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ABSTRAK 

 Oiku merupakan usaha minuman yang bergerak di bidang kuliner yaitu 

minuman. Usaha Oiku menjual minuman dengan berbagai varian rasa coklat, teh dan 

berbagai varian lainnya. Produk Oiku dikemas dengan berbagai kemasan antara lain 

botol, gelas dan zipper pouch. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

membuat beberapa tempat yang berkerja sama dengan Oiku terpaksa untuk tidak 

menerima titipan atau beberapa tempat juga tutup sehingga Oiku mengalami penurunan 

penjualan. 

Upaya implementasi dalam pengembangan bisnis ini yaitu dengan menggunakan 

metode analisa SWOT, Business plan dan Business Model Canvas (BMC). Pembuatan 

BMC membantu pemilik usaha dalam merancang rencana bisnis. Dalam 

pengimplementasian pada usaha Oiku, strategi yang telah dibuat tidak dapat dijalankan 

sepenuhnya. Kendala yang dialami saat menjalankan strategi diantaranya kurangnya 

tempat untuk membantu penjualan, kurang maksimalnya strategi dalam menaikan 

performa di e-commerce dan grabfood dan penjualan secara indirect belum dapat di 

jalankan karena masih adanya peraturan PSBB. Sehingga penjualan yang dilakukan 

tidak mengalami kenaikan atau tidak sesuai target penjualan. 

Target dalam penjualan Oiku berdasarkan BEP yang telah dihitung sebelumnya 

yaitu Rp 6.954.545 perbulan sehingga dapat disimulasikan dapan mencapai Rp 

83.545.540 per tahunnya.  Pada saat ini penjualan Oiku mencapai Rp 22.953.000 

pertahunnya.  Penjualan yang dicapai Oiku yaitu sebesar 36% dari target penjualan 

yang diharapkan. 

Kata Kunci: Analisa SWOT, Business Model Canvas (BMC) ,
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas segala kemudahan dan petunjuk Nya 

Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Strategi Pengembangan Bisnis Dalam Upaya 

Meningkatkan Penjualan Usaha Oiku” 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 mengenai bagaimana cara 

mengembangkan bisnis di bidang kuliner. Berbagai studi yang terkait dalam 

membangun dan menjalankan bisnis disajikan pula dalam berbagai aspek. Mulai 

dari Penyusunan Strenght Weakness Opurtunity Treath (SWOT), pembuatan 

rencana bisnis dan pemetaan Business Model Canva (BMC).  

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 seperti 

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. Selanjutnya 

dibahas pula hasil dari kegiatan tersebut.  

Pada analisis SWOT menjelaskan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang 

serta ancaman pada perusahaan, kemudian pada perencanaan bisnis (business plan) 

membahas tentang perencanaan pemasaran, perencanaan operasional, dan 

perencanaan keuangan. BMC berisi mengenai 9 elemen kerangka kerja yang 

membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas 

lukisan. 

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 
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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 

Usaha Oiku berdiri sejak 2018, yang merupakan usaha minuman yang 

berbahan dasar coklat. Minuman Coklat yang ditawarkan oleh usaha Oiku juga 

beragam sehingga masyarakat tidak akan bosan dalam mengkonsumsinya. Oiku 

memiliki visi yaitu “Menjadikan Usaha Oiku menjadi minuman dengan ciri khas 

coklatnya yang diminati oleh masyarakat” sehingga usaha Oiku terus berinovasi 

agar terus berkembang dan dapat mencapai visi perusahaan. Saat ini Oiku masih 

dalam tahap pengembangan untuk dapat mendirikan kafe. 

Besarnya peluang dalam menjual produk berbahan dasar coklat tidak 

menutup kemungkinan bahwa meningkatnya pesaing yang juga menjual produk 

sejenis. Adapun pesaing yang memiliki kesamaan dalam sistim bisnis usaha Oiku 

yaitu: 

Tabel 1.1. Kedai Minuman di Surabaya 

No. Nama 

Perusahaan 

Tahun Berdiri Harga Jual Rata-rata Omzet PerBulan 

1. Coklat Nuguy 2018 Rp 10.000  ±Rp 5.000.000 

2. Beby’s Coffee 2018 Rp10.000-Rp 

25.000 

±Rp 500.000-Rp 

700.000 

 

Dengan melihat harga jual pesaing yang sejenis maka usaha Oiku 

memutuskan untuk memilih pangsa pasar dengan kelas menengah ke bawah. 

Tujuan dari pemilihan pangsa pasar ini berasal dari rata-rata pendapatan 
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masyarakat sekitar dan penjualan yang telah dilakukan oleh pesaing serta 

harga yang ditetapkan pesaing. Usaha Oiku menetapkpan harga sebesar 10.000 

hingga 18.000.  

Pada saat ini usaha Oiku mengalami penurunan penjualan sehingga 

dibutuhkannya strategi untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan 

perusahaan. Penurunan penjualan dilakibatkan oleh beberapa faktor internal 

maupun eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi penurunan 

penjualan yaitu : 

1. Laporan keuangan yang kurang struktur dalam pencatatannya 

2. Sumber daya yang kurang sehingga dalam menjalankan kegiatan kurang efektif 

dan efesien, 

3. Tidak adanya legalitas usaha atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) hal ini 

dibutuhkan agar tidak terjadi permasalahan perizinan di waktu mendatang, 

4. Pemasaran, kurangnya strategi pemasaran yang baik, 

5. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) penjualan sehingga penjualan 

tidak bisa dilakukan oleh pihak lain, sehingga perusahaan sulit berkembang. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan penjualan yaitu adanya 

pemberlakuan Peraturan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibeberapa tempat yang 

menjadi agen Usaha Oiku dan makin meningkatnya pesaing di era new normal ini. 

Permasalahan yang terdapat di dalam perusahaan jika tidak segera ditangani dengan 

baik maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau akan 

menimbulkan kebangkrutan. 

Dalam pengembangan bisnis perlu adanya analisis dan perancangan strategi, 

dalam pengembangan bisnis Usaha Oiku analisis dan strategi yang dibituhkan
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yaitu analisis pasar dan pesaing untuk dapat mengenal siapa pasar serta 

pesaing, analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats) untuk 

dapat mengetahui keadaan internal maupun eksternal perusahaan, BMC (Business 

Model Canvas) berfungsi untuk menjelaskan, membantu perusahaan merancang 

perencanaan proses bisnis dengan cepat serta pembuatan Business Plan untuk 

merancang rencana dan strategi bisnis kedepan serta agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah Usaha Oiku yang telah dijelaskan 

di atas, baik melalui identifikasi malasah lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal Usaha Oiku, maka dalam Tugas Akhir ini dirasa perlu perancangan 

strategi guna mengembangkan usaha dan meningkatkan penjualan Usaha Oiku, 

dengan menerapkan strategi yang akan dirancang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam tugas 

akhir ini adalah bagaimana merancang strategi bisnis yang dapat meningkatkan 

penjualan serta mengembangkan usaha Oiku. 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang akan diperoleh melalui hasil pengimplementasian strategi pada 

usaha Oiku yaitu : 

1. Mengimplementasikan strategi bisnis  dalam mengembangkan  Usaha Oiku 

2. Untuk meningkatkan profit dalam pengembangan bisnis Usaha Oiku 

3. Mendapatkan ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan bisnis
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1.4. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh melalui dalam penerapan strategi pengembangan 

bisnis pada usaha Oiku yaitu: 

1. Mampu mengenalkan merek Oiku 

2. Mampu memprediksi kendala-kendala yang akan terjadi di masa yang akan 

datang 

3. Mampu meningkatkan profit



 

 

5 

 

BAB II   

LANDASAN TEORI 

2.1. Strategi 

Strategi berasal dari kata strategic yang artinya sesuai dengan taktik atau 

rencana dan strategy yang artinya taktik (Echols dan Shadily, 2007). Strategi adalah 

bagaimana memindahkan pasukan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum 

pertempuran yang sebenarnya dengan musuh (Suyanto, 2007). Strategi adalah suatu 

proses penentuan rencana pimpinan puncak yang menitikberatkan pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu metode atau upaya 

bagaimana cara mencapai tujuan tersebut (Umar, 2001). 

Strategi adalah tindakan yang memandu keputusan manajemen puncak dan 

sumber daya perusahaan yang menjadikannya kenyataan. Selain itu, strategi juga 

mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, setidaknya selama lima 

tahun. Oleh karena itu, sifat strategi berorientasi pada masa depan. Strategi 

memiliki konsekuensi multifungsi atau multidivisi dan dalam perumusannya perlu 

mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses 

yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

sehingga ketika strategi telah diterapkan akan diketahui apakah strategi tersebut 

gagal atau berhasil dalam organisasi. 

2.1.1. Perumusan Strategi 

Merumuskan strategi sangat diperlukan, terutama ketika perusahaan memiliki 

mengetahui tentang ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan perusahaan. 



 

 

 

Perumusan strategi meliputi penentuan misi perusahaan, penentuan tujuan yang 

ingin dicapai, penyusunan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Sebagai 

berikut : 

a. Sebuah. Misi adalah pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan 

dilakukan atau hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau saat ini 

(Arman, 2008) 

b. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan agar visi dan 

misi perusahaan dapat berjalan sesuai rencana. Tujuannya juga untuk 

menggambarkan arah bagi perusahaan secara jelas, dalam merumuskan tujuan 

harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. 

c. Strategi adalah proses penentuan rencana pimpinan puncak yang menitikberatkan 

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan metode atau 

upaya bagaimana mencapai tujuan tersebut (Umar, 2005) 

d. Kebijakan memberikan panduan luas untuk pengambilan keputusan organisasi 

secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang 

menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan tersebut 

dimaknai dan diimplementasikan melalui strategi dan tujuan masing-masing 

divisi. Divisi-divisi tersebut kemudian akan mengembangkan kebijakannya, 

yang akan menjadi pedoman bagi bidang fungsional yang diikutinya (Rachmat, 

2014) 

2.2. Pengembangan Usaha 

2.2.1. Pengertian Pengembangan 

Perkembangan bisnis sangat bergantung pada kemampuan pemilik dan 
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pengelola bisnis dalam menjalankan bisnisnya setiap hari.  Pengembangan lebih 

ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa 

depan, yang dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan kegiatan lain untuk 

mengubah perilaku kerja (Hariandja, 2002)  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah segala 

sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan saat ini dan 

yang akan datang, memberikan informasi, memberikan arahan, mengatur dan 

menjadi pedoman dalam pengembangan usaha. 

2.2.2. Tahapan Pengembangan Usaha 

Menurut Budiarta (2009) dalam melakukan suatu kegiatan pengembangan usaha, 

pada umumnya seorang wirausahawan melakukan pengembangan melalui tahapan-

tahapan pengembangan usaha sebagai berikut: 

1. Punya Ide Bisnis 

Ide bisnis adalah kata kunci dari individu atau kelompok untuk memecahkan 

masalah yang muncul atau untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan 

pasar/masyarakat. Mendapatkan ide bisnis yang baik merupakan langkah awal 

untuk mengubah keinginan dan kreativitas para wirausahawan menjadi peluang 

bisnis/usaha. 

Sebuah bisnis dimulai dengan ide bisnis. Ide bisnis yang dimiliki oleh seorang 

wirausahawan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ide bisnis bisa muncul setelah 

melihat kesuksesan bisnis orang lain dengan cara mengamati, terinspirasi dari 

masalah yang muncul di sekitar mereka dan selain itu ide bisnis juga bisa muncul 

karena kuatnya sin van bisnis seorang pengusaha. 

 



 

 

 

2. Penyaringan Ide/Konsep Bisnis 

Pada tahap selanjutnya, pengusaha akan menuangkan ide bisnis ke dalam 

konsep bisnis yang merupakan tahap lanjutan dari ide bisnis ke bagian bisnis yang 

lebih spesifik. Penyaringan ide bisnis akan dilakukan melalui kegiatan penilaian 

kelayakan ide bisnis formal maupun informal. 

Penyaringan ide ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengurangi ide yang 

tidak memenuhi kriteria dan fokus pada ide bisnis yang lebih spesifik. Selain itu, 

penyaringan ide juga bertujuan untuk meminimalkan biaya pengembangan atau 

sumber daya. Setelah menyaring ide bisnis, untuk mencapai ide bisnis yang 

diinginkan, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis. 

3. Pengembangan Rencana Usaha (Business Plan) 

Wirausahawan adalah orang yang menggunakan sumber daya ekonomi untuk 

mendapatkan keuntungan. Jadi komponen utama dari rencana bisnis yang akan 

dikembangkan oleh seorang pengusaha adalah perhitungan proyeksi keuntungan 

dan kerugian dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari 

berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis 

operasional. Dalam menyusun rencana bisnis, pengusaha memiliki perbedaan besar 

dalam membuat detail rencana bisnis. 

4. Implementasi Rencana Bisnis dan Pengendalian Bisnis 

Rencana bisnis yang telah dibuat baik secara detail maupun global, tertulis 

maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan 

bisnis. Rencana bisnis akan menjadi pedoman pelaksanaan bisnis yang akan 

dijalankan oleh seorang wirausaha. Dalam mengimplementasikan rencana bisnis, 

seorang wirausahawan akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan 
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seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. 

Untuk tujuan perencanaan, lebih baik menyiapkan jadwal yang jauh lebih rinci 

sebagai kalender waktu dan tindakan atau kalender pelaksanaan. Jadwal ini 

biasanya tidak termasuk dalam rencana bisnis yang disajikan. Rincian ini akan 

membantu pengusaha menetapkan rencana kemajuan bisnis yang realistis (Ford dkk, 

2008). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

a. Sebuah. Kemajuan akan terjadi lebih lambat dari yang diantisipasi, terutama 

ketika kerjasama dari individu atau organisasi eksternal diperlukan. Sementara 

bisnis mungkin dianggap paling penting bagi pengusaha, mungkin tidak begitu 

penting bagi pemodal ventura, pemberi pinjaman, pemasok, atau pengacara. 

Oleh karena itu mungkin ada penundaan. 

b. Batas kenyamanan yang memadai harus selalu disertakan dalam perencanaan. 

Dekati sumber dana jauh-jauh hari sebelumnya, dan perkenankan keterlambatan 

dalam pengiriman dan pemasangan peralatan. 

c. Dalam menyiapkan jadwal untuk pencapaian penting, tawarkan jadwal yang 

ambisius tetapi dapat dipenuhi atau dilampaui. Dengan cara ini, wirausahawan 

dapat membangun reputasi untuk mencapai tujuan, yang akan meningkatkan 

kredibilitas di masa depan. 

2.3. Analisis Pesaing 

 Pesaing adalah perusahaan yang memproduksi atau menjual barang dan jasa 

yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan perusahaan. Hal-hal yang 

perlu diketahui dari pesaing dan terus dipantau adalah produk pesaing, baik itu 

kualitas kemasan, label, atau hal lainnya. Cara memantau kegiatan pemasaran 

pesaing atau analisis pesaing adalah: 



 

 

 

1. Identifikasi Pesaing 

Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki pesaing, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. 

Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis persaingan 

memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah pertama adalah 

mengidentifikasi semua pesaing yang ada, tujuannya agar dapat memahami 

sepenuhnya kondisi pesaing. Identifikasi pesaing mencakup hal-hal berikut: 

a. Sebuah Jenis produk yang ditawarkan 

b. Melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing 

c. Identifikasi peluang dan ancaman 

d. Identifikasi kekuatan dan kelemahan  

2. Menentukan Sasaran Pesaing  

Setelah mengetahui kompetitor dan pangsa pasar yang telah dikuasai, hal 

yang perlu diketahui adalah target kompetitor dan siapa yang akan menjadi target 

selanjutnya. Target pesaing antara lain memaksimalkan keuntungan, meningkatkan 

pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk atau mungkin juga mematikan atau 

menghambat pesaing lainnya. 

3. Identifikasi Strategi Persaingan 

Menurut Kasmir (2012) setiap pesaing tentunya memiliki strategi tersendiri 

untuk membunuh lawannya. Semakin ketat persaingan maka semakin canggih pula 

strategi yang diterapkan. Berbagai strategi dapat dijalankan oleh pesaing. Secara 

umum, strategi tersebut adalah: 

a. Sebuah strategi untuk menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. 
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b. Pesaing langsung menyerang lawan yang kuat, serangan langsung pada 

kelemahan lawan mereka. 

c. Strategi gerilya dilakukan dengan menunggu lawannya yang lengah. 

d. Bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan oleh lawan atau 

mengimbangi serangan yang dilakukan oleh lawan. 

2.4. Analisis SWOT 

Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan melihat kekuatan dan 

mengembangkan kekuatan tersebut, maka dapat dipastikan perusahaan akan lebih 

unggul dari para pesaing yang ada. Demikian juga kelemahan-kelemahan yang 

harus diperbaiki agar perusahaan dapat terus eksis. Peluang yang ada harus dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan agar volume penjualan dapat 

meningkat. Dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan harus dihadapi dengan 

mengembangkan strategi pemasaran yang baik. 

Faktor internal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor 

strategis internal atau IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary). Faktor 

eksternal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks EFAS (External 

Strategic Factor Analysis Summary). Setelah matriks faktor strategi internal dan 

eksternal disusun, hasilnya dimasukkan ke dalam model kuantitatif yaitu matriks 

SWOT untuk merumuskan strategi bersaing perusahaan.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.1. Pola Pikir Analisis SWOT 

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul di perusahaan, 

diperlukan penelitian yang sangat cermat agar dapat menemukan strategi yang 

sangat cepat dan memadai untuk mengatasi masalah yang muncul di perusahaan. 

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan 

antara lain: 

a. Kekuatan (Strenght)  

Kekuatan merupakan unsur yang dapat menjadi keunggulan bagi suatu 

perusahaan serta keunggulan dalam produk yang handal, berkualitas dan berbeda 

dari produk lainnya. sehingga dapat membuatnya lebih kuat dari para pesaingnya. 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain atas 

pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. 

Kekuatan adalah keahlian khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi 

perusahaan di pasar. Kekuatan terletak pada sumber daya, keuangan, citra, 

kepemimpinan pasar, hubungan pembeli/pemasok, dan faktor lainnya. 

b. Kelemahan (Weakness)  

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang 

ada di perusahaan, baik keterampilan maupun kemampuan yang menghambat 

kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan dan 

kemampuan yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Fasilitas, 

Analisis 
SWOT

Internal Eksternal

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 
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sumber daya keuangan, keterampilan manajemen, keterampilan pemasaran, dan 

citra merek semuanya dapat menjadi sumber kelemahan. 

c. Peluang (opportunity)  

Peluang adalah hal dan situasi yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan, 

serta tren yang menjadi sumber peluang  

d. Ancaman (Treats)  

Ancaman merupakan faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam 

perusahaan, jika tidak diatasi akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang terkena 

dampak baik saat ini maupun di masa yang akan datang. 

Ancaman merupakan gangguan besar bagi posisi perusahaan. Masuknya 

pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, peningkatan daya tawar pembeli 

atau pemasok utama, perubahan teknologi, dan peraturan baru atau yang direvisi 

dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. 

2.4.1. Matriks IFE dan EFE 

 Data SWOT kualitatif dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui 

perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) 

untuk mengetahui secara pasti apa posisi organisasi yang sebenarnya. Berikut 

adalah langkah-langkah untuk menentukan matriks IFE dan EFE, yaitu: 

1. Susun kolom 1 (5 sampai 10 kekuatan dan kelemahan pada tabel IFE dan peluang 

dan ancaman pada tabel EFE) 

2. Pada tabel IFE dan EFE, beri bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai 

dari 1,0 (sangat penting) hingga 0,0 (tidak penting). 

3. Hitung peringkat (pada kolom 3) untuk setiap faktor dengan memberikan skala 

mulai dari 4 (luar biasa) sampai 1 (buruk) berdasarkan pengaruh faktor-faktor 



 

 

 

tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

4. Kalikan bobot dan rating untuk mendapatkan skor (pada kolom 4) 

5. Kurangi antara: 

Total S - Total W = x (yang akan menjadi nilai titik sumbu X) dan Total O - Total 

T = y (menjadi nilai atau titik pada sumbu Y) 

Berikut ini adalah contoh tabel perhitungan SWOT dan matriks kuadran SWOT: 

Tabel 2.1. Contoh Tabel IFE (Internal Factor Evaluation) 

No Strenght Bobot Rating Skor 

1     

2 Dst    

Total Kekuatan    

No Weakness Bobot Rating Skor 

1     

Total Kelemahan    

Selisish Total Kekuatan – Total Kelemahan = S – W = x 

Sumber : Rangkuti (2014)  

Tabel 2.2. Contoh Tabel EFE (External Factor Evaluation) 

No Oppurtunities Bobot Rating Skor 

1     

2 Dst    

Total Kekuatan    

No Threath Bobot Rating Skor 

1     

2 Dst    

Total Kelemahan    

Selisish Total Peluang – Total Tantangan = O – T = y 

Sumber : Rangkuti (2014) 

6. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT. 

Setelah hasil pemberian skor yang tersebut diperoleh, dapat dibuat grafik 

positioning, dimana sumbu vertikal menunjukkan total skor aspek eksternal dan 

sumbu horizontal menunjukkan total skor aspek internal.  
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Grafik 2.1. Posisi Kuadran SWOT 

Keterangan: 

Kuadran 1 : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).  

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi diversifikasi (produk/pasar).  

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

pihak, perusahaan menghadapi berbagai kendala/ kelemahan internal. Fokus 

strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal 

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.  

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan Internal 

Weakness (W)  Strenght (S) 

(-,+) 

(+,+) 

Ubah Strategi Progresif 

(-,-) 
Strategi Bertahan 

(+,-) 

Kuadran IV 

Kuadran III Kuadran I 

Kuadran II 

Opportunity (O) 

Threath (T) 

Diversifikasi Strategi 



 

 

 

2.4.2. Matriks SWOT 

 Setelah mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan perusahaan, 

langkah selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi dalam model 

kuantitatif perumusan strategis. Model kuantitatif yang digunakan adalah Matriks 

SWOT. Matriks SWOT secara jelas menggambarkan bagaimana peluang dan 

ancaman dari luar perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahannya. Matriks SWOT sebagai alat pencocokan yang mengembangkan 

empat jenis strategi, yaitu SO, WO, ST dan WT. Perencanaan bisnis yang baik 

dengan menggunakan metode SWOT terangkum dalam matriks SWOT yang 

dikembangkan oleh Kearns sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Diagram Matriks SWOT 

 
Strenght (S) Weaknesses (W) 

Opportunities (O) 

Strategi (SO) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi (WO) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Strategi (ST) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi (WT) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

 

2.5 Business Model Canvas ( BMC) 

Sebuah model bisnis dapat didefinisikan sebagai alasan bagaimana sebuah 

organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai. Kanvas model bisnis 

adalah model bisnis yang dijelaskan melalui sembilan blok bangunan dasar yang 

menunjukkan cara berpikir tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang. 

Kesembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama bisnis, yaitu pelanggan, 

penawaran, infrastruktur, dan kelayakan finansial. Model bisnis seperti cetak biru 

EFAS 
IFAS 
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untuk strategi yang diimplementasikan melalui struktur, proses, dan sistem 

organisasi (Osterwalder dan Pigneur, 2014) 

Gambar 2.2. Bisnis Model Canvas 

(Osterwalder dan Pigneur, 2014) 

Kanvas model bisnis terdiri dari sembilan blok bangunan yang membentuk 

model bisnis yang dapat dikembangkan bisnis. Kesembilan blok tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut: 

A. Segmen Pelanggan (Consumer Segment) 

Segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi 

berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Untuk lebih 

memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke dalam 

segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, perilaku, atau atribut lainnya yang 

serupa (Osterwalder dan Pigneur, 2014) 



 

 

 

A. Value Proporsitions (Proposisi Nilai) 

Proposisi nilai menciptakan nilai bagi segmen pelanggan melalui berbagai 

elemen yang melayani kebutuhan segmen tersebut. Nilai dapat berupa kuantitatif, 

seperti harga dan kecepatan layanan, atau kualitatif, seperti desain dan pengalaman 

pelanggan (Osterwalder dan Pigneur, 2014). 

B. Value Propositions menggambarkan bagaimana perusahaan memberikan nilai 

terbaik kepada pelanggannya sesuai dengan value proposition yang ada di 

perusahaan. Dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul, perusahaan 

menciptakan pelanggan yang sangat puas dan tetap setia, serta bersedia untuk 

membeli lag (Kotler, 2000). Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

di masa yang akan datang karena telah memiliki pelanggan yang loyal. 

C. Channels (Saluran) 

Saluran menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan 

segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. 

Komunikasi, distribusi dan saluran penjualan adalah penghubung antara perusahaan 

dan pelanggan. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang memainkan peran utama 

dalam setiap peristiwa yang mereka alami. Saluran melakukan beberapa fungsi, 

termasuk: 

1. Meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. 

2. Membantu pelanggan mengevaluaisi proposisi nilai perusahaan. 

3. Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik. 

4. Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. 

5. Memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. 

Menurut Kotler (1999), perusahaan besar mencoba membangun saluran 



19 

 

 
 

distribusi, seperangkat organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam 

proses penyediaan produk atau layanan, untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pelanggan bisnis. Sehingga saluran bagi perusahaan menjadi 

penting sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk menjaga hubungan baik 

dengan pelanggannya. 

D. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan) 

Hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang 

dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Hubungan dapat 

bervariasi dari pribadi hingga otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh 

beberapa motivasi termasuk: 

• Akuisisi pelanggan 

• Retensi pelanggan 

• Peningkatan penjualan (upselling) 

Hubungan yang diterapkan dalam model bisnis perusahaan sangat 

mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan (Osterwalder dan 

Pigneur, 2014). 

Membangun hubungan pelanggan yang baik membutuhkan lebih dari sekedar 

mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik dan 

membuatnya tersedia untuk pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus 

mengomunikasikan proposisi nilai mereka kepada pelanggan dan apa yang mereka 

ketahui tidak boleh dibiarkan begitu saja. Selain penting dalam membangun dan 

memelihara berbagai jenis hubungan, komunikasi yang baik merupakan elemen 

penting dalam upaya perusahaan membangun hubungan pelanggan yang 

menguntungkan (Kotler dan Amstrong, 2006). 



 

 

 

E. Revenue Streams (Arus Pendapatan) 

Aliran pendapatan adalah uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap 

segmen pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan 

pendapatan). Perusahaan yang memiliki beberapa segmen pelanggan dapat 

menciptakan lebih dari satu aliran pendapatan di setiap segmen. 

F. Key Resources (Sumber Daya Utama) 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2014), setiap model bisnis memerlukan 

sumber daya utama yang memungkinkan perusahaan menciptakan dan 

menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, memelihara hubungan dengan 

segmen pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Kebutuhan akan sumber daya 

utama bervariasi sesuai dengan jenis model bisnis. Sumber daya utama dapat dibagi 

menjadi: 

a. Fisik 

Sumber daya fisik mencakup semua bentuk aset fisik seperti fasilitas 

manufaktur, bangunan, kendaraan, mesin, sistem, sistem titik penjualan, dan 

jaringan distribusi. 

b. Intelektual 

Sumber daya intelektual ini mencakup merek, pengetahuan yang dilindungi, 

paten dan hak cipta, kemitraan, dan basis data pelanggan. Sumber daya ini sulit 

untuk dikembangkan, tetapi jika berhasil akan memberikan nilai yang signifikan 

bagi perusahaan. 

c. Manusia 

Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berbeda yang 

akan menonjol dalam model bisnis tertentu, misalnya, sumber daya manusia sangat 
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penting dalam industri kreatif dan padat pengetahuan. 

d. Finansial 

Beberapa model bisnis memerlukan jaminan keuangan dan/atau keuangan 

yang dapat berupa uang tunai, kredit atau opsi saham untuk merekrut karyawan 

yang andal dalam upaya menghasilkan produk yang berkualitas. 

G. Key Activities (Aktivitas Kunci) 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2014), key activities (aktivitas kunci) tindakan 

terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. 

Aktivitas utama berbeda tergantung pada jenis model bisnis. Kegiatan utama 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Produksi 

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan desain, pembuatan dan pengiriman 

produk dalam jumlah besar dan/atau kualitas unggul. Kegiatan produksi 

mendominasi model bisnis perusahaan manufaktur. 

b. Pemecahan masalah 

Jenis aktivitas utama ini berkaitan dengan menawarkan solusi baru untuk 

masalah pelanggan individu. 

c. Platform / jaringan 

Model bisnis yang dirancang dengan platform sumber daya utama didominasi 

oleh platform atau aktivitas utama yang terkait dengan jaringan. Aktivitas utama 

dalam kategori ini terkait dengan manajemen platform, persyaratan layanan dan 

promosi platform, persyaratan layanan dan promosi platform. 

H. Key Partnerships (Kemitraan) 

Key partnerships dibentuk karena berbagai alasan dan kemitraan membentuk dasar 



 

 

 

dari banyak model bisnis. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2014), ada empat jenis 

kemitraan, yaitu: 

a. Aliansi strategis antara non-pesaing 

b. Coopetition : kemitraan strategis antar pesaing 

c. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru 

d. Hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasukan yang dapat diandalkan 

Salah satu kemitraan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di dalam 

perusahaan adalah saluran pemasaran dan distributor. Jadi kemitraan kunci adalah 

hubungan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain untuk 

mendukung kegiatan usaha yang dilakukan. Selain menerapkan manajemen 

hubungan pelanggan yang baik, pemasar juga harus menerapkan manajemen 

hubungan mitra yang baik (Kotler, 2000). 

Tujuan dari kemitraan adalah untuk membantu para pelaku kemitraan dan 

pihak-pihak tertentu dalam menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan 

bertanggung jawab (win-win solution). 

B. Cost Structure (Struktur Biaya) 

Struktur biaya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan 

model bisnis tertentu. Biaya dalam model bisnis dapat dibagi menjadi 2, yaitu cost-

driven dan value-driven. Cost-driven berfokus pada minimalisasi biaya yang 

bertujuan untuk menciptakan dan memelihara struktur biaya minimal, 

menggunakan proposisi nilai dengan harga rendah, otomatisasi maksimum dan 

outsourcing maksimum. Sedangkan perusahaan value-driven biasanya kurang 

memperhatikan dan fokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai premium dan 

layanan pribadi tingkat tinggi biasanya menjadi ciri model yang digerakkan oleh 
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nilai (Osterwalder dan Pigneur, 2014). 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2014), struktur biaya memiliki beberapa 

karakteristik antara lain sebagai berikut: 

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

dihasilkan bervariasi. Contoh: gaji, sewa. 

b. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah-ubah sebanding dengan 

volume barang atau jasa yang diproduksi 

c. Skala ekonomi memiliki keunggulan biaya yang dinikmati oleh bisnis produksi 

yang berkembang. keuntungan yang dinikmati bisnis dalam kaitannya dengan 

lingkungan operasi yang lebih besar. 

2.6. Business Plan 

Rencana bisnis atau business plan adalah alat untuk mengelola dan mengatur 

ide-ide terkait bisnis di atas kertas. Rencana bisnis berfungsi untuk memudahkan 

dalam merealisasikan ide bisnis, mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi, dan 

merumuskan berbagai risiko yang dihadapi. Jadi, dengan rencana bisnis semuanya 

sulit untuk diketahui sejak awal. Posisi penting rencana bisnis adalah sebagai alat 

untuk mengelola ide-ide Anda, bukan alat yang dapat menjamin kesuksesan bisnis. 

2.6.1. Strategi Pemasaran 

 Kasmir dan Jakfar (2012) pemasaran proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka pesan dan inginkan dengan 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan orang lain. 

Aspek pasar berkaitan dengan kondisi pasar atau konsumen yang menjadi 

sasaran penjualan produk untuk menentukan ada tidaknya permintaan atau 



 

 

 

kemungkinan penjualan produk yang dihasilkan. Aspek pemasaran berkaitan 

dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan, meningkatkan dan 

mempertahankan penjualan produk. Aspek pasar dan pemasaran dianalisis untuk 

mengetahui seberapa besar potensi pasar dari produk yang ditawarkan dan pangsa 

pasar yang dikuasai oleh pesaing (Kasmir dan Jakfar, 2012). 

A. Marketing Mix 

Menurut (Kotler dan Keller, 2016) bauran pemasaran atau marketing mix dapat 

diartikan sebagai seperangkat variabel terkendali yang digunakan oleh perusahaan 

untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan di pasar sasaran atau dengan kata 

lain 4P merupakan kombinasi dari pemasaran. variabel. yaitu faktor internal yang 

berada dalam kendali perusahaan. Variabelnya adalah sebagai berikut: 

a. Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan yang 

dapat berupa barang dan jasa. Menurut Suliyanto (2010) barang industri dibagi menjadi 

beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut: Bahan baku, barang setengah jadi, 

peralatan operasi, instalasi, dan peralatan tambahan. 

b. Harga (Price) 

Dalam suatu produk terkandung nilai ekonomis yang pada umumnya disebut 

harga. Menurut Tjiptono (1997) harga merupakan salah satu bauran pemasaran, oleh 

karena itu harga perlu dikondisikan dan saling mendukung dengan bauran 

pemasaran lainnya yaitu produk, distribusi, dan promosi. Harga merupakan salah 

satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel karena dapat berubah dengan 

cepat. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting bagi pelaku usaha. 

Swastha (2003) mengemukakan bahwa harga suatu barang atau jasa merupakan 
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penentu bagi permintaan pasarnya.  

Keputusan penetapan harga bergantung pada seperangkat kekuatan 

lingkungan dan persaingan yang sangat kompleks. Perusahaan tidak hanya 

menetapkan harga tunggal, melainkan struktur harga yang mencakup item di setiap 

lini produk. Struktur harga berubah dari waktu ke waktu seiring berjalannya siklus 

hidup produk. Perusahaan menyesuaikan harga untuk mencerminkan perubahan 

biaya dan permintaan dan memperhitungkan perubahan pembeli dan keadaan. 

Ketika lingkungan persaingan berubah, perusahaan mempertimbangkan kapan 

harus memulai perubahan harga dan kapan harus merespons perubahan di pasar 

(Swastha, 2003). 

c. Promosi (Promotion) 

Menurut Suliyanto (2010) promosi adalah segala kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produk kepada pasar sasaran. 

Kotler dan Keller (2016) mengemukakan bahwa bauran komunikasi pemasaran 

(bauran pemasaran) terdiri dari lima cara komunikasi utama, yaitu periklanan, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan pemasaran 

langsung. 

d. Tempat / Distribusi (Place) 

Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran dalam proses 

pengenalan produk/pemasaran dengan membangun saluran distribusi (Umar, 

2005). Distribusi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

tujuan agar produk mudah diperoleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat, 

sedangkan saluran distribusi adalah jalur atau saluran untuk mendistribusikan 

produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir (Suliyanto, 2010). 



 

 

 

B. Segmenting, Targeting dan Positioning 

 Menurut Kotler dan Keller (2016) Segmentasi pasar membagi pasar menjadi 

bagian-bagian yang terdefinisi dengan baik. Segmen pasar terdiri dari sekelompok 

pelanggan yang memiliki seperangkat kebutuhan dan keinginan yang sama. Tugas 

pemasar adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar yang tepat dan 

memutuskan segmen mana yang akan ditargetkan. 

A. Segmenting (Segmentasi) 

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar (heterogen) menjadi 

kelompok-kelompok pelanggan potensial (calon pelanggan) yang memiliki 

kebutuhan yang sama dan karakter yang serupa yang memiliki respon yang sama 

dalam membelanjakan uangnya (Jafar, 2017). 

Beberapa jenis-jenis segmentasi pasar konsumen antara lain: 

1. Segmentasi geografis 

Segmentasi geografis mengharuskan membagi pasar menjadi berbagai unit 

geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota atau lingkungan. 

Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa wilayah, atau beroperasi lintas 

wilayah, dengan tetap memperhatikan variasi lokal. Segmentasi ini dilakukan 

dengan mengelompokkan konsumen ke dalam segmen pasar menurut skala wilayah 

atau letak geografis yang dapat dibedakan berdasarkan: 

a) Wilayah Dapat diperoleh dalam bentuk pasar lokal, pasar regional, pasar 

nasional, dan pasar luar negeri atau ekspor. Setiap pasar yang berbasis di 

wilayah ini memiliki potensi yang berbeda-beda dan cara penanganannya. 

b) Iklim Dengan dasar ini, segmen pasar yang diperoleh berupa pasar untuk daerah 

pegunungan dan dataran tinggi serta pasar untuk daerah pesisir dataran rendah. 
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Setiap pasar berdasarkan iklim ini memiliki kebutuhan, keinginan, dan 

preferensi yang berbeda. 

c) Kota atau desa dapat diperoleh segmen pasar berupa pasar kawasan perkotaan 

dan pasar kawasan pedesaan atau pertanian. Masing-masing segmen pasar 

tersebut memiliki potensi serta motif, perilaku, dan kebiasaan membeli yang 

berbeda, sehingga menggunakan metode pemasaran yang berbeda pula. 

2. Segmentasi demografis 

Dalam segmentasi demografi, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok 

berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis 

kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan 

kelas sosial. 

3. Segmentasi psikografis 

Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk 

lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi 

berbagai kelompok berdasarkan ciri psikologis/kepribadian, gaya hidup atau nilai. 

4. Segmentasi perilaku 

Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli ke dalam kelompok-

kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka 

terhadap suatu produk. 

a) Penargetan (Targeting) 

Setelah melakukan proses pemetaan atau segmentasi pasar, langkah strategi 

pemasaran selanjutnya adalah menentukan arah proses pemasaran yang akan 

diterapkan, oleh karena itu penting bagi seorang pemasar untuk mengetahui segmen 

mana yang paling potensial sehingga distribusi dan proses promosi bisa lebih fokus 



 

 

 

dan tidak memakan waktu dan mahal. besar. Target pasar juga diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang memuat dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar 

yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan (Wijaya dan Sirine, 2017). 

a) Positioning (Posisi) 

Penempatan produk (positioning) meliputi kegiatan merumuskan penempatan 

produk dalam persaingan dan menentukan bauran pemasaran yang terperinci. 

Menurut Lubis, product placement adalah tindakan merancang produk dan bauran 

pemasaran untuk menciptakan kesan tertentu di benak konsumen (Wijaya dan 

Sirine, 2017). 

2.6.2. Strategi Operasi 

Menurut Hasibuan (2001), sumberdaya dapat dikelompokkan menjadi 6 M. 

Komponen 6 M tersebut adalah: 

1. Man, yaitu keseluruhan sumber daya manusia yang ada dalam satu 

organisasi yang mempunyai peran yang sangat penting. 

Aspek manajemen berkaitan dengan manajemen bisnis dan struktur 

organisasi atau menekankan pada proses dan tahapan yang harus dilakukan dalam 

proses pengembangan bisnis yang meliputi perencanaan dan penjadwalan proyek, 

analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan (Suliyanto, 2010). 

Aspek sumber daya manusia menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga 

kerja yang meliputi proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan rekrutmen karyawan 

(Suliyanto, 2010).  

2. Money, adalah alat berupa alat pembayaran untuk kelancaran operasional baik 

internal maupun eksternal. 

3. Method adalah cara menggunakan semua sistem agar efektif dan efisien untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Machine pengaturan proses produksi suatu produk dari bahan mentah menjadi 

bahan jadi. 

5. Material segala sesuatu yang berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan 

untuk mendukung kegiatan operasional. 

6. Market, adalah pangsa pasar yang ada untuk menjual produk yang dihasilkan 

melalui sistem distribusi yang digunakan. 

2.6.3. Aspek Keuangan 

Aspek keuangan dianalisis untuk mengetahui besarnya biaya yang akan 

dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima serta untuk mengetahui proporsi 

pemenuhan sumber dana yaitu melalui pinjaman, modal sendiri, atau investor. Ada 

tiga kegiatan utama dalam penilaian aspek keuangan, yaitu membuat rekap 

penerimaan, membuat rekap biaya, dan menguji arus kas masuk yang dihasilkan 

berdasarkan kriteria kelayakan yang ada (Sofyan, 2003). Metode penilaian yang 

digunakan sebagai berikut: 

Menurut Syamsudin (2009), biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam, yaitu sebagai berikut:  

1. Biaya Tetap Secara sederhana dapat dikatakan bahwa biaya tetap sangat 

berkaitan dengan waktu (function of time) dan tidak berhubungan dengan 

tingkat penjualan. Pembayaran didasarkan pada periode akuntansi tertentu dan 

jumlahnya sama. Misalnya: biaya sewa gedung, penghapusan aset tetap, dan 

lain-lain. Hingga sejumlah hasil tertentu (rentang keluaran) biaya ini secara total 

tidak berubah. Biaya Variabel (Variable Costs) 

2. Biaya ini berhubungan langsung dengan tingkat produksi atau tingkat 



 

 

 

penjualan, karena besarnya ditentukan oleh volume produksi atau penjualan 

yang dilakukan. Misalnya: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

lain-lain. 

A. ROI 

Menurut Gаrrison dkk (2007), “Bahwa semakin tinggi Return on 

Investment suatu segmen usaha, maka semakin besar laba yang dihasilkan dari 

setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktivitas operasi segmen tersebut”. 

Perhitungan Return on Investment (ROI) merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah total aset 

yang tersedia di perusahaan (Sartono, 2010). 

Return On Investment (ROI) = 
Laba per bulan

Total Investasi
 x 100% 

B. Payback Period (PP) 

Payback Period (PP) merupakan metode untuk menghitung lamanya waktu atau 

periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan dari arus 

kas masuk (proceed) tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung PP dengan hasil tahunan yang sama dari tahun ke 

tahun adalah sebagai berikut: 

Payback Period = n + (a-b) /(c-b) x 1 tahun 

Keterangan : 

n = Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi 

mula-mula. 

a = Jumlah investasi mula-mula. 

b = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n 
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c = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1 

Apabila aliran kas (cash flow) tidak sama setiap tahun, maka dapat PP dapat 

dihitung dengan mengurangkan kas masuk terhadap investasi (Jumingan, 2009). 

C. BEP 

Menurut Kasmir (2014), analisis titik impas adalah suatu kondisi dimana 

perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan (profit) dan 

tidak mengalami kerugian. Analisis titik impas dapat membantu manajer membuat 

keputusan dalam hal arus kas, kuantitas yang diminta (produksi), dan penetapan 

harga produk tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya 

laba pada berbagai tingkat penjualan. Menurut Kasmir (2014) , penggunaan analisis 

titik impas memiliki beberapa manfaat yang dari analisis break even point, yaitu:  

a. Mendisain spesifikasi produk.  

b. Menentukan harga jual persatuan.  

c. Menentukan target penjualan dan penjualan minimal agar tidak mengalami 

kerugian.  

d. Memaksimalkan jumlah produksi dan penjualan.  

e. Merencanakan laba yang diinginkan.  

f. Tujuan lainnya. 

Menurut Herjanto (s2008), analisis impas adalah analisis yang bertujuan untuk 

menemukan suatu titik dalam kurva biaya-pendapatan yang menunjukkan biaya 

sama dengan pendapatan. Titik ini disebut sebagai titik impas. Dalam menganalisis 

titik impas, perlu dilakukan estimasi biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. 
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BAB III   

METODE PELAKSANAAN 

Pada bab Metodologi Penelitian akan menjabarkan mengenai tahapan-

tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari metodologi penelitian adalah 

agar dapat memberikan gambaran mengenai alur penelitian serta didapatkan titik 

temu terhadap tujuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Tahapan 

pelaksanaan pengembangan bisnis usaha Oiku ditunjukkan pada Bagan 3.1

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konseptual 

Ide Bisnis Identifikasi
Menentukan 

Sasaran Pesaing

Identifikasi 
Strategi 
Pesaing

Analisis 
Kekuatan dan 
Kelemahan 

Pesaing

Strategi 
Menghadapi 

Pesaing
Analisis SWOT

Matriks IFE 
dan EFE

Kuadran 
SWOT

Matriks SWOT Business Plan

Perencanaan 

Operasional 

Perencanaan 

Keuangan 

Business Model 

Canvas 

Implementasi 

Evaluasi 

Selesai 
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3.1. Analisa  

Pada tahap ini dilakukan analisa untuk dapat mengetahui strategi apa aja yang 

dibutuhkan untuk pengembangan binis dan memberi alternatif solusi masalah yang 

ada pada usaha Oiku. Adapun Metode yang digunakan sebagai berikut. 

3.1.1. Identifikasi Pesaing 

Identifikasi pesaing dilakukan untuk dapat mengenali pesaing dan faktor 

eksternal perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi 

pesaing yaitu dengan mengetahui siapa pesaing sejenis yang memiliki target 

konsumen serupa, hal ini bisa diketahui dengan melakukan observasi pada sekitar 

lingkungan tempat penjualan, melihat trend minuman yang sedang viral, serta 

melalui bantuan online marketing toolkit. Langkah berikutnya mengenali  konten-

konten yang dibagikan oleh pesaing sejenis seperti jenis konten apa yang menjadi 

fokus pesaing? contoh: fokus terhadap konten Youtube, membagikan resep atau 

lain sebagainya. Melihat testimoni pelanggan pesaing, alasan mengapa membeli 

produk pesaing. Berikut merupakan daftar pesaing dari usaha Oiku dapat dilihat 

pada tabel 3.1 

Tabel 3.1. Pesaing sejenis 

No. Nama Pesaing Sumber Data 

1. Coklat Nuguy Internet 

2. Beby’s Coffe Internet 

 

3.1.2. Analisa SWOT 

Setelah mengumpulkan data baik secara internal maupun eksternal, langkah 

selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan. 

Analisis kuantitatif yang dihasilkan pada penelitian ini adalah berupa bobot, rating, 



 

 

 

dan skor sedangkan analisis kualiitatif berupa penjelasan dari analisis kuantitatif. 

Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dalam 3 tahapan yaitu 

tahap input , tahap pencocokan, tahap keputusan dengan menggunakan alat analisis 

yang terdiri dari matriks IFE dan EFE, kuadran SWOT dan matriks SWOT. Berikut 

contoh dari kumpulan data analisa SWOT pada usaha Oiku dapat dilihat pada tabel 

3.2. 

Tabel 3.2. Contoh Kumpulan Data Analisa SWOT 

Kekuatan 
1. Memiliki beragam varian rasa coklat 

2. Pelayanan yang baik 

3. Tempat yang bersih 

4. dan lain sebagainya 

Kelemahan 
1. Kurang kepercayaan konsumen terhadap merek baru 

2. Kurangnya pemasaran yang tepat sasaran 

3. Dan lain sebagainya 

Peluang 
1. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar 

2. Banyak nya peminat pasar yang menyukai coklat 

3. Dan lain sebagainya 

Ancaman 
1. Banyaknya Pesaing sejenis 

2. Adanya pembatasan social berskala besar 

3. Dan lain sebagainya 

 

3.1.3. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks External Factor 

Evaluation (EFE) 

Langkah berikutnya yaitu memberi rating dan bobot pada setiap faktor dan 

kemudian menghitung skor dengan cara mengalihkan bobot dan rating. Contoh 

matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4. 

 

 

 



35 

 

 
 

Tabel 3.3. Contoh matriks IFE 

 

Tabel 3.4. Contoh Matriks EFE 

  

Berdasarkan perhitungan dari analisa matriks SWOT IFE dan EFE usaha 

Oiku pada tabel 3.3 dan 3.4. maka langkah selanjutnya untuk menetukan titik x dan 

y dihitung dengan rumus x= kekuatan-kelemahan dan titik y = peluang-ancaman.  

x =2,15 - 1,15 = 1 

y = 1,49 – 1,15 = 0,34 

maka dapat digambarkan kuadran SWOT pada Grafik 3.1 

No Faktor Internal Bobot (a) Rating (b) Skor (a x b) 
  

1 

Kekuatan (S)  

Memiliki beragam varian 

rasa coklat 
0,15 3 0,45 

2 Pelayanan yang baik 0,2 4 0,8 

3 Tempat yang bersih 0,3 3 0,9 

4 dan lain sebagainya       

Total Skor Kekuatan     2,15 

1 

Kelemahan (W) 

Kurang kepercayaan 

konsumen terhadap merek 

baru 

0,15 3 0,45 

2 
Kurangnya pemasaran 

yang tepat sasaran 
0,05 3 0,15 

3 Dan lain sebagainya 0,15 4 0,6 

Total Skor Kelemahan     1,15 

Total IFE     3,3 

No Faktor Eksternal 
Bobot 

(a) 

Rating 

(b) 

Skor (a x 

b) 

1 
Peluang 

(O) 

Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar 0,20 4 0,80 

2 
Banyak nya peminat pasar yang menyukai 

coklat 
0,12 2 0,24 

3 Dan lain sebagainya 0,15 3 0,45 

Total Peluang   1,49 

1 
Ancaman 

(T) 

Banyaknya Pesaing sejenis 0,15 3 0,45 

2 Adanya pembatasan social berskala besar 0,05 3 0,15 

3 Dan lain sebagainya 0,15 3 0,45 

Total Ancaman   1,15 

Total EFE   2,64 



 

 

 

3.1.4. Kuadran SWOT 

Peluang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafik 3.1. Contoh Kuadran SWOT 

 Dari hasil kuadran SWOT tersebut akan menentukan posisi kuadran 

perusahaan yang akan berguna untuk mengetahui perusahaan sedang berada di 

posisi apa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuadran I 

Strategi Progresif 

1 2 -2 -1 

1 

2 

-1 

-2 

(1.0 , 0.34) 

Kelemahan Kekuatan 

Kuadran II 

Strategi Diversifikasi 

Ancaman 

Kuadran IV 

Strategi Bertahan 

Kuadran III 

Ubah Strategi 
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3.1.5. Matriks SWOT 

Tabel 3.5. Contoh Matriks SWOT 

 

  Kekuatan/ Strenght 

(S) 

Kelemahan / Weakness 

(W) 

  
1. Memiliki beragam 

varian rasa coklat 

2. Pelayanan yang 

baik 

3. Tempat yang bersih 

4. dan lain sebagainya 

1. Kurangnya kepercayaan 

Kurang kepercayaan 

konsumen terhadap 

merek baru 

2. Kurangnya pemasaran 

yang tepat sasaran 

3. Dan lain sebagainya 

Peluang / Opportunities 

(O) 
Strategi S-O 

Strategi W-O 

1. Modal yang 

dibutuhkan tidak 

terlalu besar 

2. Banyak nya peminat 

pasar yang menyukai 

coklat 

3. Dan lain sebagainya 

1. Memiliki harga yang 

terjangkau 

2. Menjamin kualitas 

produk Oiku 

3. Menerapkan 

teknologi yang tepat 

guna produksi maupun 

pemasaran 

4. Terus berinovasi 

dalam melakukan 

pengembangan bisnis  

1. Memanfaatkan platform 

gratis 

2.Melakukan branding 

melalui selebgram atau 

endorsement untuk 

menciptakan kepercayaan 

terhadap merek Oiku 

3. Membuat konten media 

sosial  terkait testimoni 

terhadap para pelanggan  

Ancaman/ Threath (T) Strategi S-T Strategi W-T 

1. Banyaknya Pesaing 

sejenis 

2. Adanya pembatasan 

social berskala besar 

3. Dan lain sebagainya 

1. Mempertahankan 

kualitas produk 

2. Memiliki keunikan 

produk 

3.  Mempertahankan 

harga yang terjangkau 

1. Menarget pasar dengan 

tepat 

2. Memaksimalkan promosi 

ke target pasar yang tepat 

 

3.1.6. Business Model Canvas (BMC) 

Setelah mengetahui hasil dari analisis SWOT tersebut maka didapatkan 

alternatif strategi. Langkah selanjutnya yaitu memetakan Business Model Canvas 

(BMC) yang berguna untuk mempermudah pemilik usaha Oiku dalam memahami 

model bisnis yang sedang dijalankannya serta dapat memahami pendapat konsumen 

mengenai produk Oiku. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari analisa model 

IFAS 

EFAS 



 

 

 

bisnis dan membuat model bisnis yang sesuai dengan perusahaan dengan 

menggunakan sembilan komponen elemen yang didapat dengan mengambil data 

wawancara serta hasil dari Analisis SWOT.  

Tabel 3.6. Contoh Business Model Canvas 

A. Customer Segment (CS) 

CS memetakan konsumen yang akan dilayani oleh Usaha Oiku serta 

kebutuhannya dapat dipenuhi oleh Usaha Oiku. CS Usaha Oiku yaitu anak-anak 

hingga dewasa yang berumur 13 tahun hingga 50 tahun serta pecinta coklat dan 

thaitea. Penentuan segmentasi umur konsumen ini berdasarkan harga jual Usaha 

Oiku yang cukup atau tidak murah ataupun mahal, sehingga pembeli yang 

ditargetkan merupakan remaja ataupun orang dewasa yang sudah berpenghasilan 

atau memiliki uang jajan yang cukup besar bagi siswa. 

 

Key Partners Key Activities 

Value 

Propositions 

Customer 

Relationships 

Customer 

Segments 

 

1. Supplier bubuk 

coklat 

2. Supplier bubuk 

thaitea 

3. Supplier bahan 

pendukung lainnya 

 

1. Produksi 

2. Pembuatan facebook 

ads 

3. Pembuatan konten 

media sosial 

4. Inovasi produk 

5. Pelayanan  

6. Produk yang variatif 

1. Varian rasa yang 

beragam 

2. Bahan yang 

berkualitas 

3. Memiliki 

Standar 

Operasional 

Prosedur  

1. Gift 

2. Diskon 

3. Feedback 

1. Anak-anak 

hingga dewasa 

2. 13 tahun – 50 

tahun  

  Key Resources   Channels   

  

1. Sumber daya 

manusia 

2. Kedai 

3. Dan lain sebagainya   

1. Sosial Media 

2. Dan lainnya 

  

Cost Structure Revenue Streams 

1. Gaji karyawan 

2. Biaya bahan baku 

3. Biaya Operasional 

4. Biaya pemasaran 

 

1. Hasil penjualan usaha Oiku 
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B. Value Propositions (VP) 

VP merupakan produk atau jasa yang disampaikan perusahaan untuk 

konsumen. Adapun VP yang diberikan Usaha Oiku pada para pelanggannya yang 

pertama yaitu rasa yang beragam, dimana pelanggan dapat memesan rasa-rasa yang 

berbeda untuk setiap pembelian yang dilakukan sehingga pelanggan tidak mudah 

bosan dengan rasa yang monoton. Kemudian VP yang ditawarkan yaitu bahan yang 

digunakan memiliki kualitas yang baik. Ketiga yaitu harga yang terjangkau, produk 

Oiku menawarkan harga yang terjangkau dengan harapan semua kalangan baik 

kalangan atas maupun bawah dapat menikmati produk Oiku. Produk Oiku juga 

menjamin kebersihan produk maupun tempat penjualan, di masa pandemic seperti 

ini banyak masyarakat yang peduli terhadap kebersihan sehingga usaha Oiku dapat 

menjadi pilihan alternatif masyarakat yang sangat mementingkan kebersihan atau 

highness. 

C. Channels 

Untuk menyampaikan produknya, Usaha Oiku memiliki 2 saluran yaitu 

direct atau pemasaran langsung dan indirect yaitu pemasaran tidak langsung. 

Channel distribusi direct yaitu konsumen dapat mendatangi langsung stand Oiku 

yang berada di Sentra Kuliner Rewwin. Untuk saluran indirect atau channel 

pemasaran tidak langsung. distribusi tidak langsung berarti konsumen tidak 

membeli produk secara langsung ke Oiku. Pemasaran indirect ini melalui koperasi 

atau reseller Oiku yang telah berkerjasama dengan Oiku. Untuk penjualan indirect 

ini memiliki harga yang berbeda dengan pemasaran direct hal ini dikarenakan 

persyaratan dalam jumlah pembeliannya ditentukan batas minimalnya. 

Channel promosi dilakukan melalui sosial media yaitu pelanggan 



 

 

 

berinteraksi langsung dengan usaha Oiku dengan melakukan pemesanan 

menggunakan DM Instagram ataupun whatsapp, melalui e-commerce seperti 

Tokopedia dan Shopee, melalui pemesanan sameday seperti GrabFood dan 

GoFood.  

D. Customer Relationship (CR) 

Cara Oiku dalam menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya 

yaitu dengan melakukan beberapa hal diantaranya Gift, diskon, berinteraksi melalui 

sosial media, meminta Feedback. Gift atau hadiah diberikan kepada loyal customer 

dengan jumlah transaksi yang telah dilakukan, dengan harapan pelanggan terus 

melakukan pembelian agar mendapatkan gift. Untuk menjalin hubungan baik 

dengan konsumen, baik yang pernah melakukan pembelian atau konsumen baru 

yaitu diberikannya diskon. Untuk tetap keep in touch with customer, Usaha Oiku 

melakukan interaksi melalui sosial media, seperti memberikan informasi promo 

yang sedang berjalan, edukasi mengenai produk, membagikan cerita di Instagram, 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan, serta meminta feedback untuk 

perbaikan bisnis kedepannya. 

E. Revenue Streams (RS) 

Pendapatan yang didapat oleh Usaha Oiku yaitu berasal dari hasil penjualan 

yang dilakukan dibeberapa e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, Gofood, 

dan Grabfood dan pendapatan lainnya didapat dari hasil penjualan produk, baik dari 

penjualan koperasi, reseller, maupun penjualan di stand.  

F. Key Resources (KR) 

Key resources merupakan modal utama dari Usaha Oiku dalam 
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menciptakan value propositions, mempertahankan pelanggan, menjangkau pasar, 

serta memperoleh pendapatan. Key resources usaha Oiku terdiri dari beberapa 

bentuk yaitu fisik, intelektual, manusia, serta finansial.  

Sumber daya fisik yaitu meliputi segala bentuk sumber daya fisik yang 

dimiliki usaha Oiku, diantaranya peralatan serta rumah yang digunakan untuk 

memproduksi, serta kedai yang digunakan untuk penjualan. Sumber daya 

intelektual yang dimiliki Usaha Oiku yaitu kepemilikan surat-surat yang berasal 

dari pemerintah kota Surabaya yang membuktikan bahwa Usaha Oiku legal untuk 

melakukan kegiatan produksi maupun pemasaran. Surat-surat tersebut terdiri dari 

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

Sumber daya manusia dari Usaha Oiku yaitu tenaga kerja yang terdiri dari tenaga 

produksi, pemasaran, admin sosial media serta desain produk. Para tenaga kerja 

diberikan job desc serta SOP yang wajib dijalankan. Sumber daya finansial Usaha 

Oiku seperti modal yang dimiliki merupakan modal pribadi. 

G. Key Activities (KA) 

Key Activities merupakan aktivitas utama dalam sebuah perusahaan untuk 

menghasilkan produk dan memiliki value propositions sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan serta aktivitas pemasaran untuk dapat meningkatkan penjualan produk 

dan menciptakan citra yang baik bagi perusahaan.  

Key activities yang pertama yaitu produksi, untuk menghasilkan sebuah produk 

maka dibutuhkannya aktivitas produksi, tahapan-tahapan dalam produksi mulai 

proses pembelian bahan baku hingga produk siap dijual dapat dilihat pada Bagan 

3.2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Perencanaan Produksi Bahan Jadi Hingga Ke Konsumen 

Aktivitas lainnya guna meningkatkan penjualan yaitu kegiatan pembuatan 

facebook ads, kegiatan melakukan iklan di facebook merupakan salah satu cara 

yang paling efesien untuk beriklan online serta dapat menghubungkan bisnis sesai 

dengan target pemasaran. Kegiatan pemasaran lainnya yaitu pembuatan konten 

untuk media sosial, selain untuk berinteraksi dengan pelanggan, media sosial juga 

dapat berpengaruh dalam pengenalan produk serta peningkatan penjualan. Kegiatan 

lainnya yaitu inovasi produk yang oharus terus dilakukan pemilik agar dapat 

mengikuti kebutuhan pelanggan. Selain itu pelayanan yang diberikan juga harus 

baik agar para pelanggan senang terhadap pelayanan yang diberikan. 

Pembelian 

bahan baku 

Penyimpanan 

Kedai Home Industry 

Proses Produksi 

QC 

Proses 

Produksi 

Konsumen 

Reseller Pembelian 

bahan baku 
Agen 

Konsumen 
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H. Key Partnerships (KP) 

Dalam menjalankan bisnisnya Usaha Oiku menjalin kerjasama dengan 

beberapa supplier untuk Pengadaan bahan baku Usaha Oiku mulai dari supplier 

bahan baku, supplier sticker hingga supplier kemasan di Surabaya. 

I. Cost Structure (CS) 

Struktur biaya yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. 

Pengeluaran yang dilakukan oleh Usaha Oiku untuk melaksanakan proses bisnisnya 

diantaranya yaitu biaya bahan baku, biaya produksi (overhead), penggajian serta 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran seperti biaya yang 

dikeluarkan untuk promosi, foto produk serta biaya endorsement 

Adapun biaya biaya yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut: 

a. Biaya Investasi 

Menurut Nurmalina et al. (2014), investasi merupakan suatu istilah dengan 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang 

berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivitas dengan suatu harapan. Investasi 

juga bisa disebut dengan penanaman modal. Penanaman modal artinya 

menanamkan sejumlah dana (modal) dalam suatu waktu tertentu dengan 

mengharapkan pengembalian investasi yang disertai tingkat keuntungan yang 

diharapkan di masa mendatang. Ada empat faktor penting yang harus 

dipertimbangkan dalam melakukan investasi, yaitu modal, tingkat pengembalian, 

tingkat risiko dan arus dana, yaitu seberapa cepat dana dalam bentuk uang kas 

secara fisik yag dapat ditarik dari modal yang sudah disetor. Rincian komponen 

biaya investasi yang dibutuhkan disajikan pada Tabel 3.7. 



 

 

 

Tabel 3.7. Komponen Biaya Investasi (1/2) 

No Keterangan Harga/Unit (Rp) 

1 Boiler 800.000 

2 Sealer Cup 750.000 

3 Cooler 500.000 

4 Shaker 20.000 

5 Tempat Sedotan 25.000 

6 Toples 11.000 

7 Container 100.000 

8 Gerobak 2.000.000 

9 Ice Scope 20.000 

10 Timbangan 130.000 

11 Sendok Takar 5.000 

12 Gelas Ukur 10.000 

13 Seragam 75.000 

14 Kanebo 7.000 

15 Alat pencuci piring 10.000 

16 Alat pompa galon 50.000 

17 Juicer dispenser 8.150.000 

18 Mixer 100.000 

 

b. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk yang akan dijual. Biaya produksi terdiri dari tiga unsur, yaitu 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lainnya (bahan kemasan, 

listrik dan air, biaya P3K dan biaya sewa stan). Adapun rincian biaya produksi 

perbulan disajikan pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Rincian Biaya Produksi (1/2) 

No Keterangan Harga/Unit (Rp) 

1 Cokelat Ceo 60.000 

2 Cokelat Manajer 60.000 

3 Bubble Gumus 60.000 

4 Coklat Direktur 60.000 

5 Coklat Owner 60.000 
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Tabel 3.8. Rincian Biaya Produksi (1/2) 

No Keterangan Harga/Unit (Rp) 

6 Susu 17.500 

7 Gula 14.000 

8 Creamer 25.000 

9 Thailand tea 60.000 

10 Greentea 58.000 

11 Air Galon 4.000 

12 Milo 45.000 

13 Botol 1800 

14 Gelas 24.000 

15 Sticker Botol 6.000 

16 Ice Tube 6.000 

17 B. Tenaga Kerja Langsung 1.100.000 

18 Sewa 200.000 

19 Retribusi 150.000 

20 Parkir 25.000 

21 Listrik 100.000 

22 B. angkut 20.000 

23 Admin Sosmed 1.000.000 

24 Marketing Offline 1.300.000 

 

C. Biaya Operasional 

Biaya Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan. Biaya operasional terdiri dari 2 komponen yaitu biaya variabel 

dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan 

aktivitaas produksi yang sedang dijalankan sedangkan biaya tetap merupakan biaya 

yang tidak berubah meski jumlah produksi tiap bulan berbeda. Rincian biaya 

variabel dan biaya tetap di sajikan pada tabel 3.9 dan tabel 3.10. 

Tabel 3.9. Proyeksi Biaya variabel (1/2) 

No Keterangan Harga/Unit (Rp) 

1 Cokelat Ceo 60.000 

2 Cokelat Manajer 60.000 



 

 

 

Tabel 3.9. Proyeksi Biaya variabel (2/2) 

No Keterangan Harga/Unit (Rp) 

3 Bubble Gumus 60.000 

4 Coklat Direktur 60.000 

5 Coklat Owner 60.000 

6 Susu 17.500 

7 Gula 14.000 

8 Creamer 25.000 

9 Thailand tea 60.000 

10 Greentea 58.000 

11 Air Galon 4.000 

12 Milo 45.000 

13 Botol 1800 

14 Gelas 24.000 

15 Sticker Botol 6.000 

16 Ice Tube 6.000 

17 SKM 12.500 

18 Biaya Angkut 20.000 

 

Tabel 3.10. Proyeksi Biaya tetap 

No Keterangan Periode Biaya (Rp) 

1 Sewa Per Bulan 200.000 

2 Retribusi Per Bulan 150.000 

2 Parkir Per Bulan 25.000 

3 Listrik Per Bulan 50.000 

4 Gaji Produksi+Penjaga Stand Per Bulan 1.100.000 

5 Admin Sosmed Per Bulan 1.000.000 

6 Marketing Offline Per Bulan 1.300.000 

Total 3.825.000 

 

D. Proyeksi Biaya Promosi 

Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan guna 

memperkenakan produk perusahaan untuk dapat dikena oleh masyarakat luas 

khususnya target konsumen yang akan dibidik. Rincian biaya promosi disajikan 

pada tabel 3.11. 
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Tabel 3.11. Biaya promosi 

 
No Keterangan Biaya (Rp) 

1 Endorsment 1.000.000 

2 Media Promosi (hampers) 500.000 

3 Banner 30.000 

4 GiveAway 300.000 

5 Photo produk 300.000 

6 Bahan foto produk 300.000 

7 Ads Instagram 300.000 

Total 2.730.000 

 

E. Harga Pokok Produksi 

a) Harga Pokok Prduksi 

Harga pokok penjualan meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead. Adapun rincian disajikan pada tabel 3.12 dan tabel 3.13. 

Tabel 3.12. Harga pokok produksi varian Thaitea 

No Nama komponen Unit Harga per unit 
(Rp) 

Jumlah harga 
(Rp) 

1 Thaitea 4 60.000 240.000 
2 Greentea 4 58.000 232.000 
3 Creamer 33 25.000 825.000 
4 SKM 75 12.500 937.500 
5 Susu 82 17.500 1.435.000 
6 Gula 8 14.000 112.000 
7 Sticker ` 59 6.000 354.000 
8 Botol 1650 1800 2.970.000 
9 Air 26 4.000 1.044.000 
10 Milo 6 45.000 270.000 
11 Tenaga Kerja langsung 1.650 500 825.000 

Total 8.304.500 

 

Harga pokok produksi = 8.304.500/1650 Botol 

= 5.033/gelas 

 



 

 

 

Tabel 3.13. Harga pokok produksi kemasan botol 400ml 

No Nama komponen Unit Harga per 
unit (Rp) 

Jumlah harga (Rp) 

1 Cokelat Ceo 14 60.000 840.000 
2 Cokelat Manajer 12 60.000 720.000 
3 Bubble Gumus 10 60.000 600.000 
4 Coklat Direktur 11 60.000 660.000 
5 Coklat Owner 6 60.000 360.000 
6 Susu 70 17.500 1.225.000 
7 Gula 27 14.000 378.000 
8 Sticker 48 6.000 288.000 
9 Botol 1350 1.800 2.430.000 
10 Air 25 4.000 100.000 
11 Tenaga Kerja langsung 1350 500 675.000 

Total 8.226.000 

 

Harga pokok produksi = 8.226.000/ 1350 botol 

   = 6.093/botol 

F. Proyeksi Harga Pokok Penjualan 

Pembelian Bersih = Pembelian + Beban Angkut Pembelian  

= 5.658.500 + 100.000 = 5.758.500 

Harga Pokok Penjualan = Pembelian Bersih + Persediaan Awal Barang – 

Persediaan Akhir Barang 

= 5.758.500 + 12.300.000 – 2.719.500 

= 15.339.000 

G. Payback Period (PP) 

Payback Period  merupakan jumlah periode (tahun) yang diperlukan untuk 

mengembalikan modal investasi awal dengan tingkat pengembalian tertentu. 

Payback Period (PP) 
Total Investasi

Laba per bulan
 =  x 12 bulan 
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   = 
13.419.000

20.000.000
x 12 = 8 bulan 

Dari hasil perhitungan Payback Period (PP) bahwa pengembalian investasi 

pada Usaha Oiku yaitu selama 8 bulan 

H. Return on lnvestment (ROI) 

Return on lnvestment (ROI) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Sartono, 2010: 123). 

Return On Investment (ROI) = 
Laba per bulan

Total Investasi
 x 100% 

    =  
20.000.000

13.419.000
 x 100 % = 1,49%  

Perhitungan Return on Investment (ROI) dalam pengembalian investasi 

selama satu bulan pada Usaha Oiku sebesar 1,49% 

I. Break Event Point (BEP) 

Tabel 3.14. Break Event Point (BEP) 

Keterangan Thaitea Coklat Grand Total 

Penjualan 10.000 15.000  

Harga/Unit 1.650 1.350  

Total Penjualan 16.500.000 20.250.000 36.750.000 

Biaya Variabel 5033 6093  

Total Biaya Variabel 8.304.500 8.226.000 16.530.500 

 

Biaya Tetap yang dikeluarkan yaitu Rp 3.825.000 

BEP = Total  Biaya Tetap/ (1- ( Total Biaya Variabel/Total Biaya Penjualan) 

= Rp 3.825.000 / (1- ( 16.530.500/36.750.000) 

= Rp 3.825.000/ 0,55 = Rp 6.954.545/bulan 



 

 

 

Kesimpulan : Agar perusahaan tidak mengalami kerugian maka perusahaan harus 

mencapai penjualan minimal sebanyak   Rp 6.954.545/bulan 

BEP Unit = BEP Keseluruhan/Total Biaya Keseluruhan x Harga perunit 

BE/Thaitea = Rp 6.954.545 / 36.750.000 x 10.000 = 1893 unit 

BE/ Coklat Rp 6.954.545 / 36.750.000 x 15.000 = 2839 unit 

 BEP Usaha Oiku tercapai pada saat produksi 2893 varian coklat dan 1893 

varian thaitea jika ditotal yaitu sebanyak 4.786 botol 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab empat ini akan berfokus pada hasil penerapan yang 

telah dilakukan sesuai dengan teori dan perencanaan yang telah disusun oleh Oiku 

sebelumnya. Hasil penerapan strategi pengembangan yang dimaksud yaitu analisis 

Strenght, Weakness, Oppurtunity, and Treath (SWOT), analisis Business model 

canvas, dan Business plan yang telah dibuat dan diterapkan ke dalam bisnis Oiku. 

4.1 Analisa Strenghts, Weakness, Opurtunities, and Treaths (SWOT) 

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

mengidentifikasi atau mengevaluasi faktor-faktor internal maupun eksternal 

perusahaan. Faktor internal perusahaan terdiri atas kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Sementara itu faktor eksternal perusahaan terdiri atas peluang dan 

ancaman perusahaan. 

4.1.1 Analisa Lingkungan Internal dan Esternal Perusahaan 

Sebelum membuat strategi bisnis, langkah yang pertama yaitu mengetahui 

kekuatan (Strenghts), Kelemahan (weakness), Peluang (Oppurtunity), dan 

Ancaman (Treath). Pada Gambar 4.1 merupakan hasil dari pengumpulan data usaha 

Oiku mengenai Analisa SWOT. 

Setelah mengetahui seluruh faktor internal dan eksternal usaha Oiku, maka 

tahap selanjutnya yaitu membobot dan memberi rating pada tiap-tiap indikator dan 

kemudian di beri skor. Skor dihasilkan dengan cara mengalikan rating dengan 

bobot.   
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Gambar 4.1 Analisis SWOT pada Oiku 

4.1.2 Hasil Internal Factor Evaluations dan  Eksternal Factor Evaluations 

Setelah identifikasi faktor internal dan eksternal dengan menganalisis 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan, kemudian dilakukan penentuan 

bobot pada analisis internal dan eksternal perusahaan dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada pihak manajemen atau ahli strategi dengan menggunakan 

metode perbandingan berpasangan. Penentuan bobot setiap faktor menggunakan 

skala 1, 2, dan 3. Berikutnya adalah penentuan rating untuk masing-masing faktor 

dengan skala untuk kekuatan 3,4 dan kelemahan 1,2. Sedangkan untuk peluang dan 

ancaman dengan skala 1,2,3 dan 4. Selanjutnya nilai dari pembobotan dikalikan 

dengan peringkat pada tiap  faktor dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara 

vertikal untuk memperoleh total pembobotan. 

 

 



 

53 

 

 
 

Tabel 4.1 Hasil Internal Factor Evaluations 

Internal Factor Evaluations 

No. Strenght Bo0,15bot Rating Skor 

1. Memiliki beragam varian rasa 0,10 3 0,30 

2. Fasilitas produksi yang sudah standar 0,15 4 0,60 

3. Tidak mengandung pengawet 0,13 4 0,52 

4.  Kualitas dan Pelayanan yang baik 0,12 3 0,36 

Sub Total 0,50  1,78 

     

No. Weakness Bobot Rating Skor 

1. Kurangnya kepercayaan konsumen 

terhadap produk baru 

0,18 2 0,36 

2. Belum memiliki pangsa pasar yang 

luas 

0,17 2 0,34 

3. Promosi yang masih kurang 0,15 1 0,15 

Sub Total 0,50  0,85 

Total 1  2,63 

 

Tabel 4.2 Hasil Eksternal Factor Evaluations 

Eksternal Factor Evaluations 

No. Oppurtunity Bobot Rating Skor 

1. Banyaknya penyuka coklat dan teh 0,20 3 0,60 

2.  Memanfaatkan media sosial atau 

platform gratis 

0,25 3 0,75 

Sub Total 0,45  1,35 

     

No. Treath Bobot Rating Skor 

1. Munculnya pesaing baru yang tak 

terduga 

0,30 2 0,60 

2. Adanya Peraturan Pemerintah yang 

memberhentikan masyarakat dalam 

bersosial (PSBB) yang tidak pasti 

0,25 2 0,50 

Sub Total 0,55  1,10 

Total 1  2,45 

 

4.1.3 Kuadran SWOT 

Nilai yang diperoleh pada matriks IFE dan matriks EFE kemudian 

dimasukkan ke dalam matriks Internal-Eksternal (Internal-External Matrix) untuk 

memetakan posisi perusahaan pada saat ini.  
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Setelah mengetahui matriks IFE dan EFE serta mengetahui hasil susunan faktor-

faktor internal dan eksternal perusahaan, selanjutnya dapat diketahui posisi 

perusahaan pada kuadran SWOT yaitu: 

x = 1,78 – 0,85 = 0,93 

y = 1,35 – 1,10 = 0,25 

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi 

dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus 

melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara 

maksimal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar posisi kuadran SWOT dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1 Kuadran SWOT 

 

 

 

Kuadran 1 

Strategi Progresif 
Kuadran 3 

Ubah Strategi 

Kuadran 2 

Strategi Diversifikasi 

Kuadran 4 

Strategi Bertahan 

(0.93, 0,25) 
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4.1.4 Matriks SWOT 

Tabel 4.3. Matriks SWOT 

  

Kekuatan/ Strenght (S) 

Kelemahan / Weakness 

(W) 

  

1. Memiliki beragam 

varian rasa 

2. Fasilitas produksi yang 

sudah standar 

3. Tidak mengandung 

pengawet 

4. Kualitas dan Pelayanan 

yang baik 

1. Kurangnya 

kepercayaan konsumen 

terhadap produk baru 

2. Belum memiliki pangsa 

pasar yang luas 

3. Promosi yang masih 

kurang 

Peluang / Opportunities 

(O) 
Strategi S-O 

Strategi W-O 

1. Banyaknya penyuka 

coklat dan teh 

2. Memanfaatkan media 

sosial atau platform 

gratis 

O1-S1,2 Inovasi Produk 

O2-S1,2,3,4 

Mengembangkan 

pemasaran berbasis internet  

O2-W1,2,4 Membuat 

Konten di Sosial media  

Ancaman/ Threath (T) Strategi S-T Strategi W-T 

1. Munculnya pesaing 

baru yang tak terduga 

2. Adanya Peraturan 

Pemerintah yang 

memberhentikan 

masyarakat dalam 

bersosial (PSBB) yang 

tidak pasti  

 

T1-S1,2 Keunikan produk  

Membuat konten di sosial 

media  

 Berdasarkan Tabel 4.3. Matrik SWOT usaha Oiku menunjukan kombinasi 

faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan beberapa strategi bisnis yang 

dapat dilakukan oleh usaha Oiku. Adapun strategi yang dihasilkan dari hasil Analisa 

matriks SWOT tersebut. 

1) Strategi SO ( Strength-Oppurtunity) 

a) S1,3 - O1 Inovasi Produk 

Melihat Peluang pada nomor 1 dan kekuatan pada nomor 1 dan 3, 

IFAS 

EFAS 
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menghasilkan strategi yaitu melakukan inovasi pada produk, baik varian rasa 

maupun kemasan dan topping. Utnuk menjangkau pasar yang jauh dibutuhkan 

produk yang bisa tahan hingga 7 hari pengiriman. Inovasi yang dilakukan oleh Oiku 

yaitu dengan membuat produk minuman yang dapat diseduh sendiri atau dalam 

bentuk serbuk yang dikemas dengan menggunakan kemasan kantung atau zipper 

pouch.  

 

 

 

 

Gambar 4.2 Produk Inovasi Oiku 

 Pada awalnya Oiku hanya memiliki 6 varian rasa yang lebih dominan ke 

bahan dasar teh, dengan perkembangan zaman Oiku melakukan inovasi produk 

dengan menambahkan varian coklat dengan berbagai rasa dan non coklat untuk 

yang tidak menyukai coklat serta Oiku juga berinovasi pada topping sebagai 

tambahannya. Adapun varian rasa yang ditambahkan yaitu choco manager, bubble 

gumus, redvelved, greentea, choco director dan untuk topping nya yaitu cheese 

cream dan boba. 

b) S1,2,3,4 – O2 Mengembangkan pemasaran melalui media sosial 

Melihat kekuatan pada nomor 1 sampai dengan 4 dan melihat peluang pada 

nomor 2 menghasilkan alternatif strategi yaitu mengembangkan pemasaran 

berbasis internet. Untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk, usaha Oiku 

telah melakukan pemasaran melalui sosial media. Sosial media yang digunakan 
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usaha Oiku yaitu Instagram, tiktok, whatsapp, dan facebook. Sosial media ini 

dipilih karna banyaknya pengguna media sosial ini dan pengguna nya kebanyakan 

adalah target dari penjualan produk yaitu remaja.  

Konten-konten yang akan disajikan merupakan konten yang berhubungan 

dengan target pelanggan. Konten-konten yang berisi edukasi mengenai produk, 

testimoni pelanggan, pembuatan produk, kreasi dari bahan baku produk, info promo 

dan tantangan yang diberikan oleh Oiku. 

2) Strategi WO (Weakness – Oppurtunity) 

a) W2 - O2,4 Pengenalan produk 

Untuk mengenalkan produk dan memangsa pasar yang lebih luas maka 

dibutuhkannya pemasaran yang dapat mengundan pelanggan tertarik. Pengenalan 

produk Oiku dilakukan menggunakan pemasaran melalui media sosial. Selain itu 

penjualan juga dilakukan di e-commerce yaitu shopee. 

3) Strategi ST 

a) S1,2 – T1 Memiliki Keunikan Produk 

 Memiliki ciri khas produk adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap usaha 

untuk dapat dibedakan dengan pesaingnya. Ciri khas produk Oiku yaitu memiliki 

keunikan pada bahan baku yang digunakan. Oiku memiliki rasa khas dan tekstur 

yang cenderung creamy, hal ini karena cara pembuatan dan bahan yang 

digunakannya. 
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4.2 Business Plan 

4.2.1 Perencanaan Pemasaran 

A. Untuk meningkatkan pemasaran produk Oiku, maka usaha Oiku harus dapat 

menentukan saluran distribusi (Channels) terlebih dahulu. Saluran distribusi terdiri 

dari sekumpulan orang dan perusahaan yang terlibat dalam pemindahan ha katas 

produk, dimana produk berpindah dari produsen ke konsumen atau pelakua bisnis. 

Berikut merupakan gambaran saluran distribusi Oiku: 

1. Kedai di Sentra Kuliner Rewwin, usaha Oiku menyewa tempat di Sentra kuliner 

rewwin dengan jam operasional jam 17.00 hingga 21.00 WIb. 

2. Rumah produksi, berada di jalan biduri pandan 1 no 9, merupakan rumah 

pemilik sekaligus tempat untuk produksi dan berjualan 

3. Sosial media, sosisal media yang digunakan diantaranya Instagram, tiktok, 

whatsapp business, dan facebook. Pemesanan dilakukan melalui DM Instagram 

atau menghubungi nomor whatsapp business yang tertera. Adapun nama 

Instagram dan tiktok oiku yaitu @oiku.id, dan nama facebooknya yaitu Original 

Thailand tea Official. 

4. e-commerce yang digunakan dalam melakukan transaksi yaitu shopee. Di akun 

Shopee yang dimiliki Oiku hanya melakukan penjualan yang dapat dikirim ke 

luar kota yaitu produk yang menggunakan kemasan zipper atau produk bubuk. 

Adapun nama akun shopee yang dimiliki Oiku yaitu Oiku.id 

B. Marketing Mix atau Bauran Pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau layanan bagi pelanggannya 

dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti Produk/Layanan (Product), 

Tempat (Place), Harga (Price) dan Promosi (Promotion) yang biasanya disingkat 
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dengan 4P Marketing Mix. 

1) Produk (Product) 

Produk yang dijual oleh Oiku yaitu berupa minuman yang berbahan dasar 

coklat dan teh yang dikombinasikan dengan bahan-bahan yang telah diracik dengan 

resep perusahaan. Produk Oiku memiliki 2 macam kemasan yaitu, kemasan siap 

saji atau kemasan gelas yang dijual di kedai, kemasan botol ukuran 250 ml hingga 

400 ml yaitu kemasan yang dijual secara distribusi atau dikirim dibeberapa tempat. 

2) Harga (Price) 

Harga yang ditawarkan Oiku bergantung pada kemasan dan varian. Harga 

untuk kemasan gelas dan botol berkisar antara 10.000 hingga 18.000. 

3) Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan elemen penting dalam usaha, semakin menarik promosi 

yang ditawarkan akan semakin banyak pula peminat yang akan melakukan 

pembelian. Promosi yang digunakan oleh Oiku yaitu promosi melalui sosial media 

seperti Instagram, Tiktok, Facebook Ads dan WhatsApp. Promosi dengan 

menggunakan Sosial media Advertising terbukti dapat meningkatkan merek usaha 

dan memiliki target promosi yang tepat. 

Promosi lainnya yaitu dengan mengadakan GiveAway. GiveAway yaitu sebuah 

strategi untuk meningkatkan populeritas sebuah merek dengan membagikan produk secara 

gratis. GiveAway yang akan   dilakukan bertujuan untuk mengenalkan produk Oiku 

pada masyarakat, menambah followers Instagram, meningkatkan omset penjualan. 

Adapun GiveAway yang akan dilakukan dengan mekanisme berikut : 

Pelanggan akan diminta untuk melakukan pembelian via Shopee atau via lainnya. 

Pelanggan diminta untuk post melalui feed Instagram dengan Hastag 
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#OikuReLaunching #Oikukedaicoklat #GiveAwayOiku dan mention @oiku.id 

Pelanggan diminta untuk memfollow Instagram @oiku.id 

Pemenang akan dipilih menjadi 3 kategori, kategori pertama yaitu memiliki 

caption yang menarik, kategori kedua likes terbanyak, dan yang terakhir 

berdasarkan polling acak (menggunakan aplikasi polling). 

Untuk meyakinkan pelanggan terhadap produk Oiku, Oiku berkerjasama 

dengan selebgram Surabaya. Selebgram tersebut diminta untuk mereview produk 

Oiku di social media yang dimiliki. Kriteria selebgram yang di endorse yaitu yang 

memiliki followers minimal 3 ribu followers. 

Promosi lainnya yaitu dengan memberikan potongan harga, dengan potongan 

harga diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi 

pembelian. 

4) Tempat (Place) 

Tempat merupakan hal yang paling utama dalam melakukan transaksi 

penjualan. Tempat yang strategis akan berpengaruh dalam melakukan penjualan 

baik penjualan online maupun offline. Sentra kuliner Rewwin menjadi tempat 

penjualan Oiku, tempat ini dipilih karna lokasi yang strategis dan sesuai dengan 

target pemasaran.  

4.2.2 Perencanaan Operasional 

A. Man 

Man atau manusia merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan suatu perusahaan.Adanya sumberdaya manusia sangat penting 

untuk melakukan proses manajemen, mulai dari perencanaan, proses produksi 

hingga produk sampai pada konsumen. Unsur ini juga meliputi karyawan yang 
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dimiliki. Pada setiap karyawan akan memiliki tugas dan tangggung jawab masing-

masing, sesuai dengan struktur dan keahlian masing-masing. Adapun struktur 

organisasi Usaha Oiku dapat dilihat pada Bagan 4.1 

 

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Usaha Oiku 

Dalam sebuah usaha dibutuhkan sebuah SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

memiliki kemampuan dalam bidangnya. SDM yang dibutuhkan Oiku yaitu Tenaga 

produksi/penjaga stand, Tenaga pemasaran, Admin sosial media, dan desain produk 

(freelancer). Guna mendukung hal tersebut maka akan dibuka lowongan pekerjaan 

dengan kualifikasi sebagai berikut: 

a) Tenaga Produksi/Penjaga Stand 

• Minimal SMA/SMK 

• Berpenampilan menarik 

• Memiliki komunikasi yang baik 

• Pekerja keras, jujur dan sopan 

• Diutamakan yang memiliki pengalaman 

• Bersedia berkerja di hari libur 

b) Pemasaran 

• Memiliki pengalaman dibidang pemasaran 

• Komunikatif dan berpenampilan menarik 

• Jujur dan sopan 

Designer 
Freelencer 

Admin Sosial 
Media 

 

Marketing 
Tenaga 

Produksi/Penjaga 
Stand 

 

Pemilik 
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• Dapat berkerja di bawah tekanan / target 

• Dapat membangun relasi 

c) Admin Sosial media 

• Memiliki pengalaman dibidang peamsaran 

• Komunikatif dan berpenampilan menarik 

• Jujur dan sopan 

• Dapat berkerja di bawah tekanan / target 

• Familiar dengan ads, sosial media dan eccomerce 

d)  Desain Freelancer 

• Memiliki kemampuan di bidang Adobe photoshop, Ilustrasi, dan coreldraw 

• Kreatif dan inovatif 

• Dapat berkerja dengan tim 

• Dapat berkeja di bawah tekanan 

B. Machine 

Dalam proses manajemen, machine atau mesin juga merupakan unsur penting 

dalam memudahkan pelaksanaan aktivitas perusahaan. Dalam pembuatan produk 

Usaha Oiku dibutuhkan beberapa peralatan/mesin untuk menghasilkan sebuah 

produk. Mesin yang dibutuhkan yaitu sealer cup digunakan untuk menutup gelas, 

Boiler untuk pemanas air dan untuk menjaga air agar tetap panas, printer untuk 

mencetak sticker dan kebutuhan promosi, cooler untuk menyimpan produk jadi dan 

stok bahan baku, hand mixer untuk mengaduk topping, pompa galon dan  juicer 

dispenser untuk menjaga minuman tetap dingin (untuk kedai). 
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C. Material 

Material atau bahan baku merupakan unsur penting dalam aktivitas 

perusahaan. Bahan baku akan diolah menjadi produk jadi dan dibuat sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan atau sesuai dengan pemesanan. Bahan baku yang sudah 

jadi akan disimpan di cooler sebelum didistribusikan. Adapun bahan baku yang 

dibutuhkan yaitu bubuk coklat, bubuk teh, botol, sticker, air, susu uht, skm, 

creamer, dan gula.  

D. Method 

Metode merupakan Langkah-langkah yang dikerjakan dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan atau biasanya dikenal standard operational procedure (SOP) yang 

harus dipatuhi oleh pekerja. 

4.2.3 Perencanaan Keuangan 

A. Biaya Investasi 

Menurut Nurmalina et al. (2014), investasi merupakan suatu istilah dengan 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang 

berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivitas dengan suatu harapan. Investasi 

juga bisa disebut dengan penanaman modal. Rincian komponen biaya investasi 

yang dibutuhkan disajikan pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Biaya Investasi (1/2) 

No Keterangan Unit Harga/Unit (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

1 Boiler 1 800.000 800.000 

2 Sealer Cup 1 750.000 750.000 

3 Cooler 2 500.000 1.000.000 
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Tabel 4.4 Biaya Investasi (2/2) 

No Keterangan Unit Harga/Unit (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

4 Shaker 2 20.000 40.000 

5 Tempat Sedotan 1 25.000 25.000 

6 Toples 15 11.000 55.000 

7 Container 1 100.000 100.000 

8 Gerobak 1 2.000.000 2.000.000 

9 Ice Scope 1 20.000 20.000 

10 Timbangan 1 130.000 130.000 

11 Sendok Takar 12 5.000 60.000 

12 Gelas Ukur 4 10.000 40.000 

13 Seragam 1 75.000 75.000 

14 Kanebo 2 7.000 14.000 

15 Alat pencuci piring 1 10.000 10.000 

16 Alat pompa galon 1 50.000 50.000 

17 Juicer dispenser 1 8.150.000 8.150.000 

18  Mixer 1 100.000 100.000 

Total 13.419.000 

 

B. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk yang akan dijual. Biaya produksi terdiri dari tiga unsur, yaitu 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lainnya (bahan kemasan, 

listrik dan air, biaya P3K dan biaya sewa stan). Adapun rincian biaya produksi 

perbulan disajikan pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Rincian biaya produksi (1/2) 

NO Keterangan Unit Harga/Unit (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

1 Cokelat Ceo 13 60.000 780.000 

2 Cokelat Manajer 13 60.000 780.000 

3 Bubble Gumus 13 60.000 780.000 

4 Coklat Direktur 13 60.000 780.000 

5 Coklat Owner 3 60.000 180.000 

6 Susu 35 17.500 612.500 

7 Gula 25 14.000 350.000 
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Tabel 4.5 Rincian biaya produksi (2/2) 

NO Keterangan Unit Harga/Unit (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

8 Creamer 10 25.000 250.000 

9 Thailand tea 2 60.000 120.000 

10 Greentea 2 58.000 116.000 

11 Air Galon 10 4.000 40.000 

12 Milo 2 45.000 90.000 

13 Botol 250 1800 450.000 

14 Gelas 10 24.000 240.000 

15 Sticker Botol 5 6.000 30.000 

16 Ice Tube 10 6.000 60.000 

17 B. Tenaga Kerja Langsung 1 1.100.000 1.100.000 

18 Sewa 1 200.000 200.000 

19 Retribusi 1 150.000 150.000 

20 Parkir 1 25.000 25.000 

21 Listrik 1 100.000 100.000 

22 B. angkut 5 20.000 100.000 

23 Admin Sosmed Per Bulan 1.000.000 1.000.000 

24 Marketing Offline Per Bulan 1.300.000 1.300.000 

Total 9.633.500 

 

C. Biaya Operasional 

Biaya Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan. Biaya operasional terdiri dari 2 komponen yaitu biaya variabel 

dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan 

aktivitaas produksi yang sedang dijalankan sedangkan biaya tetap merupakan biaya 

yang tidak berubah meski jumlah produksi tiap bulan berbeda. Rincian biaya 

variabel dan biaya tetap di sajikan pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 

Tabel 4.6 Proyeksi Biaya Variabel (1/2) 

No Keterangan Unit Harga/Unit (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

1 Cokelat Ceo 13 60.000 780.000 

2 Cokelat Manajer 13 60.000 780.000 

3 Bubble Gumus 13 60.000 780.000 



 

66 

 

Tabel 4.6 Proyeksi Biaya Variabel (2/2) 

No Keterangan Unit Harga/Unit (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

4 Coklat Direktur 13 60.000 780.000 

5 Coklat Owner 3 60.000 180.000 

6 Susu 35 17.500 612.500 

7 Gula 25 14.000 350.000 

8 Creamer 10 25.000 250.000 

9 Thailand tea 2 60.000 120.000 

10 Greentea 2 58.000 116.000 

11 Air Galon 10 4.000 40.000 

12 Milo 2 45.000 90.000 

13 Botol 250 1800 450.000 

14 Gelas 10 24.000 240.000 

15 Sticker Botol 5 6.000 30.000 

16 Ice Tube 10 6.000 60.000 

17 SKM 75 12.500 937.500 

18 Biaya Angkut 5 20.000 100.000 

Total 5.758.500 

 

Tabel 4.7 Proyeksi Biaya tetap 

No Keterangan Periode Biaya (Rp) 

1 Sewa Per Bulan 200.000 

2 Retribusi Per Bulan 150.000 

2 Parkir Per Bulan 25.000 

3 Listrik Per Bulan 50.000 

4 Gaji Produksi+Penjaga Stand Per Bulan 1.100.000 

5 Admin Sosmed Per Bulan 1.000.000 

6 Marketing Offline Per Bulan 1.300.000 

Total 3.825.000 

 

D. Proyeksi Biaya Promosi 

Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan guna 

memperkenakan produk perusahaan untuk dapat dikena oleh masyarakat luas 

khususnya target konsumen yang akan dibidik. Rincian biaya promosi disajikan 

pada tabel 4.9 
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Tabel 4.8 Biaya promosi 

No Keterangan Biaya (Rp) 

1 Endorsment 1.000.000 

2 Media Promosi (hampers) 500.000 

3 Banner 30.000 

4 GiveAway 300.000 

5 Photo produk 300.000 

6 Bahan foto produk 300.000 

7 Ads Instagram 300.000 

Total 2.730.000 

 

E. Harga Pokok Produksi 

a) Harga Pokok Prduksi 

Harga pokok penjualan meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead. Adapun rincian disajikan pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 

Tabel 4.9 Harga Pokok Produksi Varian Thaitea 

No Nama komponen Unit Harga per unit 
(Rp) 

Jumlah harga 
(Rp) 

1 Thaitea 4 60.000 240.000 
2 Greentea 4 58.000 232.000 
3 Creamer 33 25.000 825.000 
4 SKM 75 12.500 937.500 
5 Susu 82 17.500 1.435.000 
6 Gula 8 14.000 112.000 
7 Sticker ` 59 6.000 354.000 
8 Botol 1650 1800 2.970.000 
9 Air 26 4.000 1.044.000 
10 Milo 6 45.000 270.000 
11 Tenaga Kerja langsung 1.650 500 825.000 

Total 8.304.500 

Harga pokok produksi = 8.304.500/1650 Botol 

 = 5.033/botol 
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Tabel 4.10 Harga Pokok Produksi Kemasan Botol 400ml 

No Nama komponen Unit Harga per 
unit (Rp) 

Jumlah harga (Rp) 

1 Cokelat Ceo 14 60.000 840.000 
2 Cokelat Manajer 12 60.000 720.000 
3 Bubble Gumus 10 60.000 600.000 
4 Coklat Direktur 11 60.000 660.000 
5 Coklat Owner 6 60.000 360.000 
6 Susu 70 17.500 1.225.000 
7 Gula 27 14.000 378.000 
8 Sticker 48 6.000 288.000 
9 Botol 1350 1.800 2.430.000 
10 Air 25 4.000 100.000 
11 Tenaga Kerja langsung 1350 500 675.000 

Total 8.226.000 

 

Harga pokok produksi = 8.226.000/ 1350 botol 

    = 6.093/botol 

F. Proyeksi Harga Pokok Penjualan 

Pembelian Bersih = Pembelian + Beban Angkut Pembelian  

= 5.658.500 + 100.000  

= 5.758.500 

Harga Pokok Penjualan = Pembelian Bersih + Persediaan Awal Barang – 

Persediaan Akhir Barang 

= 5.758.500 + 12.300.000 – 2.719.500 

= 15.339.000 

G. Payback Period (PP) 

Payback Period  merupakan jumlah periode (tahun) yang diperlukan untuk 

mengembalikan modal investasi awal dengan tingkat pengembalian tertentu. 

Payback Period (PP) 
Total Investasi

Laba per bulan
 =  x 12 bulan 
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   = 
13.419.000

20.000.000
x 12 = 8 bulan 

Dari hasil perhitungan Payback Period (PP) bahwa pengembalian investasi 

pada Usaha Oiku yaitu selama 8 bulan 

H. Return on lnvestment (ROI) 

Return on lnvestment (ROI) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Sartono, 2010: 123). 

Return On Investment (ROI) = 
Laba per bulan

Total Investasi
 x 100% 

    =  
20.000.000

13.419.000
 x 100 % = 1,49%  

Perhitungan Return on Investment (ROI) dalam pengembalian investasi 

selama satu bulan pada Usaha Oiku sebesar 1,49% 

I. Break Event Point (BEP) 

Tabel 4.11 Break Event Point (BEP) 

Keterangan Thaitea Coklat Grand Total 

Penjualan 10.000 15.000  

Harga/Unit 1.650 1.350  

Total Penjualan 16.500.000 20.250.000 36.750.000 

Biaya Variabel 5033 6093  

Total Biaya Variabel 8.304.500 8.226.000 16.530.500 

 

Biaya Tetap yang dikeluarkan yaitu Rp 3.825.000 

BEP = Total  Biaya Tetap/ (1- ( Total Biaya Variabel/Total Biaya Penjualan) 

= Rp 3.825.000 / (1- ( 16.530.500/36.750.000) 

= Rp 3.825.000/ 0,55 

= Rp 6.954.545/bulan 

Kesimpulan : Agar perusahaan tidak mengalami kerugian maka perusahaan harus 
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mencapai penjualan minimal sebanyak   Rp 6.954.545/bulan 

BEP Unit = BEP Keseluruhan/Total Biaya Keseluruhan x Harga perunit 

BE/Thaitea = Rp 6.954.545 / 36.750.000 x 10.000 = 1893 unit 

BE/ Coklat Rp 6.954.545 / 36.750.000 x 15.000 = 2839 unit 

 BEP Usaha Oiku tercapai pada saat produksi 2893 varian coklat dan 1893 

varian thaitea jika ditotal yaitu sebanyak 4.786 botol 

J. Proyeksi Penjualan 

Agar penjualan dapat terlaksana sesuai dengan target maka dibutuhkannya 

proyeksi penjualan untuk mengestimasi penjualan serta produksi yang akan 

dikerjakan. Adapun proyeksi penjualan dapat dilihat pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 Proyeksi Penjualan PerBulan 

Varian Harga 
Unit/ 

weekday 

Da

y 

Unit/ 

Weekend 

Da

y 

Wee

k 

Total 

Penjualan 

Total 

Penjualan (Rp) 

Choco CEO 15000 10 5 19 2 4 352 5.280.000  

Choco Manager 15000 10 5 13 2 4 304 4.560.000  

Choco Director 15000 8 5 14 2 4 272 4.080.000  

Choco Owner 15000 5 5 7 2 4 156 2.340.000  

Bubble Gumus 15000 8 5 15 2 4 280 4.200.000  

Greentea 10000 15 5 25 2 4 500 5.000.000  

Milk Thaitea 10000 15 5 25 2 4 500 5.000.000  

Choco Thaitea 10000 10 5 22 2 4 376 3.760.000  

Milo Thaitea 10000 10 5 22 2 4 376 3.760.000  

Grand Total   91   162     3116 37.980.000  

 

4.3 Business Model Canvas 

Tabel 4.14 merupakan business model canvas dari Oiku, dengan menyusun 

business model canvas Oiku dapat menentukan atau merencanakan kegiatan, baik 

kegiatan produksi, pemasaran, atau kegiatan membangun komunikasi dengan 
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konsumen.  

Tabel 4.13 Business Model Canvas 

  

Berdasarkan pemetaan BMC usaha Oiku, terdapat hasil dari penerapan yang  

telah diterapkan pada usaha Oiku yaitu sebagai berikut: 

A. Customer Segments (CS) 

Customer segments dari Oiku yaitu perempuan dan laki – laki mulai dari 

anak-anak, remaja hingga dewasa. Konsumen membeli produk Oiku karena 

kegemaran mengonsumsi minuman coklat dan teh. Pada Gambar 4.3 Menunjukan 

customer segments dari Oiku.  

Key Partners Key Activities 

Value 

Propositions 

Customer 

Relationships 

Customer 

Segments 

 

1. Supplier bubuk 

coklat 

2. Supplier bubuk 

thaitea 

3. Supplier bahan 

pendukung lainnya 

 

1. Produksi 

2. Pemasaran 

(Pembuatan 

Konten) 

3. Pembukuan 

4. Membuat 

legalitas 

1. Varian rasa 

yang beragam 

2. Tidak 

mengandung 

pengawet 

tambahan 

  

1. Gift 

2. Diskon 

3. Berinteraksi 

melalui sosial 

media 

4. Feedback 

Anak-anak 

hingga 

dewasa 

  Key Resources   Channels   

  

1. Sumber daya 

manusia 

2. Kedai 

3. Peralatan 

4. Rumah produksi   

1. Media sosial 

2. E-commerce 

3. Sentra 

kuliner   

Cost Structure Revenue Streams 

1. Gaji karyawan 

2. Biaya bahan baku 

3. Biaya Operasional 

1. Hasil penjualan online 

2. Hasil penjualan offline 
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Anak-anak usia  

5 – 10 tahun 

Remaja usia 11 – 23 tahun Dewasa usia 24 – 55 tahun 

Gambar 4.3 Customer Segments Oiku 

Dari Gambar 4.5 Pelanggan melakukan transaksi pembelian melalui online 

dan offline. Pembelian online  dilakukan dengan melalui media sosial Oiku seperti 

DM Instagram, whatsapp, Grabfood dan Shopee. Untuk pembelian offline biasanya 

pelanggan langsung datang ke rumah atau membeli di kedai Oiku.  

 

Gambar 4.4 Pelanggan Oiku 

Dari Gambar 4.4 Menjelaskan bahwa penjualan yang dilakukan kebanyakan 

melalui offline dengan total 325 pelanggan sedangkan untuk penjualan melalui 

online sebesar 75 pelanggan. Dengan mengetahui data transaksi tersebut membantu 

Oiku dalam melakukan strategi pengembangan bisnis.  
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B. Value Propositions (VP) 

Value propositions yang ditawarkan Oiku agar pelanggan memilih produk 

Oiku yaitu varian rasa yang beragam. Varian rasa yang ditawarkan Oiku memiliki 

beragam rasa mulai dari non kafein, coklat dan teh. Varian rasa coklat yang 

ditawarkan juga memiliki rasa yang berbeda walaupun masih dalam kategori coklat. 

Varian rasa coklat yang dimaksud antara lain coklat hazelnut, 100% coklat atau 

pure choco, coklat silverqueen, coklat manis. Untuk minuman non kafein yaitu 

bubble gum, red velved dan greentea. Untuk minuman teh nya yaitu milk thaitea, 

greenthaitea, choco thaitea, dan milo thai tea. Produk dikemas dalam kemasan 

botol, zipper, dan gelas. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 10.000 – Rp 30.000. 

Harga yang ditawarkan cukup terbilang murah dibanding pesaing. Pada gambar 4.5 

Terlihat para konsumen memegang varian rasa yang berbeda-beda. 

 

Gambar 4.5 Varian Rasa Oiku 

Value propositions lainnya yaitu produk Oiku tidak mengandung bahan 

pengawet tambahan. Dalam pembuatannya Oiku hanya menggunakan gula sebagai 

tambahan rasa manis. Sehingga konsumen tidak perlu khawatir dalam 

mengkonsumsinya. Produk Oiku juga aman dikonsumsi oleh ibu yang sedang 

menyusui. Pada Gambar 4.6 Menunjukan pelanggan Oiku yang sedang memiliki 
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balita. 

 

Gambar 4.6 Pelanggan Oiku Busui 

C. Channels 

Channel  atau saluran pemasaran pada usaha Oiku terdiri dari media sosial, 

e-commerce dan Kedai di Sentra  Kuliner Rewwin. Untuk media sosial yang 

digunakan dalam melakukan pemasaran yaitu Instagram, facebook, tiktok dan 

whatsapp business. Pada sosial media, konten yang disajikan kurang lebih sama 

dengan akun media sosial Oiku lainnya. Saluran pemasaran yang dilakukan melalui 

sosial media yaitu pelanggan berinteraksi langsung dengan usaha Oiku dengan 

melakukan pemesanan menggunakan DM Instagram, ataupun whatsapp. Pada 

Gambar 4.7 Menunjukan pemesanan yang dilakukan melalui DM Instagram. 

 

Gambar 4.7 Pemesanan melalui DM Instagram 
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Media sosial yang digunakan yaitu Instagram dengan jumlah pengikut 151, 

dari jumlah pengikut sebelumnya hanya 87 pengikut saja. Media sosial lainnya 

yaitu tiktok, pada tiktok jumlah followers hanya 14 pengikut saja, pada saat ini Oiku 

sedang mempelajari bagaimana cara kerja alogaritma tiktok agar selalu fyp (for 

your page), sedangkan untuk facebook memiliki 743 pengikut dan 724 orang yang 

menyukai halaman.   

   

 

Instagram Oiku Facebook Oiku Tiktok Oiku Whatsapp Business 

Oiku 

Gambar 4.8 Media Sosial Oiku 

Saluran pemasaran lainnya yaitu melalui e-commerce yaitu Shopee, pada 

pemasaran ini telah terjual 3 produk yaitu berupa produk hampers atau  kemasan 

zipper. Pada shopee memiliki 4 pengikut dan memiliki bintang 5 ulasan dari para 

pelanggan. Pada Gambar 4.9 Menunjukan akun shopee yang dimiliki Oiku. 
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Gambar 4.9 E-commerce Oiku 

 Saluran pemasaran yang terakhir yaitu melalui penjualan offline yaitu 

dengan menyewa stand di Sentra Kuliner Rewwin yang beralamat di Pelataran 

Belakang Graha RW IX. Pada Gambar 4.11 Merupakan kedai yang dimiliki Oiku 

di Sentra Kuliner Rewwin. 

 

Gambar 4.10 Kedai Oiku di Sentra Kuliner Rewwin 

D. Customer Relationship (CR) 

Customer relationship atau menjalin hubungan dengan pelanggan. Strategi 
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yang digunakan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan Oiku yaitu dengan 

memberi Gift, diskon, interaksi melalui konten - konten di media sosial Oiku, dan 

meminta feedback dari pelanggan Oiku.  

Tabel 4.14 Customer Relationship 

Jenis Konten Keterangan Hasil 

Gift Gift yang diberikan yaitu dengan 

mengadakan Giveaway dengan peraturan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Hadiah yang diberikan berupa logam 

emas sebesar 0,05 gram dan “paket di 

rumah aja” sebanyak 2 pemenang. 

Giveaway ini telah dilakukan sebanyak 1 

kali. 

Selama masa giveaway 

berlangsung kurangnya 

peserta yang mengikuti 

yaitu hanya 6 peserta yang 

mengikuti giveaway. 

 Setiap pembelian minimal 50.000 

mendapat stainless straw dan setiap 

pembelian 100.000 mendapat cool bag. 

Selama promo terdapat 10 

pelanggan yang melakukan 

pembelian dengan 3 orang 

melakukan pembelian 

ulang sehingga jika ditotal 

ada 13 kali transaksi. 

Promo Promo yang diberikan yaitu setiap 

pembelian 3 botol Oiku pelanggan berhak 

mendapat 1 samyang dan berlaku 

kelipatan. Samyang disediakan yaitu 

sebanyak 10 samyang. 

Selama promo berlangsung 

ada 7 pelanggan berbeda 

yang melakukan transaksi.  

Berinteraksi 

melalui sosial 

media 

Interaksi yang dilakukan yaitu dengan 

mengupload konten-konten. Oiku 

mengupload konten sebanyak 3 kali 

dalam seminggu.  

 

Feedback Rata-rata pelanggan memberi feedback 

yang memuaskan dan memberikan rating 

bintang 5 pada e-commerce milik Oiku 
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Gift Give Away Feedback 

 

Gambar 4.11 Customer Relationship 

Dalam meningkatkan penjualan serta menjalin hubungan baik dengan para 

pelanggan strategi yang utama dilakukan yaitu dengan memberi pelanggan gift atau 

promo. Ketentuan dalam promo ini yaitu setiap pembelian 3 botol Oiku pelanggan 

berhak mendapat 1 samyang dan berlaku kelipatan. Samyang disediakan yaitu 

sebanyak 10 samyang. Selama promo terdapat 10 pelanggan yang melakukan 

pembelian dengan 3 orang melakukan pembelian ulang sehingga jika ditotal ada 13 

kali transaksi. 

 

Gambar 4.12 Pelanggan yang mendapatkan Gift 
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Strategi selanjutnya yaitu dengan memberi giveaway pada pelanggan. Hal ini 

dibuat agar dapat mengenalkan Oiku lebih luas serta menambah jumlah followers. 

Adapun persyaratan yang dibuat dalam giveaway ini yaitu 1. Follow instagram 

@oiku.id, 2. Like, Share postingan ini ke instagram story kamu dengan hastag 

#OikuDiRumahAja dan Mention @oiku.id & @novitapermataasari, 3. Tulis alasan 

kenapa kamu ingin mendapatkan hampers dari Oiku di kolom komentar dan tag 3 

teman kamu!, 4. Pastikan ig tidak di private! Hadiah yang diberikan berupa logam 

emas sebesar 0,05 gram dan “paket di rumah aja” sebanyak 2 pemenang. Giveaway 

ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Selama masa giveaway berlangsung kurangnya 

peserta yang mengikuti yaitu hanya 6 peserta yang mengikuti giveaway. 

Strategi berikutnya yaitu menanyakan atau meminta feedback dari pelanggan. 

Tujuan dari strategi ini selain membangun hubungan baik dengan pelanggan yaitu 

Oiku dapat mengetahui respon pelanggan terhadap minuman Oiku. Rata- rata 

pembeli menyukai produk Oiku.  

E. Revenue Stream (RS) 

Revenue stream yang dihasilkan oleh Oiku yaitu berasal dari penjualan yang 

dilakukan secara online dan penjualan secara offline. Penjualan secara online 

didapat melalu media sosial seperti Instagram, whatsapp, shopee dan grabfood. 

Penjualan offline didapat dari penjualan kedai dan pesanan langsung.  
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Gambar 4.13 Revenue Stream Penjualan Online 

 

Gambar 4.14 Revenue Stream Penjualan Offline 
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Tabel 4.15 Penjualan Oiku 

Penjualan Online (Shopee, whatsapp, DM 

Instagram) 

Rp 1.675.000 

Penjualan Offline Rp 11.413.000 

 

F. Key Resources (KR) 

Key resources merupakan modal utama dari Usaha Oiku dalam menciptakan 

value propositions, mempertahankan pelanggan, menjangkau pasar, serta 

memperoleh pendapatan. Key resource utama Oiku yaitu sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia yang dimiliki Oiku yaitu ada 4, diantaranya pemilik bertugas 

sebagai pengelola dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis, kemudian 

bagian produksi, bagian pemasaran bertugas mempromosikan produk dan 

mengantar produk ke tempat pembeli, dan bagian desainer bertugas membuat 

konten-konten di media sosial. 

1) Place atau tempat untuk menjual produk Oiku salah satunya yaitu menyewa 

stand di Sentra Kuliner Rewwin. Stand Oiku menggunakan gerobak dan banner 

yang didesain dengan menu yang dijual Oiku. Pada gambar 4.5 Menunjukan stand 

Oiku yang berada di Sentra Kuliner Rewwin.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Kedai Oiku di Sentra Kuliner Rewwin 
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2) Peralatan dan Bahan Baku 

Key resource selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan digunakan untuk 

memproses bahan baku menjadi produk jadi. Peralatan yang digunakan Oiku 

terdapat pada tabel 4.16.   

Tabel 4.16 Peralatan Dan Bahan Baku Oiku 

Key Resources Keterangan 

Alat-alat produksi Boiler, kulkas, shaker, gerobak, ice scope, timbangan, 

sendok takar, gelas ukur, panci, saringan, dan alat pompa 

galon 

Bahan baku utama Bubuk Coklat, gula, air, es, krimer, bubuk teh, susu, dan 

susu kental manis  

Bahan baku pendukung Sedotan, sticker, packaging, botol, gelas, dan plastik 

 

G. Key Activities (KA) 

1) Standar Operasional Prosedur 

Key activities atau kegiatan yang dilakukan oleh Oiku yang pertama yaitu 

membuat standar operasional prosedur (SOP). SOP ini akan dijadikan panduan 

dalam melakukan produksi dan pelayanan di kedai. Adapun SOP yang dibuat dapat 

dilihat pada Gambar 4.14 Dan 4.15 

 



 

 

83 
 

 

Gambar 4.14 SOP Pelayanan 
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Gambar 4.15 SOP Produksi 

2) Pemasaran (pembuatan konten di media sosial) 

Key activities lainnya yaitu membuat pemasaran di media sosial, untuk dapat 

mengenalkan produk dan membuat kepercayaan pembeli maka dibutuhkannya 

konten media sosial yang baik. Agar dapat menyajikan konten – konten yang 

menarik maka dibutuhkannya persiapan terlebih dahulu. Tahap pertama sebelum 

melakukan upload dibutuhkannya persiapan jadwwal konten yang dibuat setiap 



 

 

85 
 

akhir bulan untuk jadwal konten bulan selanjutnya. Pada gambar 4.17 Terdapat 

jadwal konten media sosial Oiku pada bulan februari. Jadwal disesuaikan dengan 

tanggal kalender pada tahun dibuatnya jadwal konten. 

Tabel 4.17 Jadwal Konten Oiku 

Minggu ke- Konten Upload 

Minggu ke-1 Testimoni, This or that Instagram dan facebook 

MInggu ke-2 Edukasi produk Instagram dan facebook 

Minggu ke -3 Resep produk (kreasi 

produk) 

Instagram, facebook, dan 

tiktok 

Minggu ke-4 Resep Produk Instagram, facebook, dan 

tiktok 

Setelah jadwal konten dibuat maka Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan 

materi konten sesuai dengan jadwal. Misal pada tanggal 1 februari terdapat 

perayaan chineese new years maka materi konten yang disiapkan yaitu ucapan 

Chinese new years. Begitupun dengan konten-konten lainnya. 

Setelah membuat materi Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan konten 

sesuai dengan materi yang telah dibuat seperti foto, desain ataupun video. Setelah 

menyiapkan konten terlebih dahulu akan di edit agar lebih menarik, konten yang 

telah dibuat akan di share ke media sosial Oiku. Pada pembuatan konten 

menunjukan account engaged sebesar +1400%dan account reached +325%. 

Artinya konten yang disajikan sampai pada audiensnya. 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Insight Instagram 
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3) Pembukuan 

Key activities selanjutnya yaitu pembukuan atau pembuatan laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan alur pencatatan keuangan 

yang ada pada Gambar 4.16 Alur pencatatan keuangan, selain mencatat laporan 

keuangan, manajer juga membuat anggaran baik untuk pembelian maupun untuk 

promosi. 

 

Gambar 4.17 Alur Pencatatan Keuangan 

4) Pembuatan Legalitas 

Kegiatan selanjutnya yaitu membuat legalitas. Legalitas usaha yang telah 

diimplementasikan Usaha Oiku yaitu pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dengan nomor NPWP 74.470.140.0-642.000 bukti NPWP dapat dilihat 

pada Lampiran 1, Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 1235000732371, 

bukti NIB dapat dilihat pada Lampiran 2, dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bukti 

IUMK dapat dilihat pada Lampiran 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI) adalah rujukan yang dipakai untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi ke 

dalam beberapa bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi 

yang menghasilkan produk barang atau jasa. KBLI yang digunakan Usaha Oiku 
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yaitu 56304 atau Kedai minuman.  

Dalam pembuatan NIB, dan IUMK dilakukan melaui online yaitu melalui 

website www.oss.go.id , Adapun proses yang dilalui yaitu membuat akun, setelah 

itu mendapat gmail, dan mendapatkan username dan password yang digunakan 

untuk masuk ke dalam  situs web tersebut. Kemudian setelah berhasil login, mengisi 

data yang diperlukan dan selanjutnya akan mendapat NIB dan IUMK yang 

langsung dapat di unduh. 

 

 

 

 

Gambar 4.18 NPWP OIku 

H. Key Partnerships (KP) 

Dalam menjalankan bisnisnya Usaha Oiku menjalin kerjasama dengan 

beberapa supplier untuk pengadaan bahan baku mulai dari supplier bahan baku, 

supplier sticker hingga supplier kemasan di Surabaya. Sebelum mengambil bahan 

baku di tempat supplier Oiku selalu memastikan stok barang melalui telepon atau 

whatsapp. 
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Tabel 4.18 Key Partnerships Oiku 

Suplier Nama Suplier 

Suplier bubuk  Supplier bubuk Coklat 

Suplier bahan baku 

lainnya 

Indo grosir dan toko 

Sejahtera 

Suplier Kemasan Toko Cantik 

Sticker Smile Grafika 

Packaging lainnya dush box dan Grochery 

 

Suplier yang dipilih berdasarkan hasil survey harga yang telah pernah 

dilakukan sebelumnya. Harga yang terdapat pada supplier yang dipilih memiliki 

harga yang lebih terjangkau serta memiliki kualitas yang baik. Pada pemasok coklat 

telah dipilih karna memiliki varian rasa yang lengkap dan memiliki cita rasa yang 

enak dibandingkan pemasok lain. Untuk pembelian bahan baku seperti susu uht, 

susu kental manis, gula dan bahan baku lainnya Oiku memilih indo grosir dan toko 

sejahtera karena harga yang ditawarkan cukup murah dan dekat rumah produksi dan 

kedai. 

Oiku memiliki 3 macam kemasan yaitu gelas, botol, dan pouch. Kemasan 

tersebut dibeli di toko Cantik, karena harga yang ditawarkan sangatlah murah 

dibandingkan toko toko lainnya. Dalam pelebelan dibutuhkannya sticker. Untuk 

pencetakan sticker sendiri Oiku telah mempercayakan kepada Smile Grafika yang 

berada di Rungkut, hal ini dikarenakan warna yang dihasilkan sesuai dengan desain 

dan harga yang ditawarkan juga sangat murah dibandingkan percetakan lainnya. 

Packaging lainnya seperti box untuk hampers, pita dan alat atau peralatan lainnya 

Oiku membeli melalui ecommerce.  
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Gambar 4.19 Pembelian Packaging Dushbox dan Richgrochery 

I. Cost Structures (CS) 

Struktur biaya yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. 

Pengeluaran yang dilakukan oleh usaha Oiku untuk melaksanakan proses bisnisnya 

diantaranya biaya yang dikeluarkan yaitu biaya investasi Rp 5.569.000, biaya 

operasional Rp 800.000, persediaan Rp 3.069.500, sewa dimuka Rp 1.500.000 dan 

biaya promosi sebesar Rp 834.200 

4.4 Hasil Implementasi 

4.4.1 Hasil Segmenting, Targeting, Positioning 

Hasil implementasi dari penentuan segmenting, targeting, dan positioning 

pada Usaha Oiku, menunjukan hasil bahwa pemirsa berasal dari  Surabaya, Gresik, 

Sidoarjo, dan Jakarta. Rata-rata pembeli produk Oiku anak-anak hingga dewasa 

sehingga dapat dikatakan hasil dari segmenting, targeting dan positioning sesuai 

dengan penentuan sebelumnya. Pada Tabel 4.19 menunjukan jangkauan pemirsa 

pada sosial media usaha Oiku 
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Tabel 4.19 Jangkauan Pemirsa pada Sosial Media Usaha Oiku 

Media Sosial Lokasi yang di jangkau Umur Jumlah Pemirsa 

Instagram Surabaya 67,6%, Modung 

7,2%, Gresik 3,6%, Jakarta 

3,6%, Bekasi 1,8% 

13 – 17 tahun (1,8%) 

18-24 tahun (49,5%) 

25-34% tahun (41,4%) 

45-54 tahun (1,8%) 

1.169 

Facebook Kribati 317, Myanmar 3, 

Indonesia 3, Bangladesh 1, 

Thailand 1, India 1, Filpina 1, 

Malaysia 1 

13 – 17 tahun (25%  dan 

18%) 

18-24 tahun (20% dan 

16%) 

25-34% tahun (5% dan 

7%) 

39.825 

Total Pemirsa  40.994 

 

B. Hasil Marketing Mix 

Marketing Mix atau Bauran Pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau layanan bagi pelanggannya 

dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti Produk/Layanan (Product), 

Tempat (Place), Harga (Price) dan Promosi (Promotion) yang biasanya disingkat 

dengan 4P Marketing Mix.  

a) Produk yang dijual oleh Oiku yaitu berupa minuman yang berbahan dasar 

coklat dan teh yang dikombinasikan dengan bahan-bahan yang telah diracik dengan 

resep perusahaan. Produk Oiku memiliki 3 macam kemasan yaitu, kemasan zipper, 

siap saji atau kemasan gelas yang dijual di kedai, dan kemasan botol ukuran 250 ml 

hingga 400 ml yaitu kemasan yang dijual secara distribusi atau dikirim dibeberapa 

tempat. 
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Gambar 4.20 Kemasan Produk Oiku 

b) Harga yang ditawarkan Oiku bergantung pada kemasan dan varian. Harga 

untuk kemasan gelas dan botol berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 18.000, 

sedangkan kemasan zipper dibandrol mulai dengan harga Rp 24.000 hingga Rp 

30.000. 

Promosi yang dilakukan yaitu melalui sosial media. Promosi yang dilakukan 

yaitu dengan mempromosikannya melalui grup whatsapp, respon yang dihasilkan 

dari promosi ini cukup banyak. Jumlah pemesanan mencapai 100pcs. Selanjutnya 

promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan merek Oiku yaitu dengan facebook 

ads. Facebook ads ini menghasilkan jangkauan sebanyak 39.825, 263 orang yang 

menyukai halaman dan 275 orang yang mengikuti. Total biaya yang dikeluarkan 

untuk promosi pada facebook ads yaitu Rp 20.000 selama 3 hari. 
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Gambar 4.21 Insight Facebook ads 

Selanjutnya promosi yang dilakukan yaitu dengan endorsement, endorsement 

ini berfungsi untuk meyakinkan pelanggan dengan review yang telah dilakukan di 

instagramnya. Pada gambar 4.6 menunjukan insight instagram sebelum melakukan 

endorsement dan insight instagram setelah melakukan endorsement mengalami 

kenaikan sebesar 15.800% dari 3.023% jangkauan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Hasil Insight Setelah melakukan endorsement 

Selanjutnya agar dapat menarik perhatian para konsumen, promosi yang 
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dilakukan selanjutnya yaitu Oiku mengadakan GiveAway yang berhadiah logam 

mulia dan paket hampers dari Oiku.  

 

Gambar 4.23 Postingan Giveaway 

c) Place atau tempat untuk menjual produk Oiku salah satunya yaitu menyewa 

stand di Sentra Kuliner Rewwin. Stand Oiku menggunakan gerobak dan banner 

yang didesain dengan menu yang dijual Oiku. Pada gambar 4.23 Menunjukan stand 

Oiku yang berada di Sentra Kuliner Rewwin.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Kedai Oiku di Sentra Kuliner Rewwin 
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4.3.2 Hasil Implementasi 

Perencanaan pemasaran berupa perencanaan peningkatan penjualan dan 

promosi. Promosi yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan endorse, 

kegiatan yang dilakukan yaitu menanyakan harga endorse ke beberapa selebgram 

yang cocok untuk produk Oiku, setelah cocok dengan harganya, Oiku mengirim 

produk ke selebgram tersebut untuk di review dan di upload ke dalam insta 

storynya. 

 

Gambar 4.25 Instastory Endorse 

Kegiatan selanjutnya yaitu menyiapkan konten-konten untuk kegiatan 

promosi di sosial media. Persiapan konten berupa persiapan pemilihan dan 

pembelian property, pengambilan gambar dan video, edit foto dan video, copy 

writing, dan upload ke beberapa sosial media. Sosial media yang digunakan yaitu 

facebook, Instagram, dan tiktok. Konten yang digunakan Oiku untuk memasarkan 

produknya yaitu berupa video resep-resep minuman atau makanan yang 

menggunakan bahan dasar Oiku serta foto testimoni dan produk Oiku. 
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Gambar 4.26 Foto Produk 

B. Sumber Daya Manusia 

Dalam penerapan aspek sumber daya manusia pada usaha Oiku, tahapan awal 

yaitu membentuk struktur organisasi dan kemudian menentukan uraian tugas pada 

setiap divisi. Struktur organisasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

pengelolaan sumber daya manusia pada usaha Oiku. Pada usaha Oiku terdapat 3 

divisi yaitu pemilik, tenaga produksi/penjaga kedai, dan desain produk.  

Pada job description ini akan berfokus pada pekerjaan utama atau tanggung 

jawab utama pada masing-masing divisi. Dalam usaha Oiku pemilik memiliki 

tanggung jawab terhadap penjualan dan keuangan usaha Oiku. Penyusunan job 

description diharapkan dapat membuat sistem kerja pada usaha Oiku dapat berjalan 

secara efektif dan efesien.  

C. Hasil Mesin 

Mesin atau peralatan yang digunakan untuk membantu proses produksi yaitu 

boiler, printer, cooler, hand mixer, pompa galon. Boiler berfungsi sebagai pemanas 

air dan menjaga air agar tetap panas sehingga dapat mempercepat penyajian saat 
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proses penjualan di kedai. Printer digunakan untuk mencetak media promosi dan 

stiker untuk label. Media promosi yang dicetak seperti gift card, thank you card, 

dan flyer. Alat selanjutnya yang dibutuhkan yaitu handmixer digunakan untuk 

membuat topping. Untuk menjaga kualitas bahan baku sebelum diolah dan sebelum 

produk yang telah diolah didistribusikan sehin alat yang dibutuhkan yaitu cooler 

atau kulkas. Alat terakhir yang digunakan yaitu pompa galon digunakan untuk 

membantu memudahkan memompa air galon.  

Tabel 4.20 Peralatan yang digunakan 

No. Nama Alat Jumlah 

1. boiler 1  

2. printer 1 

3. Cooler 1 

4. Hand mixer 1 

5. Pompa galon 1 

 

D. Hasil Material 

Adapun bahan baku yang dibutuhkan yaitu bubuk coklat, bubuk teh, botol, 

sticker, air, susu uht, skm, creamer, dan gula. Dalam proses pembelian bahan baku 

dilakukan jika stok hampir habis maka pegawai bagian produksi menghubungi 

bagian pembelian untuk melakukan pembelian bahan baku di supplier yang telah 

ditentukan.  

E. Hasil Method 

Hasil konsep produksi menggambarkan sebuat sistem produksi yang dikenal 

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

pada Bagan 4.2 
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Bagan 4.2 Hasil Penerapan Konsep Produksi 

Penerapan proses produksi Oiku dimulai dari input, dimana input ini meliputi 

kebutuhan dari segi tenaga kerja, modal, bahan baku dan sistem manajerial untuk 

melangkah ke dalam proses produksi yaitu proses pembuatan input produk. 

Proses pembuatan produk pada tahap proses memiliki dua jenis yaitu proses 

manufaktur dan proses presentasi yang keduanya sudah berada dalam Standard 

Operating Procedure. Setelah melalui proses pembuatan produk dilanjutkan dengan 

menghasilkan output berupa produk input hingga sampai ke tangan konsumen 

Oiku, yang nantinya akan memberikan feedback berupa keuntungan yang akan 

diolah sebagai kontrol dalam input tersebut. proses, yaitu pada tenaga kerja, modal, 

bahan baku dan sistem. penggunaan manajerial. 

Hasil penerapan kebutuhan produksi, pelaksanaan proses produksi terlebih 

dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam 

memproduksi produk, sarana dan prasarana tersebut sering disebut dengan 

kebutuhan produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin/peralatan, lokasi 

dan biaya. Dalam perencanaan berjalan dengan baik selama pelaksanaannya. Oiku 

menetapkan bahwa semua kegiatan perusahaan, mulai dari pergudangan, produksi, 

pemasaran dan administrasi dilakukan di satu lokasi, yaitu di rumah produksi yang 

Tenaga Kerja, Modal, 

Bahan Baku Manajerial 

 

Proses pembuatan 

produk 
Produk Oiku 

Profit untuk pengendalian di 

input dan process 

Input Output Process 
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terletak di Jalan Biduri Pandan 1 nomor 9. 

4.3.3 Hasil Perencanaan Keuangan 

A. Aset dan Biaya 

Pada aset dan biaya akan merincikan biaya-biaya yang dikeluarkan baik asset, 

persediaan, perlengkapan kantor, biaya sewa dan biaya operasional perusahaan. 

Adapun rincian aset dan biaya Oiku dapat dilihat pada tabel 4.21 

Tabel 4.21 Aset dan Biaya Oiku (1/3) 

Aset          

  Material Qty  Unit Price (Rp)  Total (Rp) 

  Boiler 1                800.000                 800.000  

  Kulkas 1             2.000.000              2.000.000  

  Shaker 2                  20.000                   40.000  

  Tempat Sedotan 1                  25.000                   25.000  

  Toples 15                  11.000                 165.000  

  Container 1                100.000                 100.000  

  Gerobak 1             2.000.000              2.000.000  

  Ice Scope 1                  20.000                   20.000  

  Timbangan 1                130.000                130.000  

  Sendok Takar 12                    5.000                   60.000  

  Gelas Ukur 4                  10.000                   40.000  

  Panci 1                  35.000                  35.000 

 

       

Aset  Material Qty  Unit Price (Rp)  Total (Rp) 

  Material Qty  Unit Price (Rp)  Total (Rp) 

  Saringan 2                  40.000                   80.000  

  Alat pencuci piring 1                  10.000                   10.000  

  Alat pompa galon 1                  50.000                   50.000  

TOTAL             5.569.000  
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Tabel 4.21 Aset dan Biaya Oiku (2/3) 

 

  

 

  

  

 

Sewa dibayar 

dimuka         

  Material Qty  Unit Price (Rp)  Total (Rp) 

  

Sewa stand Rewwin 

periode Januari 2021 -

Juni 2021 

6 250.000 1.500.000 

     
Perlengkapan 

Kantor         

  Material Qty  Unit Price (Rp)  Total (Rp) 

  Bulpoin 3                    3.500                   10.500  

  Stampel 1                  10.000                   10.000  

  Tinta Stampel 1                  12.000                   12.000  

  Kertas A4 1                  42.000                   42.000  

TOTAL                  64.000  

Persediaan         

  Material Qty  Unit Price (Rp)  Total (Rp) 

  Cokelat Ceo 6                 60.000                 360.000  

  Cokelat Manajer 4                  60.000                 240.000  

  Bubble Gumus 5                  60.000                 300.000  

  Coklat Direktur 5                  60.000                 300.000  

  Coklat Owner 3                  60.000                 180.000  

  Susu 10                  17.500                 175.000  

  Gula 15                  14.000                 210.000  

  Creamer 8                  25.000                 200.000  

  Thailand tea 2                  60.000                 120.000  

  Greentea 2                  58.000                 116.000  

  Air Galon 5                    4.000                   20.000  

  Milo 4                  55.000                 220.000  

  Botol 400 ml 100                    1.800                 180.000  

  Botol 250 ml 100                       900                   90.000  

  Gelas 10                  24.000                 240.000  

  Sticker Botol 5                    6.000                   30.000  

  Ice Tube 10                    6.000                   60.000  

  Gas 1                  15.000           15.000  

  Kantong plastik 3                    4.500         13.500  

TOTAL    3.069.500  
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Tabel 4.21 Aset dan Biaya Oiku (3/3) 

Biaya 

Operasional        

  Material Qty  Unit Price(Rp)   Total (Rp) 

  Biaya Gaji  1                600.000                 600.000  

  Komisi                               -  

  Retribusi 30                    5.000                 150.000  

  Listrik 1                  50.000                   50.000  

TOTAL                800.000  

Sumber data diolah (2022) 

Pada tabel 4.21 menjelaskan mengenai aset dan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dengan rincian total aset Rp 5.569.000, perlengkapan kantor Rp 64.000, 

Sewa bayar dimuka dengan periode 6 bulan sebesar Rp 1.500.000, persediaan Rp 

3.069.500 dan biaya operasional sebesar Rp 850.000. 

B. Hasil Penerapan Harga Pokok Produksi dan Pendapatan 

Harga Pokok Produksi (cost of goods manufactured) adalah biaya bahan baku 

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

akuntansi berjalan. Lampiran 1 terdapat rincian penjualan dan harga pokok 

produksi selama bulan Januari 2021 hingga Januari 2022. 

Pada Lampiran 1 dapat diketahui mengenai total penjualan selama bulan 

Januari 2021 hingga Januari 2022, dengan total penjualan sebesar Rp 22.953.000  

dan total HPP sebesar Rp 10.733.722 Dari total penjualan dan total HPP dapat 

diketahui laba kotor yang diperoleh yaitu sebesar Rp 12.219.278. 

Target dalam penjualan Oiku berdasarkan BEP yang telah dihitung 

sebelumnya yaitu Rp 6.954.545 perbulan sehingga dapat disimulasikan dapan 

mencapai Rp 83.545.540 per tahunnya.  Pada saat ini penjualan Oiku mencapai Rp 

22.953.000 pertahunnya.  Penjualan yang dicapai Oiku yaitu sebesar 36% dari 
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target penjualan yang diharapkan. 

C. Hasil Proyeksi Biaya Promosi 

Pada bulan Mei telah dilakukan biaya promosi pada media social facebook 

atau yang biasa disebut dengan facebook ads. Facebook ads yang digunakan sebesar 

Rp 20.000 menghasilkan 39.825 jangkauan. Hasil facebook ads dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 

 

 

 

Gambar 4.26 Facebok ads bulan Mei 2021 

Biaya promosi selanjutnya yaitu biaya photoshoot produk, biaya yang 

dikeluarkan yaitu sebesar Rp 446.200 biaya yang dikeluarkan dengan rincian 

properti yang digunakan untuk foto produk, biaya produk yang digunakan untuk 

foto produk, dan biaya jasa photographer. Biaya promosi selanjutnya yaitu biaya 

endorsement, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 100.000 dan produk yang 

digunakan untuk endorsement sebesar Rp 68.000. Untuk dapat memperkenalkan 

dan menarik perrhatian konsumen Oiku mebuat giveaway yang berhadiah logam 

mulia dengan total 0,1 gram dan 2 paket hampers sehingga biaya promosi 

seluruhnya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 834.200. Rincian harga biaya 

promosi dapat dilihat pada tabel 4.22 
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Tabel 4.22 Hasi Biaya Promosi 

Keterangan Bulan Biaya (Rp) 

Facebook ads Mei 2021 20.000 

Properti foto produk Mei 2021 46.200 

Produk untuk photoshoot Mei 2021 100.000 

Jasa Photographer Mei 2021 300.000 

Endorsement Juli 2021 100.000 

Produk untuk endorsement  Juli 2021 68.000 

GiveAway Agustus 2021 200.000 

Total 834.200 

D. Neraca 

Laporan keuangan selanjutnya yaitu neraca. Neraca merupakan dokumen 

yang berisi kondisi keuangan pada periode tertentu. Pada tabel 4.23 menjelaskan 

mengenai Laporan Neraca Oiku pada periode Januari 2021 hingga Januari 2022. 

Tabel 4.23 Neraca 

Neraca 

Per 31 Januari 2022 

Aset        

Aset Lancar      

  Perlengkapan Kantor   Rp          64.000    

  Persediaan     Rp    3.069.500    

         

Total Aset Lancar    Rp    3.133.500    

         

Aktiva Tetap      

  Aset Tetap    Rp    5.569.000    

          

Total Aset Tetap    Rp    5.569.000    

         

Total Aset    Rp           8.702.500  

         

Kewajiban dan Modal      

Kewajiban Lancar      

 

Modal      

  Modal     Rp    8.702.500    

  Total Modal    Rp    8.702.500    

         

Total Kewajiban dan Modal        Rp           8.702.500  
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E. Laba/Rugi 

 Untung rugi perusahaan merupakan hal yang wajib diketahui oleh 

perusahaan agar dapat menganalisa dan membuat keputusan untuk kedepannya 

sehingga untuk mengetahui Laba atau rugi perlu adanya laporan laba/rugi 

perusahaan. Pada tabel 4.24 menjelaskan mengenai laporan laba rugi perusahaan 

periode januari 2021 hingga juli 2021. 

Tabel 4.24 Laba/Rugi 

Penjualan    Rp  22.953.000    

       

       

Laba Kotor   Rp  12.219.278    

       

       
Beban 
Operasional  -Rp       10.400.000    

       

Laba    Rp  24.772.278  

          

(Sumber diolah) 

 Pada tabel 4.25 dapat diketahui laba bersih diperoleh dari hasil penjualan 

Rp 22.953.000  dikurangi laba kotor perusahaan Rp 12.219.278  dan beban 

operasional perusahaan Rp 800.000 sehingga laba bersih yang diperoleh 

perusahaan yaitu Rp24.772.278  

F. ROI  

   Berikut merupakan perhitungan return of investment pada Oiku periode 

bulan Januari 2021 – Jnauari 2022 

Return On Investment (ROI) = 
Laba per bulan

Total Investasi
 x 100% 

    =  
24.772.278 

5.569.000
 x 100 % = 445% 
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Perhitungan Return on Investment (ROI) dalam pengembalian investasi 

selama satu bulan pada Usaha Oiku sebesar 445% 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil implementasi pada strategi pengembangan Usaha Oiku untuk 

meningkatkan penjualan, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:  

1. Strategi bisnis yang telah diimplementasikan usaha Oiku terdapat beberapa 

strategi yaitu analisa SWOT dan BMC. Dalam menjangkau pasar luar kota Oiku 

berinovasi dalam kemasan produk selain itu Oiku juga menambah varian selain 

coklat dan teh serta tambahan topping krim keju dan boba. Strategi promosi yang 

dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media social dan platform gratis dab 

berbayar. 

2. Oiku belum dapat meningkatkan profit dari profit sebelumnya. Hal  ini terjadi 

karena adanya kendala pemasaran yang kurang dan faktor eksternal yaitu adanya 

PSBB yang menyebabkan beberapa tempat penitipan penjualan dihentikan 

sementara selain itu banyaknya pesaing yang bermunculan tidak terduga.  

3. Ilmu pengetahuan dalam mengembangkan usaha Oiku ini yaitu Analisa SWOT 

dan BMC. Analisa SWOT dapat membantu usaha dalam mencari tahu mengenai 

faktor internal dan faktor eksternal.  

5.2.  Saran 

1. Untuk dapat memasuki supermarket dan meningkatkan keyakinan masyarakat 

maka dibutuhkannya izin BPOM 

2. Menambah konten yang dapat mengundang viewers untuk ikut membagikan 

konten Oiku secara Cuma-Cuma. 

3. Mencari tempat sewa yang lebih strategis  
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