(Beban) lain-lain 0,00

LABA / ( RUGI ) BERSIH 2.273.450,93

( Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan )
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4.5. Hasil Produksi 

4.5.1. Hasil Penerapan Boothdar Operasi Prosedur Produksi 

Usaha/bisnis OCIS memilih untuk menggunakan boothdar operasi 

prosedur produksi  untuk menjalankan bisnis yang telah digambarkan pada 

Gambar 1, 2 dan 3. Penetapan SOP Produksi yang dibuat akan selalu diterapkan 

selama berjalannya usaha/bisnis OCIS karena pada penerapan bulan Mei-Juni 

2020 tidak terdapat kendala.  

4.5.2. Hasil Penerapan Konsep Produksi 

Hasil konsep produksi menggambarkan sebuat sistem produksi yang 

dikenal sebagai 3 (tiga) komponen, yaitu input, process, output yang akan 

digambarkan pada Bagan 4.1. 

 
Bagan 4. 1 Hasil Penerapan Konsep Produksi 

 

Penerapan proses produksi OCIS mulai dari input, yang dimana input ini 

meliputi tentang adanya kebutuhan dalam segi tenaga kerja, modal, bahan baku 

dan sistem-sistem manajerial untuk melangkah kepada proses produksi yaitu 

proses dalam pembuatan produk input. 

Proses pembuatan produk pada tahap proses memiliki dua jenis, yaitu 

proses pembuatan dan proses penyajian yang dimana kedua jenis tersebut telah 
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ada pada Standard Operating Procedure. Setelah melewati proses dalam 

pembuatan produk, maka dilanjutkan dengan menghasilkan output berupa produk 

input untuk pergi ke tangan para konsumen OCIS, yang nantinya akan 

memberikan feedback berupa profit yang akan diolah sebagai pengendalian pada 

proses input, yaitu pada tenaga kerja, modal, bahan baku dan sistem manajerial 

yang digunakan.  

 

4.5.3. Hasil Penerapan Kebutuhan Produksi 

Pelaksanaan proses produksi terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan 

sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk, sarana 

dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai kebutuhan produksi yang 

meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin/peralatan, lokasi dan biaya (uang). Pada 

perencanaannya berjalan baik selama penerapannya. Pada jangkauan lokasi bahan 

baku sampai dengan biaya tidak mengalami kendala sama sekali semua sesuai 

dengan perencanaan sebelumnya, yakni pada pemenuhan bahan baku, OCIS telah 

merancang beberapa alternatif tempat pemasok bahan baku yang tercantum pada 

Tabel 3.19. Selain itu pada tenaga kerja, OCIS belum menandatangani perjanjian 

kerja pada siapapun, karena OCIS masih belum menambah tenaga kerja dalam 

melakukan penjualannya. Pada mesin dan peralatan yang OCIS gunakan dalam 

setiap produksinya tetap menggunakan apa yang tercantum pada Tabel 3.21 yaitu 

oven dan gunting. Lalu pada jangkauan lokasinya, OCIS menetapkan segala 

aktifitas perusahaan, mulai pergudangan, produksi, pemasaran dan administrasi 

dilaksanakan dalam satu lokasi yaitu di rumah produksi yang berada di Jalan 

Merak IV Waru, Rewwin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal, 

antara lain: 

1. Pada aspek hukum, OCIS menetapkan untuk memiliki lima persyaratan 

kelengkapan hukum, yaitu dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), 

Sertifikat Halal MUI dan nutrition facts dari puskesmas ahli gizi. Namun, dari 

kelima kelengkapan aspek hukum tersebut, hanya empat yang dapat 

terealisasikan. Sertifikat Halal MUI adalah satu dari lima persyaratan OCIS 

yang tidak dapat terealisasikan, hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan 

yang belum dapat dipenuhi OCIS salah satunya ada pada aturan mengenai 

boothdarisasi dapur produksi. Pada survey yang dilakukan OCIS dalam 

pembuatan Sertifikat Halal MUI terdapat pesan yang diberikan oleh bagian 

pengajuan pembuatan Sertifikat Halal MUI, bahwa untuk adanya Sertifikat 

Halal MUI di saat pandemi lebih susah, selain itu usaha yang dimiliki OCIS 

ini masih tergolong kecil, jika masih ingin tetap memiliki Sertifikat Halal MUI 

harus mempersiapkan dana dan boothdarisasi persyaratan yang telah 

ditentukan pihak pembuat Sertifikat Halal MUI. Sehubungan dengan hal 

tersebut, OCIS memilih untuk memberikan nutrition facts di setiap produknya 

demi menjaga kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi produk OCIS, 
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mengingat produk yang dimiliki OCIS ini termasuk produk dibidang 

makanan. 

2. Pada aspek pemasaran, OCIS menerapkan strategi Strength, Weakness, 

Opportunity dan Threat atau yang biasa disebut (SWOT), penentuan 

segmenting, targeting dan positioning dan strategi yang terakhir adalah 

marketing mix. Dari pengimplementasian ketiga strategi pemasaran OCIS 

berjalan sesuai rencana, hal tersebut dikarenakan pada saat OCIS memasarkan 

produk, OCIS memanfaatkan platform gojek dan instagram. Selain itu, pada 

penggunaannya, OCIS memiliki program endorsement yang dimana program 

tersebut dilaksanakan dengan memberikan makanan untuk di review pada 

orang orang terpilih yang sesuai dengan kriteria segmenting OCIS. 

3. Pada aspek manajemen dan sumber daya manusia, OCIS menerapkan 

pemberian timeline kegiatan OCIS, pembuatan struktur organisasi dan 

spesifikasi jabatan untuk setiap tenaga kerja yang dibutuhkan oleh OCIS. 

Ketiga strategi OCIS ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Namun, 

pada pemenuhan di struktur organisasinya masih belum dapat memenuhi 

semua jabatan, karena OCIS masih terlalu dini untuk menambah tenaga kerja 

baru, selain itu OCIS juga masih membutuhkan waktu dalam 

memberikan pandangan profit sebagai acuan untuk mengembangankan 

bisnis. 

4. Pada aspek keuangan yang dimiliki OCIS semua tercatat dengan baik, selain 

diberikannya data suhu badan yang tercatat dari pembuat produk OCIS, 

diperlukan juga memiliki alokasi dana untuk emergency seperti penjualan 

pada bulan Mei 2020 yang dimana membutuhkan pengeluaran seal atau 
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pengunci di setiap produk keluar guna memberikan keamanan produk bersih 

sampai pada tangan konsumen. 

5. Pada aspek produksi OCIS sesuai dengan rencana. Pentingnya memiliki data 

lokasi alternatif membuat OCIS lebih mudah dalam menjalankan usaha dan 

memenuhi setiap kebutuhannya. 

6. Dalam kelima aspek yang digunakan OCIS, OCIS dikatakan layak untuk tetap 

berproduksi sesuai dengan rencana yang telah disusun karena target penjualan 

yang dimiliki sudah sesuai dan produk OCIS telah banyak diterima di 

masyarakat. Untuk rencana kedepan, OCIS akan membuka cabang di kota 

Surabaya, yang dimana kota tersebut adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya 

juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan 

penempatan di kota Surabaya diharapkan OCIS lebih banyak dikenal dan 

memberikan pemasukan yang lebih besar. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pengimplementasian Tugas Akhir, terdapat saran yang 

diberikan oleh peneliti kepada pihak pembuat Tugas Akhir selanjutnya untuk: 

1. Pada aspek manajemen dan sumber daya manusia disarankan untuk tetap 

menjaga konsistensi pada timeline kegiatan atau timeline kerja usaha. Karena, 

dengan memiliki timeline yang jelas memudahkan usaha/bisnis yang 

dijalankan memiliki pandangan yang lebih tertata dan dapat sesuai dengan 

target yang ingin dicapai. Sebagai pertimbangan jangka panjang, OCIS juga 

akan terus memberikan pencapaian target selama satu tahun kedepan 
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2. Pada penyempurnaan aspek keuangan disarankan untuk dapat memberikan 

profit pada makanan cepat saji sebesar 50%-100% sebagai penunjang biaya 

lain-lain yang tidak direncanakan atau biaya emergency. Karena situasi dan 

kondisi pasar juga tidak bisa stabil, maka diharuskan pemilik usaha untuk 

dapat lebih pintar dalam beradaptasi di setiap kondisi pasar atau kondisi 

lingkungan 

3. Untuk memutuskan adanya pengambilan tenaga kerja atau memutuskan 

keputusan besar diharapkan untuk mampu memberikan waktu dulu satu 

hingga tiga bulan untuk memberikan pandangan profit sebagai acuan untuk 

mengembangankan bisnis agar tidak ada kendala yang mungkin tidak dapat 

diatasi. Untuk tindakan selanjutnya OCIS akan menambah tenaga kerja baru 

setelah tiga bulan berjalan 

4. Menyusun laporan dalam membangun bisnis selain perdagangan kuliner 

sebagai pengetahuan baru misal bisnis tanpa modal bisnis jasa. Karena bisnis 

yang OCIS jalankan ini dapat menjadi contoh model bisnis dengan sistem 

yang membutuhkan modal. Namun, untuk memperkaya ilmu perlu dicoba 

model bisnis lain yang memerlukan modal kecil atau bahkan tidak 

memerlukan modal uang, malainkan memanfaatkan aset yang sudah ada 

seperti keahlian.  
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