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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis model bisnis bagi
perusahaan “UD Logam Jaya” dengan pendekatan Business Model Canvas (BMC)
dan pola bisnis Un-Bundling. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan sembilan
blok yang ada pada Business Model Canvas (BMC) dan pola bisnis Un-Bundling
yang terdiri atas tiga jenis inti bisnis.
Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi untuk menguji
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Tiga metode yang berbeda yaitu meliputi
wawancara yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, kemudian dengan
melakukan observasi ke lapangan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan “UD Logam Jaya”
cocok menggunakan salah satu jenis bisnis inti dari pola bisnis Un-Bundling, yaitu
Model bisnis infrastruktur, dimana perusahaan harus mampu membangun dan
mengatur platform atau jaringan untuk tugas-tugas dengan volume tinggi yang
berulang.
Kata Kunci: Model Bisnis, Business Model Canvas (BMC), Pola Bisnis UnBundling.
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Abstract
The purpose of this study was to analyze the business model for the company "UD
Logam Jaya" using the Business Model Canvas (BMC) approach and the UnBundling business pattern. This analysis is carried out using nine blocks in the
Business Model Canvas (BMC) and Un-Bundling business patterns which consist
of three types of the business core. In this study, triangulation techniques were used
to test the credibility of the data by checking the data to the same source but with
different techniques. Three different methods, which include interviews conducted
directly and indirectly, then by conducting observations to the field, and finally the
documentation. The results of this study indicate that the company "UD Logam
Jaya" is suitable to use one type of core business from the business pattern of
business-bundling, namely the infrastructure business model, where companies
must be able to build and manage platforms or networks for high volume tasks over
and over.

Keywords: Business Model, Business Model Canvas (BMC), Un-Bundling
Business Pattern.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting
dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan
dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti
tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun
1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (Lembaga
Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015).
Peranan UMKM (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) di perekonomian
nasional terhitung cukup besar.Jumlah tersebut mencapai 99,9% dan
penyerapan tenaga kerja mencapai 97% (merdeka.com, 2018). Presiden Joko
Widodo mengatakan bahwa saat ini UMKM menyumbang tehadap PDB
hingga 60,34%. Selain itu Presiden juga menyampaikan bahwa UMKM harus
naik kelas dan tidak boleh bertahan di usaha kecil saja, levelnya harus naik
seperti di sejumlah Negara tetangga (Liputan6.com, 2018).
Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa
Timur. Kabupaten yang dijuluki dengan Kota Santri ini memiliki posisi yang
strategis, karena berada pada persimpangan jalur lalu lintas utara dan selatan
Pulau Jawa. Sektor perekonomian ditopang oleh sector pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan, perdagangan, industry manufaktur,
pertambangan, dan perbankan (Wikipedia, 2018). Infrastruktur penunjang bagi
perekonomian akhir-akhir ini semakin baik karena adanya fasilitas jalan tol
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yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 yang lalu. Artinya
semakin banyak alternatif yang bisa dipilih oleh para pelaku ekonomi di
Kabupaten Jombang dalam rangka melakukan efektifitas dan efisiensi bagi
usahanya dan memberikan dampak pada perekonomian secara nasional.
Potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang dalam bidang
ekonomi didukung oleh sektor industri yang ditopang oleh industri besar
maupun sektor UMKM. Sebanyak 96% industry manufaktur di Kabupaten
Jombang merupakan industry kecil atau UMKM dengan penyerapan tenaga
kerja mencapai 60% (wikipedia, 2018). Artinya sebagian besar industri yang
ada di Kabupaten Jombang merupakan UMKM. Maka perlu adanya
pendampingan dalam rangka memperkuat dan menumbuhkan UMKM secara
kuantitas dan kualitas.
UD Logam Jaya merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Jombang
yang Beralamat di Desa Tambar Utara, Kecamatan Jogoroto yang bergerak
pada bidang manufaktur. Yaitu suatu industri yang berfokus pada pembuatan
alat-alat dapur dengan spesialisasi pembuatan wajan. UD Logam Jaya
memiliki jaringan distribusi yang berada di Pulau Jawa (Surabaya, Tuban,
Nganjuk, Solo, Yogyakarta, Jakarta, dan beberapa kota lain), Kota Pontianak
Kalimantan

Barat,

hingga

Pulau

Bali

dan

berencana

untuk

terus

mengembangkan jaringan distribusi di Indonesia bahkan internasional. UD
Logam Jaya memiliki potensi yang sangat besar mengingat jaringan distribusi
yang luas dan sudah terbentuk serta dengan omset hingga milyaran rupiah.
Melihat semua kelebihan dan potensi besar yang dimiliki oleh UD Logam
Jaya perlu disinergikan dengan kemampuan manajemen yang baik dalam
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mengelola bisnis secara keseluruhan dan sebuah model bisnis yang baik
dimana mampu memberikan analisis dan gambaran mengenai lingkungan dan
posisi perusahaan di peta persaingan bisnisnya
Perlunya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk dilakukan
secara massif dan mendapat dukungan dari pemerintah melalui kebijakankebijakan yang pro UMKM, dengan harapan bias meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Senada dengan keinginan UMKM untuk berkembang,
Presiden Joko Widodo melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan revisi
Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 17/12/PBI/2015 tentang perubahan
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian
Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam
Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Artinya antara
stake holder dan pelaku UMKM telah memiliki satu frekuensi dalam
mewujudkan UMKM yang lebih besar secara kuantitas.
Selain faktor pendanaan atau modal yang dibutuhkan dalam berjalannya
suatu UMKM, masih ada beberapa hal mendasar yang sedikit sekali mendapat
perhatian dari pelaku UMKM. Kebanyakan menganggap bahwa hanya dengan
bermodalkan finansial yang baik maka perusahaan itu akan berjalan dan
sustainable. Padahal perusahaan-perusahaan besar seperti apple, google, dan
beberapa perusahaan yang maju saat ini selain berfokus pada financial,
mereka juga sedang berfokus untuk mendesain sebuah bisnis mereka dari yang
awalnya terlihat biasa-biasa bisa menjadi perusahaan yang besar dan memiliki
nilai dimata konsumennya, valuasi yang diciptakan memiliki nilai belasan
hingga puluhan triliun, artinya perusahaan yang telah berdiri puluhan tahun
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yang lalu pun valuasinya sudah terpaut cukup jauh (yukbisnis.com, 2017).
Kekuatan financial memang memiliki peranan yang penting dalam rangka
menjaga kelangsungan perusahaan, namun perusahaan-perusahaan maju di era
sekarang yang serba cepat juga berfokus pada mendesain suatu model bisnis
yang dapat menganalisis lingkungan-lingkungan bisnisnya. Riset dari
innovarsity.com

memberikan

gambaran

mengenai

faktor-faktor

yang

mendukung kelangsungan suatu bisnis.
Gambar 1.1
Faktor-faktor Yang Menjaga Kelangsungan Bisnis

SUSTAINABILITY BUSINESS FACTORS

Financial

Business
Model

Marketing
Innovation

Product
Innovation

Technologi
Innovation

Process
Innovation

Sumber: Innovarsity.com dalam Yukbisnis.com, 2017. Data diolah, 2019.
Model suatu bisnis menjadi poin penting kedua setelah poinfinancial. Artinya
bahwa kekuatan keuangan suatu perusahaan memang sangat penting, tetapi
yang tidak boleh luput untuk diperhatikan ada faktor-faktor penunjang yang
tidak kalah penting untuk mendapat perhatian dari para pemilik atau para
manajer suatu perusahaan.Apabila perusahaan memberikan perhatian kepada
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faktor-faktor yang mendukung kelangsungan suatu bisnis khususnya faktor
penting kedua yaitu mendesain sebuah model bisnis maka akan memberikan
dampak-dampak positif dan multiplier effect baik yang disadari maupun tanpa
disadari.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh IBM Global CEO Study (2008)
adapun keutungan yang materiil ataupun non materiil yang bisa diperoleh
perusahaan bisa dilihat pada (Gambar 1.2)
Gambar 1.2
Keuntungan Penggunaan Model Bisnis

BENEFIT CITED BY BUSINESS MODEL
INNOVATORS
Pemangkasan Biaya
Keluwesan Strategi
Fokus dan Spesialisasi
Responsif Dalam Eksploitasi Peluang…
Berbagi Pengurangan Resiko dan Modal…
Merubah Fix Cost Menjadi Variabel Cost
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Sumber: IBM Global CEO Study dalamYukbisnis.com, 2017. Data diolah,
2019
Hasil tersebut cukup memberikan bukti atas dampak yang diperoleh ketika
perusahaan memperhatikan bisnis model yang diterapkan oleh perusahaan.
Terutama kepada para pelaku UMKM yang notabene masih dilaksankan
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dengan manajemen yang sederhana, perlu adanya sosialisasi mengenai model
bisnis itu sendiri agar memiliki daya saing di pasar.
Pendekatan Business Model Canvas yang dicetuskan oleh Alexander
Osterwalder dan Yves Pigneur dianggap menjadi model yang banyak
digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis model suatu bisnis, baik
bisnis

yang

dijalankan

oleh

perusaan

besar

maupun

skala

bisnis

UMKM(yukbisnis.com, 2017). Business Model Canvas (BMC) digunakan
sebagai alat analisis yang mampu memetakan kondisi lingkungan secara
internal dan eksternal perusahan dalam rangka menyampaikan nilai suatu
perusahaan kepada konsumen. Selain itu Business Model Canvas (BMC)
memberikan gambaran mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan
menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai (Osterwalder dan Pigneur,
2014).
Sinergi dengan bagaimana menciptakan, memberikan, dan menangkap
nilai serta dapat memetakan lingkungan bisnis pada UD Logam Jaya. Maka
perlu untuk dipahami bahwa UD Logam Jaya harus mampu untuk
menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang memiliki keterkaitan
dengan aktivitas bisnisnya. Selain itu melihat dari kondisi perekonomian yang
ada di Desa Tambar Utara sendiri dimana sebagian besar merupakan pelaku
industri peralatan rumah tangga.
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Tabel 1. 1
Sarana Perekonomian Desa Tambar Utara
No

Sarana Perekonomian

Jumlah

1

Toko Kelontong

25 unit

2

Toko Bangunan

7 unit

3

Home Industry Serok

14 unit

4

Home Industry Sutil

28 unit

5

Home Industry Panggangan

10 unit

6

Home Industry Wajan

11 unit

7

Lain-lain

42 unit

Sumber: Profil Desa Tambar, 2014
Dengan jumlah pelaku bisnis dengan spesialisasi yang sama, yaitu sebesar
sepuluh unit pesaing yang ada pada satu sentra industri peralatan dapur. Maka
perlu adanya nilai yang menjadi kelebihan dari UD Logam Jaya dalam
menghadapi persaingan yang juga tentu semakin kompetitif. Oleh karena itu
diperlukan analisis terhadap model bisnis yang dijalankan oleh UD Logam
Jaya sehingga perusahaan memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya.
Osterwalder dan Pigneur (2014) mengatakan bahwa model bisnis dapat
dijelaskan dengan sangat baik melalui Sembilan blok yang memperlihatkan
cara berfikir tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Kesembilan
blok bangunan tersebut meliputi Customer Segment (Segmen Pelanggan),
Value

Proposition

(Proposisi

Nilai),

Channels

(Saluran),

Customer

Relationship (Hubungan Pelanggan), Revenue Streams (Alur Pendapatan), Key
Resources (Sumberdaya Utama), Key Activities (Aktivitas Kunci), Key
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Partnership (Kemitraan Utama), Cost Structure (Struktur Biaya). Kesembilan
blok tersebut kemudian terbagi atas dua bagianya itu sisi kiri (logika) dan sisi
kanan (kreativitas).
Gambar 1.3
Business Model Canvas (BMC)
Key
Partnership

Key
Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Customer
Segment

Key Resource

Channels

Cost Structure

Revenue Streams

Sumber: Osterwalder & Pigneur, 2014. Data diolah, 2019.
Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis akan melakukan
penelitian dengan judul "Analisis Bisnis Model UD Logam Jaya Dengan
Pendekatan Business Model Canvas (BMC)".
1.2 Fokus penelitian
Penelitian ini berfokus pada analisis bisnis model yang dijalankan dengan
pendekatan Business Model Canvas (BMC). Dengan menggunakan model
bisnis yang dituangkan dalam suatu kanvas diharapkan sebuah perusahaan
bisa memetakan kondisi-kondisi lingkungan yang sedang dihadapi. Melalui
Business Model Canvas (BMC) kondisi lingkungan perusahaan akan
dipetakan dalam sembilan blok yang meliputi segmen pelanggan (customer
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segment), proposisi nilai (value proposition), hubungan pelanggan (customer
relationship), saluran (channels), arus pendapatan (revenue stream),
sumberdaya utama (key resource), aktivitas utama (key activites), mitra kerja
utama (key partnership), struktur biaya (cost structure).
1.3 Rumusan Masalah
1. Bagaimana model bisnis yang dijalankan oleh UD Logam Jaya dengan
pendekatan Business Model Canvas (BMC)?
2. Bagaimana jenis bisnis yang dapat diterapkan oleh UD Logam Jaya
dengan konsep bisnis Un-bundling?
1.4 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis model bisnis yang dijalankan oleh
UD Logam Jaya dengan pendekatan Business Model Canvas (BMC).
2. Untuk merumuskan jenis bisnis yang dapat diterapkan oleh UD Logam
Jaya dengan Konsep bisnis Un-bundling.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi Pembaca
a. Untuk menambah wawasan pembaca terutama mengenai analisis
bisnis model pada suatu perusahaan industri UMKM dengan
pendekatan Business Model Canvas (BMC) yang ada pada UD
Logam Jaya.
b. Untuk membantu pembaca dalam mencari referensi teori dalam
mengatasi permasalahan yang sama.
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2. Bagi Perusahaan
a. Sebagai masukan yang dapat membantu menyumbang pemikiran
untuk bisa dijadikan pertimbangan dan evaluasi bagi perusahaan
dalam hal analisis model bisnis.
b. Sebagai masukan yang dapat membantu perusahaan dalam
menyampaikan nilai (value) yang ingin dicitrakan kepada
konsumen.
c. Sebagai masukan yang dapat membantu perusahaan dalam
memperhatikan aspek-aspek dalam bisnisnya sehingga bisa
berjalan lebih efektif dan efisien.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini,
penulis menggunakan penelitian atau tinjauan dari beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang
diteliti. Selain itu penelitian-penelitian terdahulu disini memberikan
gambaran tentang analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan
pendekatan Business Model Canvas sehingga dapan memberikan arahan
kepada peneliti untuk dapat melakukan analisis dengan kaidah-kaidah
yang sesuai.
Peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu sebagai acuan
dalam melakukan analisis terhadap kondisi obyek dengan tema dan
pendekatan Business Model Canvas. Penelitian terdahulu yang dijadikan
acuan diambil ikhtisar dan pemikiran inti pada penelitiannya sehingga
mampu memberikan wawasan, warna, dan khasanah bagi penelitian ini.
Dari keempat penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan.
Dari persamaan pada keempat penelitian terdahulu ini adalah tema sebagai
landasan penelitian yang dilakukan adalah sama, yaitu pendekatan
Business Model Canvas. Persamaan kedua adalah bagaimana penelitian
terdahulu tersebut mampu memberikan kesimpulan berupa hasil analisis
dan memberikan masukan atau rekomendasi kepada obyek yang sedang
diteliti.
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Selain memiliki persamaan antar keempat penelitian terdahulu
tersebut, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki beberapa perbedaan.
Perbedaan tersebut tentu muncul karena kondisi bisnis dan lingkungan
yang sedang dihadapi memiliki perbedaan karakteristik. Yang pertama
adalah bahwa ada beberapa jenis bisnis dan permasalahan yang berbeda
sehingga tentu ada perbedaan yang mendasari baik dari segi teori maupun
hasil.
Keempat penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi
yang bisa diterapkan kepada masing-masing obyek. Strategi yang
direkomendasikan adalah dihasilkan dari kondisi yang sedang dialami
obyek penelitian. Selain hasil, saran yang ditawarkan pada penelitian
terdahulu juga memiliki peranan spesifik dalam melakukan tindak lanjut
atas kondisi yang masih bisa dilakukan perbaikan. Penelitian tersebut juga
memberikan gambaran bagaimana obyek-obyek penelitian tersebut
mampu memaksimalkan kesembilan blok yang ada dalam rangka mampu
untuk memberikan nilai kepada bisnis obyek yang bersangkutan. Berikut
adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Peneliti
1. Permadi
Chandra
Gunawan

Tahun Negara
Judul
2018 Indonesia Analisis Strategi
Pada HM Busana
Menggunakan
Pendekatan
Business Model
Canvas

2.

2015

Feliciana
Priyono

Indonesia Analisis penerapan
Business Model
Canvas pada toko
MOI Collection

Hasil Penelitian
HM Busana
menggunakan
pendekatan Business
Model Canvas
dengan pola bisnis
Hubungan
Pelanggan. Pada pola
bisnis ini HM
Busana berfokus
bagaimana
membangun
hubungan baik dan
kenyamanan belanja
bagi pelanggan
dalam rangka
menciptakan
kepuasan pelanggan.
Toko MOI dapat
membawa konsep
bisnis tas yang pada
umumnya besifat
Mass Market
menjadi Segmented
Market
(mendasarkan pada
gender dan
kemampuan
ekonomi) dan
diversified market
(melayani pembelian
transaksi secara
langsung maupun
online)
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No Peneliti
Tahun Negara
Judul
3. Hernama 2015 Indonesia Analisis
dan
Lingkungan Usaha
Rooshwan
Model Bisnis
Budi
Kanvas pada Usaha
Utomo
Batik Ciwaringin
Cirebon

4.

Zulham
Husein
Siregar
dan
Siska Eka
Fitria

2016

Hasil Penelitian
Penelitian usaha
batik ciwaringin
cirebon berfokus
pada analisis
lingkungan bisnisnya
dengan pendekatan
business model
canvas. Penelitian ini
berfokus pada
elemen value
preposition, yaitu
bagaimana
menganalisis nilai
yang dimunculkan
kepada konsumen
mengenai Batik
Ciwaringin Cirebon.
Indonesia Analisis Bisnis
Model Bisnis
Model dengan
Keramat Bey Berry
pendekatanBusiness masih tergolong
Model
tradisional dimana
CanvasTerhadap
kesembilan blok
Usaha Mikro
yang merupakan
Agribisnis Keramat elemen utama dari
Bey Berry Ciwidey Business Model
Canvas masih ada
beberapa elemen
yang luput dari
perhatian. Seperti
pada Customer
Segment selama
hampir belasan tahun
perusahaan
mempertahankan
segmentasi pasar
tanpa ada
perkembangan.
Maka perlu adanya
pengembangan
model bisnis dalam
rangka
menyesuaikan
dengan keadaan yang
terus berkembang
dan menjaga agar
perusahaan tetap bisa
bersaing.
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2.2 Pengertian Strategi
Menurut David (2016) strategi adalah tindakan potensial yang
membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya dalam
jumlah yang besar. Pengertian ini juga diperkuat oleh Pearce dan
Robinson (2013) dimana strategi diartikan oleh para manajer sebagai
rencana mereka yang berskala besar dan berorientasi ke masa depan untuk
berinteraksi

dengan

lingkungan

guna

mencapai

sasaran-sasaran

perusahaan. Pengertian strategi dalam khasanah literatur ilmu manajemen
memiliki makna yang luas dan tidak baku. Itulah sebab mengapa
manajemen strategi memiliki perkembangan yang luas tergantung dari
penafsiran dan pemahaman seseorang. Strategi dapat juga dikatakan
sebagai kunci atas keberhasilan suatu perusahaan dalam perjalanan bisnis
itu sendiri.
Dari penjabaran diatas maka dapat diambil konklusi bahwa strategi
adalah suatu perencanaan yang disatukan dalam rangka mencapai tujuan
dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mencakup perencanaan,
tujuan, sasaran, dan pencapaian atau keberhasilan. Pada berbagai
organisasi atau perusahaan mungkin memiliki tujuan yang sama namun
dalam starteginya mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Dengan
dilandasi oleh strategi maka organisasi atau perusahaan lebih mudah untuk
dalam mengartikan rencana dan tujuan untuk berinteraksi dengan
lingkungan yang kompetitif.
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2.3 Pengertian Manajemen Strategi
Manajemen strategi dapat diartikan sebagai seni dan pengetahuan
dalam

merumuskan,

mengimplementasikan,

serta

mengevaluasi

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan organisasi
dapat mencapai tujuannya (David, 2016). Seperti yang sudah dijelaskan
pada definisi ini bahwa tugas manajemen strategi adalah berfokus pada
mengintegrasikan

keseluruhan

fungsi

manajemen

yang

meliputi

manejemen pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, dan operasional
dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Manajemen strategi adalah suatu trik permainan sebuah perusahaan
(David, 2016). Seperti pada permainan sepak bola yang memerlukan suatu
strategi dan trik yang baik untuk memenangkan pertandingan. Demikian
juga

perusahaan

memerlukan strategi

yang

baik

dalam

rangka

memenangkan persaingan bisnis. Pemilihan strategi yang baik bagi
perusahaan dihasilkan dari pilihan manjerial yang sulit atas beberapa
alternatif baik dan didasarkan atas perhitungan yang komprehensif, dengan
harapan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dengan efektif dan
efisien.
2.4 Manfaat Manajemen Strategi
Dalam pengambilan keputusan sebuah langkah pada manajemen
strategis tentu didasarkan atas manfaat yang bisa didapat oleh perusahaan.
Peran manajemen strategis untuk membantu bagaimana sebuah organisasi
atau perusahaan merumuskan strategi yang akan diambil melalui
pendekatan-pendekatan yang logis, terstruktur, dan sistematis. Dengan
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demikian tentunya menempatkan manajemen strategi sebagai hal yang
pokok dan fundamental untuk dapat memberikan manfaat yang besar dan
efek berlipat bagi keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Menurut
David (2016) terdapat dua keuntungan yang dapat diambil dari manajemen
strategi.
1. Manfaat Keuangan
Hasil riset menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan
konsep-konsep manajemen strategi lebih menguntungkan daripada
yang tidak menggunakan. Bisnis yang menggunakan berbagai konsep
manajemen strategi menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam
penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan
perusahaan yang dalam aktivitasnya tanpa perencanaan strategi yang
sistematis. Umumnya, suatu perusahaan berkinerja tinggi membuat
keputusan lebih cerdas dengan antisipasi yang baik terhadap
konsekuensi jangka pendek dan panjang. Di sisi lain, perusahaan yang
kinerjanya buruk seringkali sibuk dengan berbagai aktivitas jangka
pendek yang tidak mencerminkan perkiraan yang baik akan kondisi di
masa yang akan datang. Mereka sering kali mengatakan bahwa kinerja
yang buruk disebabkan oleh berbagai hal yang tidak terkontrol seperti
perubahan teknologi, ekonomi yang lesu, atau persaingan yang muncul
dari perusahaan baru.
2. Manfaat Non-keuangan
Selain membantu perusahaan dalam meminimalisir permasalahan
keuangan, manajemen strategi juga memiliki manfaat yang lain.
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Seperti meningkatnya pemahaman mengenai pesaing, meningkatkan
kesadaran akan ancaman eksternal, meningkatnya produktivitas
karyawan,

menunrunnya

resistensi

terhadap

perubahan,

dan

pemahaman yang jelas akan relasi kinerja dan imbalan. Manajemen
strategi juga meningkatkan kapabilitas dalam pencegahan persoalan
organisasi, sebab manajemen strategi juga mendorong interaksi antar
manajer di semua level divisional dan fungsional. Perusahaan yang
telah mendidik para manajer dan karyawan mereka, berbagi tujuan
organisasi dengan mereka, memberdayakan mereka untuk membantu
memperbaiki produk atau jasa, dan menghargai kontribusi para mereka
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk kembali mendapat
bantuan dari para karyawan ketika perusahaan sedang memiliki
permasalahan. Jadi adanya hubungan timbal balik yang positif antara
organisasi atau perusahaan dengan para karyawan.
2.5 Business Model Canvas
Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, cepat berubah,
dan kompleks tentu pilihan-pilihan keputusan strategis juga semakin sulit
untuk ditentukan. Selain itu perusahaan juga dihadapkan pada tantangantantangan eksternal seperti kemajuan teknologi informasi, siklus hidup
produk, dan ketatnya persaingan pasar yang semua itu tidak mudah untuk
dikendalikan oleh perusahaan.
Dalam rangka untuk mengurangi ketidakpastian dan kompetisi
dalam bisnis diperlukan suatu model bisnis yang mampu mengidentifikasi
bisnis itu sendiri dan bagaimana langkah-langkah yang memungkinkan
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untuk diambil dalam rangka menjaga eksistensi bisnis bagi suatu
perusahaan. Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur menjadi tokoh yang
memperkenalkan bagaimana merangkum bisnis yang dijalankan dalam
sebuah kanvas, dengan demikian diharapkan bisnis menjadi lebih mudah
untuk dipahami khususnya bagi pemilik atau manajer tingkat atas dari
suatu perusahaan.
Gagasan model bisnis yang diperkenalkan oleh Alexander
Osterwalder dan Yves Pigneur dikenal dengan Business Model Canvas.
Business Model Canvas adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang
memungkinkan

untuk

menggambarkan,

mendesain,

hingga

mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi suatu strategi bisnis yang
utuh (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2014). Konsep bisnis
kanvas memiliki alur model yang sederhana namun bisa gambaran secara
jelas dan dengan urutan yang runtut antar elemen.
Teori Business Model Canvas diklasifikasikan dalam Sembilan
blok. Dalam pembagian blok tersebut terdiri dari analisis-analisis yang
meliputi:

pelanggan

(customer

segment),

proporsi

nilai

(value

preposition), hubungan pelanggan (customer relationship), saluran
(channels), arus pendapatan (revenue stream), sumber daya utama (key
resource), aktivitas utama (key activity), mitra kerja utama (key
partnership), struktur biaya (cost structure). Kesembilan blok ini menjadi
dasar bagi alat bantu yang ringkas yang kita sebut Business Model Canvas.
(Gambar 2.2)

20

Gambar 2.2
Business Model Canvas (BMC)
Key
Partnership

Key
Activities

Value
Proposition

Customer
Relationship

Customer
Segment

Key Resource

Channels

Cost Structure

Revenue Streams

Sumber: Osterwalder & Pigneur, 2014. Data diolah, 2019.
2.5.1 Kemitraan Utama (Key Partnership)
Blok kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra
yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan menciptakan
aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko atau
memperoleh sumberdaya mereka. Perusahaan dapat membedakan empat
jenis kemitraan yang berbeda:
1. Aliansi strategi non pesaing
2. Competition (kemitraan strategis antar pesaing)
3. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru
4. Hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat
diandalkan
Terdapat tiga motivasi dalam membangun kemitraan yang bisa
dilakukan oleh perusahaan:
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1. Optimisasi dan Skala Ekonomi. Bentuk paling mendasar dari
kemitraan atau hubungan antara pembeli-pemasok dirancang untuk
mengoptimalkan alokasi sumberdaya dan aktivitas.
2. Pengurangan resiko dan ketidakpastian. Kemitraan dapat membantu
mengurangi resiko dalam lingkungan kompetitif yang bercirikan
ketidakpastian.
3. Akuisisi sumberdaya dan aktivitas tertentu. Hanya sedikit
perusahaan yang memiliki sumberdaya atau melakukan semua
aktivitas yang digambarkan oleh model bisnisnya. Kebanyakan dari
perusahaan

lebih

suka

memperluas

kemampuan

dengan

mengandalkan perusahaan lain untuk melengkapi sumberdayanya
atau melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu.
2.5.2 Aktivitas Utama (Key Activities)
Aktivitas kunci merupakan tindakan-tindakan terpenting yang harus
diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Aktivitas kunci
berbeda bergantung pada jenis model bisnisnya. Misalnya adalah produsen
jam tangan Casio, aktivitas kuncinya adalah pengembangan dan perakitan
jam tangan. Aktivitas-aktivitas kunci dikategorikan sebagai berikut:
1. Produksi
Aktivitas ini terkait

dengan perancangan,

pembuatan, dan

penyampaian produk dalam jumlah yang besar.
2. Pemecah Masalah
Aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi
baru untuk masalah-masalah pelanggan individu, kegiatan-kegiatan
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konsultan, rumah sakit, dan organisasi jasa yang biasanya
didominasi aktivitas pemecahan masalah.
3. Platform/Jaringan
Model bisnis yang dirancang dengan platform sebagai sumberdaya
utama didominasi oleh aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan.
2.5.3 Proporsi Nilai (Value Preposition)
Proporsi nilai harus bisa menjawab “Nilai apakah yang perusahaan
berikan kepada pelanggan? Kebutuhan pelanggan manakah yang kita
penuhi? Gabungan produk dan jasa apakah yang ditawarkan perusahaan
kepada setiap segmen pelanggan?”. Proporsi nilai menggambarkan
gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk
segmen pelanggan spesifik.beberapa proporsi nilai menjadi inovatif dan
mewakili sebuah penawaran baru atau justru mengubah penawaran yang
ada. Proporsi nilai mungkin saja sama dengan penawaran yang ada, tetapi
dengan fitur dan atribut tambahan. Nilai yang ditawarkan di perusahaan
bisa bersifat kuantitatif (misal dengan harga dan kecepatan layanan) atau
kualitatif (seperti desain dan pengalaman pelanggan). Diantara elemen
yang dapat menciptakan nilai untuk pelanggan adalah:
1. Sifat baru, memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang belum
pernah

mereka

terima

sebelumnya.

Misalya

Iphone

yang

memberikan innovasi baru kepada pelanggannya pada jamannya.
2. Meningkatkan kinerja produk atau layanan.
3. Penyesuaian
pelanggan.

atau

kostumisasi

terhadap

kebutuhan

spesifik
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4. Nilai juga bisa didapat karena perusahaan membantu menyelesaikan
pekerjaan pelanggan, seperti jasa laundry.
5. Desain bisa menjadi bagian proporsi nilai yang sangat penting bagi
beberapa industri, misalnya adalah pakaian.
6. Merek atau status juga menjadi nilai penting bagi pelanggan untuk
meningkatkan harga dirinya.
7. Harga menjadi faktor yang sangat penting jika kita menawarkan
nilai yang sama kepada pelanggan dengan sensitifitas harga.
8. Pengurangan

biaya,

maksudnya

adalah

dengan

membantu

pelanggan untuk mengurangi biaya jika menggunakan produk
perusahaan bagi pelanggan.
9. Pelanggan menghargai pengurangan resiko yang muncul ketika
mereka membeli sesuatu produk atau jasa. Misalnya adalah garansi
produk bagi pelanggan.
10. Kemampuan dalam mengakses produk atau jasa bagi pelanggan,
misalnya adalah kepemilikan jet pribadi.
11. Menjadikan sesuatu lebih nyaman dan lebih mudah menggunakan
barang atau jasa tersebut bagi pelanggan.
2.5.4 Hubungan Pelanggan (Customer Relationship)
Pada blok hubungan pelanggan menjelaskan berbagai jenis hubungan
yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik.
Hubungan dapat bervariasi mulai dari bersifat pribadi sampai otomatis.
Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi berikut:
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1. Akuisisi pelanggan
2. Retensi (mempertahankan) pelanggan
3. Penigkatan penjualan (Upselling)
Hubungan pelanggan dapat dikategorikan dalam enam jenis:
1. Bantuan Personal
Hubungan

ini

bisa

dilakukan

antar

manusia,

pelanggan

berkomunikasi dengan petugas dalam pelayanan melalui call center,
e-mail atau salura lainnya selama proses penjualan atau setelah
pembelian selesai.
2. Bantuan Personal yang Khusus
Dalam hubungan jenis ini, perusahaan menugaskan petugas
pelayanan pelanggan yang khusus bagi klien individu, jenis
hubungan ini dinilai paling dalam dan intim, dan biasanya
dikembangkan dalam jangka panjang.
3. Swalayan
Perusahaan tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, tetapi
perusahaan menyediakan semua sarana yang diperlukan pelanggan
agar dapat membantu dirinya sendiri.
4. Layanan otomatis
Mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih canggih dengan
proses otomatis.
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5. Komunitas
Komunitas pengguna menjadi peluang yang besar bagi para
perusahaan. Misalnya perusahaan kaskus, yang menjadi komunitas
sebagai fasilitas hubungan antar anggota dalam suatu komunitas.
2.5.5 Segmen Pelanggan (Customer Segment)
Blok segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau
organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan dan
mana yang harus diabaikan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan
pelanggan

serta

untuk

memperjelas

langkah-langkah

perusahaan.

Perusahaan mengelompokkan mereka dalam segmen-segmen yang
berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku dan atribut lainnya.
Hal ini dikarenakan tidak ada perusahaan yang dapat bertahan tanpa ada
pelanggan. Setelah perusahaan mengetahui pelanggan yang akan dilayani,
perusahaan harus memahami kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh
pelanggan. Kelompok pelanggan yang akan mewakili beberapa segmen
terpisah jika:
1. Kebutuhan

pelanggan

memerlukan

dan

memperbolehkan

penawaran yang berbeda.
2. Pelanggan diperoleh melalui saluran distribusi yang berbeda.
3. Pelanggan memerlukan jenis hubungan yang berbeda.
4. Pelanggan pada dasarnya memiliki profitabilitas yang berbeda.
5. Pelanggan bersedia membayar untuk aspek-aspek penawaran yang
berbeda.
Segmen pelanggan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya:
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1. Pasar Massa, dimana tidak membedakan antara segmen-segmen
pelanggan yang berbeda, sehingga proporsi nilai, saluran distribusi,
dan hubungan pelanggan berfokus pada suatu kelompok besar.
2. Pasar Ceruk, dimana memilih untuk melayani segmen pelanggan
yang spesifik dan terspesialisasi, sehingga proporsi nilai, saluran
distribusi dan hubungan pelanggan yang berfokus pada satu
kelompok besar.
3. Pasar yang tersegmentasi, membedakan pasar dari kebutuhan dan
masalahnya masing-masing. Kondisi ini akan mempengaruhi
proporsi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, dan arus
pendapatan.
4. Pasar yang terdiversifikasi, melayani dua segmen yang tidak terkait
satu sama lain dengan kebutuhan dan masalah yang sangat berbeda.
5. Platform banyak sisi atau pasar banyak sisi, melayani dua atau lebih
segmen pelanggan yang saling bergantung. Dimisalkan perusahaan
kartu kredit yang memerlukan pemegang kartu kredit dan pedagang
yang bersedia menerima pembelian dengan kartu kredit tersebut.
2.5.6 Sumberdaya Utama (Key Resource)
Blok Sumber Daya Utama menggambarkan aset - aset penting
yangdiperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber Daya
Utamamemungkinkan perusahaan menciptakan hubungan dengan segmen
pelanggan danmemperoleh pendapatan. Kebutuhan Sumber Daya Utama
berbeda-beda sesuaidengan model bisnis.
Sumber Daya Utama dapat dikategorikan sebagai berikut :

27

1. Fisik, yang meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas
pabrikan,bangunan,

kendaraan,

mesin,

sistem,

sistem

titik

penjualan dan jaringandistribusi.
2. Intelektual, sumber daya intelektual terdiri dari merk, pengetahuan
yang dilindungi, paten dan hak cipta, kemitraan, dan database
pelanggan merupakan komponen – komponen yang semakin
penting dalam modelbisnis yang kuat.
3. Manusia, setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia,
tetapiorang-orang akan menonjol dalam model bisnis tertentu.
2.5.7 Saluran (Channels)
Saluran

atau

channels

menggambarkan

bagaimana

sebuah

perusahaanberkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan mau
menjangkau

mereka

untukmemberikan

proposisi

nilai.

Saluran

komunikasi, distribusi dan penjualan merupakanpenghubung antara
perusahaan dengan pelanggan. Saluran menjalankan beberapafungsi
diantaranya :
1. Meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa pelanggan.
2. Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan
3. Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik.
4. Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan.
5. Memberikan dukungan purnajual kepada pelanggan.
Saluran memiliki lima fase yang berbeda. Masing - masing saluran dapat
mencakup sebagian atau bahkan kelima fase tersebut. Perusahaan dapat
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membedakan antara saluran langsung dan tidak langsung, serta antara
saluran yang dimiliki perusahaan atau saluran yang dimiliki mitra. Fase
dalam saluran dapat terlihat pada:
Gambar 2.3
Fase-fase Saluran Distribusi

Sumber: https://billionairecoach.co.id
2.5.8 Struktur Biaya (Cost Structure)
Struktur biaya menggambarkan semua biaya - biaya penting
yangdikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Menciptakan dan
memberikannilai,

mempertahankan

hubungan

pelanggan

dan

menghasilkan pendapatan, danmenyebabkan timbulnya biaya.
Struktur biava model bisnis dibedakan kedalam dua kelas, yaitu :
1.

Cost - driven (terpacu pada biaya), model bisnis ini berfokus
padapeminimalanbiaya.Tujuannyaadalahmenciptakandanmemperta
hankan struktur biaya seramping mungkin, dan outsourcingsecara
ekstensif.

2.

Value - driven (terpacu pada nilai). Beberapa perusahaan kurang
peduliterhadap implikasi biaya desain model bisnis tertebut , dan
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berfokus padapenciptaan nilai. Proposisi nilai premium dan layanan
pribadi tingkattinggi biasanya menjadi ciri model bisnis ini.
Struktur biaya dapat memiliki karakteristik berikut :
1. Biaya tetap, yaitu biaya yang tetap dikeluarkan sekalipun
perusahaanmelakukan produksi dengan volume berbeda-beda.
2. Biaya variabel, merupakan biaya yang dikeluarkan sesuai
denganvolume barang atau jasa yang dihasilkan.
3. Skala Ekonomi, didapatkan ketika perusahaan memproduksi
dalamjumlah yang besar. Hal ini didapatkan karena mendapatkan
harga yanglebih rendah karena banyaknya pembelian, sehingga
mengakibatkkanharga produksi per unit menjadi lebih rendah.
4. Lingkup ekonomi, keunggulan biaya yang dinikmati bisnis
terkaitdengan lingkup operasional yang lebih besar. Dalam
perusahaan besar, misalnya aktivitas pemasaran atau saluran
distribusi yang sama dapat mendukung beberapa produk sekaligus.
2.5.9 Arus Pendapatan (Revenue Stream)
Blok Arus Pendapatan menggambarkan uang yang dihasilkan
perusahaan masing-masing segmen pelanggan (biaya harus mengurangi
pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). Jika pelanggan adalah inti
dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Masing-masing
arus pendapatan mungkin memiliki mekanisme pendapatan harga yang
berbeda, seperti harga yang tetap, penawaran,pelelangan, kebergantungan
pasar, kebergantungan volume atau manajemen hasil.
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Model bisnis melibatkan dua jenis arus pendapatan :
1. Pendapatan transaksi, yang dihasilkan dari satu kali pembayaran
pelanggan.
2. Pendapatan

berulang,

yang

dihasilkan

dari

pembayaran

berkelanjutan baik untuk memberikan proposisi nilai kepada
pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pasca
pembelian.
Ada beberapa cara untuk membangun arus pendapatan, diantaranya
adalah:
1. Penjualan aset, yaitu berasal dari penjualan hak kepemilikan atas
produk fisik.
2. Biaya penggunaan, yang dihasilkan dari penggunaan layanan
tertentu. Misalnya ada tarif per kilometer dari penggunaan jasa
transportasi baik berupa taksi maupun ojek berbasis online.
3. Biaya berlangganan, didapatkan dari penjualan akses yang terus
menerus

atas

suatu

layanan.

Pinjaman/penyewaan/leasing,

dihasilkan karenamemberikan hak eksklusif sementara untuk
menggunakan aset tertentu sebagai ganti atas biaya yang ditarik.
Misalnya mendirikan jasa rental motor atau mobil.
4. Lisensi, disini pemegang paten memberikan hak kepada perusahaan
lain untuk menggunakan teknologi atau resep yang dipatenkan
tersebut sebagai imbalan atas biaya lisensi.
5. Biaya komisi, didapatkan dari layanan perantara yang dilakukan
atasnama dua pihak atau lebih. Misalnya penyedia layanan kartu
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kredityang memperoleh komisi dengan mengambil presentase dari
setiap transaksi penjualan yang dilakukan antara pemilik toko dan
pelanggannya.
6. Periklanan,

pendapatan

ini

didapatkan

dari

biaya

untuk

mengiklankan produk, layanan, atau merk tertentu. Seperti media
cetak yang memberikan space untuk media iklan.
2.6 Model Bisnis Un-Bundling
Hagel dan Singer (1999) menciptakan istilah “Unbundled” bagi
sebuah perusahaan. Kondisi ini adalah dimana sebuah perusahaan tersusun
atas tiga jenis bisnis yang sangat berbeda berdasarkan desakan ekonomi,
budaya, dan kompetisi yang berbeda pula. Tiga jenis bisnis tersebut
dibedakan meliputi bisnis hubungan pelanggan, bisnis inovasi produk, dan
bisnis infrastruktur. Hagel dan Singer mengatakan bahwa perusahaan
harus berfokus pada salah satu jenis bisnis yang dianggap paling sesuai
dengan kondisi perusahaan.
1. Bisnis Hubungan Pelanggan
Jenis bisnis ini berorientasi pada bagaimana cara perusahaan
mendapatkan pelanggan dan bagaimana menjaga hubungan dengan
pelanggan.
2. Bisnis Inovasi Produk
Jenis bisnis ini memiliki orientasi pada kreativitas untuk menciptakan
sebuah produk baru yang memukau. Inovasi produk akan memberikan
banyak benefit bagi perusahaan ketika mampu untuk menjadi
penerobos pasar pertama.
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3. Bisnis Infrastruktur
Jenis bisnis ini lebih berfokus pada bagaimana menciptakan volume
produksi yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan
mereka. Pada jenis bisnis infrastruktur jaringan penjualan biasanya
sudah dibangun dengan baik. Sehingga pasar juga sudah terbentuk.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif dalam merumuskan strategi untuk UMKM dengan
pendekatan Business Model Canvas (BMC). Menurut Bogdan dan
Taylor dalam Moleong (2012) metode penelitian kualitatif yaitu
sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Dalam pengertian lain mendefinisikan penelitian
kualitatif sebagai suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk
memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah
dengan

mengedepankan proses

interaksi komunikasi

yang

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris
Herdiansyah, 2011). Adapun tujuan dilakukan penelitian secara
kualitatif adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan (to
describe to explain) yaitu mendeskripsikan suatu yang kompleks
dan arah penelitian selanjutnya (Ghony & Fauzan, 2012).
Penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif (descriptive research), menurut indriarto dan
supomo (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap
masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.
Metode deskriptif juga bisa diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
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keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Menurut moloeng (2012) penelitian kualitatif deskriptif
adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomenafenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat
lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau
pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan
suatu kondisi apa adanya.
Menurut

Bungin (2009) tujuan penelitian kualitatif

deskriptif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai
kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang
menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke
permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau
gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
Jadi penelitian kualtatif deskriptif

merupakan jenis

penelitian yang dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran
yang sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta
dilapangan, sifat-sifat situasi, kondisi atau fenomena dengan
menggunakan data berupa kata-kata baik yang tertulis atau
disampaikan secara lisan dari orang-orang dan obyek yang diamati
secara utuh.
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3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UD Logam Jaya Alat-alat dapur
yang beralamat di desa Tambar Utara Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Nama Usaha : UD Logam Jaya
Alamat Usaha : Desa Tambar Utara, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang
Bidang Usaha : Produksi peralatan dapur (wajan)
3.3 Subyek Penelitian
Subyek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting
kedudukannya di dalam penelitian, subyek penelitian harus ditata
sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Adapun yang
menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha,
karyawan dan pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.
3.3.1

Penentuan Informan
Informan adalah orang yang mampu memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong,
2012).

Berdasarkan

pengumpulan

data,

dimana

penelitian

mengharuskan untuk wawancara, maka terdapat beberapa informan
yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk penelitian ini,
antara lain:
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Nama
Jawahirul Fuad

Jabatan
Pemilik

Peran
Mengendalikan bisnis
secara keseluruhan
Atik Rahmawati
Manajer
Bertanggung
jawab
keuangan
atas bagian produksi
Vina Dewi Agustin
Staff admin
Melakukan pencatatan
dan rekapitulasi datadata perusahaan non
operasional
Maya Ilahisa
Staff
Melakukan pencatatan
operasional
terhadap bahan baku
dan penjualan
Agen Tuban
Agen/distributor Pelanggan UD Logam
Jaya
Sumber: Data diolah, 2019
3.4 Sumber Data
Data adalah seluruh keterangan atau fakta-fakta yang telah
diperoleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung, yang
memanfaatkan untuk keperluan penelitian. Menurut Adi (2010)
dilihat dari cara memperolehnya data dibedakan menjadi data
internal dan data eksternal:
3.4.1

Data Internal
Data internal yang diperoleh merupakan hasil wawancara

secara langsung dan tidak langsung dengan pihak-pihak dari dalam
perusahaan. Data yang diperoleh antara lain terkait dengan
segmentasi

pelanggan,

proporsi

nilai,

saluran,

hubungan

pelanggan, arus pendapatan, sumberdaya utama, aktivitas kunci,
kemitraan utama, struktur biaya pada UMKM.
3.4.2

Data Eksternal
Data eksternal merupakan data yang menggambarkan

keadaan di luar organisasi. Data eksternal pada umumnya didapat
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dari pihak lain dan digunakan sebagai pembanding. Data eksternal
dapat diperoleh dari banyak sumber yang bisa membantu dan
memberikan dukungan terhadap penelitian, antara lain dari web
perusahaan, studi kepustakaan yang berupa buku rujukan yang
memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan data
yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan materi atau
yang mendukung penelitian.
3.5 Jenis Data
Data adalah seluruh keterangan atau fakta-fakta yang telah
diperoleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung, yang
memanfaatkan untuk keperluan penelitian. Dilihat dari jenisnya
dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.
3.4.1

Data Primer
Menurut Uma Sekaran dalam Silalahi (2010) data primer

adalah suatu objek atau dokumen original, material mentah dari
pelaku

yang

disebut

“first-hand

information”,

data

yang

dikumpulkan dari situasi actual ketika peristiwa terjadi. Data yang
diperoleh merupakan hasil wawancara secara langsung dan tidak
langsung dengan pemilik, karyawan, dan pihak-pihak yang terlibat
didalam UD Logam Jaya. Data yang diperoleh antara lain terkait
dengan segmentasi pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan
pelanggan, arus pendapatan, sumberdaya utama, aktivitas kunci,
kemitraan utama, dan struktur biaya.
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3.4.2

Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan

kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum
penelitian dilakukan (Silalahi, 2010). merupakan data yang
menggambarkan keadaan di luar organisasi. Data eksternal pada
umumnya didapat dari pihak lain dan digunakan sebagai
pembanding dan pendukung untuk melengkapi hal-hal yang
memberikan sumbangsih pada penelitian. Data ini dapat diperoleh
dari banyak sumber yang bisa membantu dan memberikan
dukungan terhadap penelitian, antara lain dari web perusahaan,
stiudi kepustakaan yang berupa buku rujukan yang memiliki
hubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan data yang
bersumber dari internet yang berhubungan dengan materi atau yang
mendukung penelitian.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data. Proses
pengumpulan data menentukan tingkat akurasi hasil penelitian.
Semakin baik proses pengumpulan data , maka hasil penelitian
yang didapatkan akan semakin relevan. Data-data yang diperoleh
dari UD Logam Jaya difokuskan pada bidang manajemen strategi,
khususnya strategi model bisnis dengan pendekatan Business
Model Canvas. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data
antara lain:
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1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden

yang

lebih

mendalam

dan

jumlah

respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data
ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri
atau

self-report,

atau

setidak-tidaknya

pada

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Meurut
Sugiyono (2017), wawancara dapat dilakukan secara
terstruktur

maupun

tidak

terstruktur,

dan

dapat

dilakukan secara tatap muka (face to face) maupun
dengan menggunakan telepon. Pada penelitian ini
digunakan wawancara tidak terstruktur. (Sugiyono,
2017) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara
yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa
garis-garis besar permasalahan. Sehingga pertanyaan
dan jawaban bisa lebih berkembang dan responden bisa
lebih mudah untuk menjelaskan informasi-informasi
yang dibutuhkan.
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2. Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks,
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis
dan psikologis. Selain proses tersebut, adapun hal yang
terpenting menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono
(2017) dua hal yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data
dengan

observasi

digunakan

apabila

penelitian

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,
gejala-gejala alam, dan apabila responden yang diamati
tidak terlalu besar.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
dengan

cara

mengumpulkan,

mencatat,

dan

mempelajari data berupa arsip atau dokumen pada
lokasi penelitian yang relevan dengan masalah yang
diteliti.
3.7 Metode Analisis Data/Alat Analisis
Sudah menjadi hal umum bahwa teknik yang sama
digunakan meskipun berbagai metode dan metodologi yang
berbeda. Pada dasarnya teknik menganalisis data terdiri atas empat
jenis teknik (Jonker, Pennink, dan Wahyuni, 2011), Yaitu:
1. Teknik

menghasilkan

data.

Pada

penelitian

ini

menghasilkan data dari berbagai sumber melalui

41

wawancara,
dilakukan

observasi,
wawancara

dan

dokumentasi.

beberapa

kali

Perlu
untuk

menghasilkan data yang variatif dan banyak.
2. Teknik

mendaftarkan

data.

Dalam

wawancara

berikutnya digunakan pendekatan yang lebih terbuka
dengan cara mengajukan lebih sedikit pertanyaan agar
responden bisa menafsirkan jawaban seluas mungkin.
3. Teknik mengklasifikasikan data. Kategorisasi dimana
dituntut untuk menyusun data kedalam kategori yang
disusun berdasarkan pandangan, pendapat, atau kriteria
tertentu.
4. Teknik menganalisis data. Data mentah yang diperoleh
selanjutnya diolah sehingga menjadi data yang sesuai
dan diperlukan oleh penulis. Dalam hal ini yang
digunakan sebagai alat bantu adalah Business Model
Canvas (BMC).
Selanjutnya data tersebut dimasukkan kedalam kanvas yang
terdiri atas sembilan blok yang terdapat dalam Business Model
Canvas (BMC). Kesembilan blok tersebut terdiri atas:
1. Customer Segments (Segmen Pelanggan), blok yang
membahas mengenai segmentasi pelanggan pada UD
Logam Jaya.
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2. Value

Preposition

(Proposisi

Nilai),

blok

yang

membahas mengenai proposisi nilai yang dimiliki oleh
UD Logam Jaya.
3. Customer Relationship (Hubungan Pelanggan), blok
yang membahas mengenai hubungan pelanggan yang
diciptakan oleh UD Logam Jaya.
4. Channels (Saluran), blok yeng membahas mengenai
saluran yang digunakan oleh UD Logam Jaya.
5. Revenue

Stream

(Arus

Pendapatan),

blok

yang

membahas mengenai bagaimana arus pendapatan yang
berjalan pada UD Logam Jaya.
6. Key Resource

(Sumberdaya Utama),

blok

yang

membahas mengenai sumberdaya utama yang dimiliki
oleh UD Logam Jaya.
7. Key Activities (Aktivitas Kunci), blok yang membahas
mengenai aktivitas kunci yang dilakukan oleh UD
Logam Jaya.
8. Key Partnership (Kemitraan Utama), blok yang
membahas mengenai pihak-pihak yang menjadi mitra
utama UD Logam Jaya.
9. Cost Structure (Struktur Biaya), blok yang membahas
mengenai struktur biaya yang dimiliki oleh UD Logam
Jaya.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4. 1 Gambaran Umum
4. 1. 1

Sejarah UD Logam Jaya
UD Logam Jaya merupakan sebuah UMKM yang bergerak pada

bidang manufaktur yang core bisnisnya adalah pembuatan alat dapur yaitu
wajan. Pada tahun 1992 H. Imam Nawawi merantau ke jakarta karena
terdapat peluang untuk bisnis bahan baku logam yang biasa digunakan
untuk peralatan dapur. Seiring berjalannya waktu beliau berpikir dan
memiliki keinginan untuk pulang ke daerah asal yaitu kabupaten jombang
untuk mendirikan dan membuat usaha dengan nama UD Logam Jaya yang
bergerak pada pembuatan penyaring bubuk kopi (ayakan kopi). Usaha
pertama mulai dirintis membuat alat penyaring bubuk kopi (ayakan kopi)
yang terbuat dari logam.
Berbekal jaringan yang telah terbentuk semenjak H. Imam Nawawi
bergerak pada bidang industri pengelolaan logam. H. Imam Nawawi
memiliki ide untuk melebarkan usahanya untuk membuat alat dapur yang
lain yaitu wajan. Setelah melihat kondisi pasar, peluang, dan kondisi
internal yang dirasa mendukung. H. Imam Nawawi memulai usaha
barunya untuk pembuatan alat dapur wajan pada tahun 1998. Jadi pada
saat itu H. Imam Nawawi memiliki 2 unit bisnis di kabupaten jombang
yaitu pembuatan penyaring bubuk kopi dan pembuatan wajan.
Melihat peluang dan kelemahan yang ada pada bisnis yang dijalani,
H. Imam Nawawi memutuskan untuk berfokus pada salah satu bisnis yang
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memiliki prospek yang besar dan linier dengan laba yang signifikan. Unit
bisnis pembuatan wajan menjadi keputusan unit bisnis yang diambil
sebagai fokus usahanya oleh H. Imam Nawawi yang berjalan dan semakin
berkembang hingga saat ini. Wajan buatan H. Imam Nawawi ini laku
keras di kalangan pedagang gerabah dan kebutuhan dapur yang dimana
pemasarannya sudah menembus pasar nasional.
UD Logam Jaya saat ini dikelola oleh keluarga H. Imam Nawawi
yaitu Bapak Djawahirul Fuad.Bapak Djawahirul Fuad juga dibantu oleh
adik-adiknya dimana seluruh anggota keluarga memiliki peran dan fungsi
masing-masing. H. Imam Nawawi saat ini berfokus pada usaha awal
beliau di Jakarta yaitu pembuatan bahan baku logam. UD Logam Jaya
pengelolaannya

dipercayakan

kepada

anak-anak

beliau

sehingga

perusahaan tetap dalam pengawasan dan dapat berkembang dengan baik.
4. 1. 2

Visi, Misi, dan Logo UD Logam Jaya
1. Visi
Menjadi UMKM yang mandiri, berdaya saing secara nasional,
selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen.
2. Misi
a. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar
b. Menjadi UMKM yang memiliki kapasitas produksi besar
c. Menciptakan produk yang berkualitas dengan memperhatikan
mutu produk dan selalu menjaga kepercayaan konsumen
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3. Logo
Gambar 4.1
Logo UD Logam Jaya

Sumber: Dokumen UD Logam Jaya, 2019
4. 1. 3

Struktur Organisasi UD Logam Jaya
Gambar 4.2
Struktur Organisasi UD Logam Jaya

Pemilik
H. Imam Nawawi

Direktur
H. Djawahirul
Fuad

Bagian Keuangan

Staf Administrasi

Atik Rahmawati
Mafrudho

Vina Dewi
Agustin

Sumber: UD Logam Jaya. Data diolah, 2019.

Staf Operasional
Maya Ilahisa
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4. 1. 4

Produk UD Logam Jaya
UD Logam jaya memproduksi satu jenis peralatan dapur yaitu
wajan. Dalam produksinya wajan-wajan tersebut memiliki ukuran
secara berurutan dari kecil hingga besar dimulai dari ukuran 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Dari berbagai
jenis ukuran, wajan-wajan tersebut terbagi atas 2 jenis wajan,
yaitu:
1. Wajan Kuwung
Wajan kuwung merupakan jenis wajan dengan spesifikasi
cekung dan tebal. Jenis wajan kuwung cocok untuk digunakan
dalam mengolah masakan yang mengandung kuah atau air.
Seperti dalam pembuatan mie, tumis, dan jenis makanan
berkuah yang lain. UD Logam Jaya memberikan preferensi
terhadap Wajan Kuwung dengan memberikan merek “ACC”.
Berikut ini adalah gambar dari jenis Wajan Kuwung.
Gambar 4.3
WajanKuwung “Cap Udang”

Sumber: Dokumentasi, 2019
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2. Wajan Ceper
Wajan Ceper merupakan jenis wajan dengan spesifikasi tidak
terlalu cekung (lebih pipih), cinderung melebar, dan lebih tipis.
Wajan Ceper lebih cocok digunakan untuk memasak makanan
yang digoreng. UD Logam Jaya memberikan preferensi
terhadap Wajan Ceper dengan memberikan merek “CAP
UDANG”. Berikut ini adalah gambar dari jenis Wajan Ceper.
Gambar 4. 4
WajanCeper “CAP UDANG”

Sumber: Dokumentasi, 2019
4. 1. 5

Proses Manufaktur UD Logam Jaya
1. Peleburan Logam
Bahan baku utama dari pembuatan wajan adalah logam jenis
alumunium. Pemilihan alumunium sebagai bahan baku utama
mengingat sifat alumunium yang ringan, kuat, dan tidak
berkarat.
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Gambar 4. 5
Bahan Baku Logam Alumunium

Sumber: Dokumentasi, 2019
Proses Peleburan Logam dilakukan dengan melebur di tungku
besar dengan bahan bakar utama serbuk kayu halus. Serbuk
kayu dipilih karena memiliki panas yang stabil dan murah.
Gambar 4. 6
Proses Peleburan Logam

Sumber: Dokumentasi, 2019
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2. Pencetakan Wajan
Tahap kedua yaitu pencetakan wajan dengan cara logam yang
telah dilebur dituangkan kedalam cetakan yang terbuat dari
tanah liat. Meskipun sudah banyak platform yang bisa menjadi
alternatif untuk menjadi cetakan awal, Tanah liat tetap menjadi
pilihan utama UD Logam Jaya sebagai platform untuk
mencetak wajan karena sifat yang mudah dibentuk dan tahan
terhadap panas dengan suhu yang tinggi.
Gambar 4. 7
Proses Mencetak Wajan

Sumber: Dokumentasi, 2019
3. Kikir Wajan
Tahap ketiga dari pembuatan wajan yaitu melakukan kikir
wajan dengan cara membersihkan bagian cetakan-cetakan yang
kasar pada bibir wajan menggunakan sebilah alat tajam
menyerupai pisau yang memanjang. Dengan demikian akan
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menciptakan bentuk wajan yang sesuai dengan spesifikasi
yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Gambar 4. 8
Proses Kikir Bibir Wajan

Sumber: Dokumentasi, 2019
4. Penghalusan Permukaan Wajan
Tahap keempat yaitu menghaluskan permukaan wajan.
Apabila tahap sebelumnya dilakukan dengan cara yang masih
tradisional, pada tahap penghalusan digunakan sebuah mesin
bubut dan pisau bubut dalam rangka untuk mempercepat
proses dan mendapatkan tingkat kehalusan yang optimal.
Tahap ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman
bagi konsumen dalam fungsinya ketika wajan digunakan
memasak. Secara estetika akan memberikan kondisi wajan
yang bagus karena akan menciptakan kilau dari logam itu
sendiri.
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Gambar 4. 9
Proses Menghaluskan Wajan

Sumber: Dokumentasi, 2019
5. Quality Control
Tahap terakhir yaitu Quality Control. Bertujuan untuk
melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik wajan. Bagian
yang akan dilakukan pengecekan meliputi keamanan wajan
dalam fungsinya untuk memasak, kerapihan, dan apakah ada
kebocoran wajan akibat kesalahan dalam proses produksi.
Tahap ini dilakukan menggunakan lampu bohlam kuning
karena dianggap akan lebih memberikan kemudahan untuk
melakukan diteksi pada produk yang cacat. Penempelan merek
sebagai prefensi dengan merek yang lain juga ditempel pada
tahap ini.
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Gambar 4. 10
Tahap Quality Control

Sumber: Dokumentasi, 2019
4. 2 Business Model Canvas (BMC)
Penelitian ini dilakukan mulai Januari hingga Februari 2019.
Sehingga data yang terkumpul masih sesuai dengan kondisi aktual yang
terjadi selama penelitian.
Sumber informan utama dalam penelitian ini adalah H. Djawahirul
Fuad, S.H. yang menjabat sebagai direktur UD Logam Jaya. Dipilihnya
beliau menjadi informan utama karena beliau dirasa mampunmemberikan
informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada
beliau mencakup kesembilan blok dalam Business Model Canvas (BMC)
dan pertanyaan pendukung lainnya.
Hasil yang didapatkan dari melakukan wawancara dan pengamatan
terhadap UD Logam Jaya memberikan gambaran dan kondisi perusahaan
dengan menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC).
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, UD Logam Jaya masih
dirasa perlu untuk melakukan elaborasi

dan pengembangan untuk

meningkatkan daya saing dimasa mendatang. Hasil wawancara dijabarkan
dalam kesembilan blok berikut:
4. 2. 1

Customer Segment (Segmen Pelanggan)
Segmen Pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau

organisasi yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan dan mana
yang harus diabaikan oleh perusahaan. Tanpa adanya pelanggan maka
perusahaan tidak akan mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama.
Selain itu dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan,
perusahaan perlu melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan
kesamaan, kebutuhan, perilaku,dan atribut lain. Blok ini membantu
perusahaan untuk mengetahui jenis pelanggan yang akan mereka layani.
Dalam penelitian ini UD Logam Jaya memiliki pelanggan yang
spesifik. Pelanggan tersebut adalah pihak yang melakukan penjualan
kembali atas produk yang telah diproduksi olehperusahaan dan bukan
merupakan konsumen akhir atau end user, pelanggan yang difokuskan
oleh UD Logam Jaya adalah pelanggan dengan model Business to
Business (B2B). Pelanggan UD Logam Jaya adalah para agen atau
distributor besar yang memiliki jaringan pasar yang sudah terbentuk di
pasar. Para agen atau distributor yang dimiliki oleh UD Logam Jaya
hingga saat ini tersebar hampir di setiap kota/kabupaten di jawa timur, di
sebagian kota/kabupaten di jawa tengah, DKI Jakarta, Kota Pontianak,
Bali, dan Lombok. UD Logam Jaya memiliki cita-cita besar dan
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menargetkan dalam kurun beberapa tahun kedepan diharapkan sudah ada
beberapa agen atau distributor yang tersebar di seluruh indonesia.
4. 2. 2

Value Proposisi (Proposisi Nilai)
Proposisi Nilai menjadi hal yang fundamental bagi suatu

perusahaan, karena sebuah nilai bisa menjadi alasan mengapa barang atau
jasa tersebut dipilih oleh pelanggan dan mengapa pelanggan beralih dari
satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Sebuah nilai yang disajikan
kepada pelanggan harusnya dapat memberikan solusi atau memuaskan
kebutuhan pelanggan. Maka dalam hal ini proposisi nilai merupakan
kesatuan atau gabungan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan
sebagai jawaban atas permasalahan mereka.
UD Logam Jaya basis usahanya adalah dengan konsep business to
business (B2B). Maka pada blok ini UD Logam Jaya memberikan
penawaranproposisi nilai kepada para agen atau distributor sebagai mitra
kerja yang memasarkan produk kepada konsumen tingkat berikutnya atau
bahkan konsumen tingkat akhir sebagai bentuk upaya agar para agen atau
distributor tetap melakukan kerjasama dengan UD Logam Jaya. Proposisi
nilai yang ditawarkan kepada pelanggan meliputi dari produk/barang dan
jasa.
Proposisi pertama yang ditawarkan adalah kualitas atau mutu
produk wajan yang qualified. Kualitas dan mutu merupakan hal utama
yang menjadi konsentrasi dari UD Logam Jaya, mengingat wajan yang
menjadi produk utama dan tunggal yang dimiliki. UD Logam Jaya
berkonsentrasi pada setiap tahapan proses untuk memastikan bahwa
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produk yang dihasilkan memiliki standar yang sesuai dengan apa yang
sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu tahapan proses Quality
Control (QC) memiliki peran yang central mengingat pada tahapan ini
ditentukan keputusan produk untuk lolos untuk dijual ke pasar atau harus
masuk kedalam proses ulang untuk bisa dimanfaatkan menjadi sebuah
produk yang terkualifikasi kembali.
Poin kedua yang menjadi nilai UD Logam Jaya untuk pelanggan
adalah perusahaan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk bisa
mendapatkan produk wajan. Hal ini dilakukan dengan cara jasa
pengiriman yang bisa dilakukan oleh UD Logam Jaya untuk mengantarkan
produk yang sudah dipesan oleh pelanggan hingga lokasi atau tujuan yang
diinginkan pelanggan. Penawaran ini menjadi salah satu nilai yang bisa
dipertimbangkan, mengingat beberapa resiko yang mungkin timbul bisa
diminimalisir dan resiko itu tidak menjadi tanggung jawab pelanggan,
melainkan menjadi tanggung jawab UD Logam Jaya sebagai pihak yang
mengirimkan produk. Meskipun penggunaan jasa ini akan menimbulkan
beberapa biaya tambahan sebagai biaya transportasi yang ditanggung oleh
pelanggan.
Poin ketiga yang menjadi nilai UD Logam Jaya untuk ditawarkan
kepada pelanggan adalah kapasitas produksi yang besar. Penting untuk
mendapatkan perhatian bagaimana volume produksi yang besar bisa
memenuhi kebutuhan pelanggan yang tersebar hampir di seluruh pulau
jawa dan beberapa kota di pulau-pulau lain di indonesia. Pasar yang luas
dan tersebar hampir di seluruh indonesia, maka kecil kemungkinan
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pelanggan untuk mengambil produk wajan dengan jumlah yang sedikit
terutama pelanggan yang berdomisili diluar jawa timur. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan minimal pembelian yang dilakukan oleh satu
pelanggan bisa mencapai Rp. 60.000.000, dengan nominal sejumlah itu
pelanggan dalam hal ini agen atau distributor bisa mendapatkan wajan
dengan jumlah kurang lebih 500 unit (tergantung dengan ukuran yang
dibeli).
4. 2. 3

Channels (Saluran)

1. Agen atau Distributor
Blok Channels atau saluran memiliki fungsi untuk menghubungkan
antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ditetapkan. UD
Logam Jaya melakukan penjualan produk mereka secara tidak
langsung dengan menggunakan saluran distribusi yang dimiliki oleh
agen atau distributor. Saluran distribusi yang dilakukan oleh UD
Logam Jaya dijelaskan pada diagram berikut.
Gambar 4. 11
Saluran Distribusi Pertama Milik “UD Logam Jaya”

Produsen

Distributor

Sumber: Data diolah, 2019

Sales

Toko

Konsumen
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Sesuai dengan diagran diatas, UD Logam Jaya melakukan
distribusi menggunakan saluran distribusi yang dimiliki oleh agen atau
distributor. Jenis saluran distribusi ini dinilai lebih efektif untuk digunakan
oleh UD Logam Jaya karena pelanggan yang dituju oleh UD Logam Jaya
adalah pelanggan dengan pembelian jumlah besar. Selain itu faktor yang
mendasari UD Logam Jaya memilih saluran ini adalah pengalaman yang
sudah dijalani oleh perusahaan. Pada saat merintis usaha ini perusahaan
memiliki tenaga penjualan atau sales sendiri. Namun pada perjalanannya
dan ketika pasar sudah mulai terbentuk karena produk UD Logam Jaya
sudah banyak dikenal dan telah memiliki beberapa agen atau distributor,
perusahaan menilai bahwa cara tersebut sudah tidak efektif dan efisien
lagi. Karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan pengawasan yang
dilakukan harus lebih mendetil dan teliti mengingat adanya pemainan atau
kecurangan yang dilakukan oleh tenaga penjual atau sales. Maka UD
Logam Jaya menganggap dengan menggunakan saluran distribusi yang
dimiliki oleh agen atau distributor membuat perusahaan lebih fokus untuk
memperbesar volume produksi.
2. Sentra UMKM Peralatan Dapur Kabupaten Jombang
UD Logam Jaya tergabung dalam sentra industri peralatan dapur
yang berada di desa Tambar Utara, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten
Jombang. Sentra industri ini memberikan dampak yang positif bagi
para anggotanya. Karena image yang ada pada masyarakat adalah
bahwa desa Tambar merupakan sentra industri peralatan dapur.
Sehingga dapat memberikan branding secara tidak langsung yang
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bertujuan meningkatkan penjualan dari masing-masing anggota,
termasuk UD Logam Jaya.
3. Dinas Koperasi dan UMKM
Peran yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
jombang adalah dengan cara mengadakan bazar UMKM. Dimana
bazar ini diikuti oleh sentra-sentra home industry yang ada di
Kabupaten Jombang termasuk UD Logam Jaya. Hal ini bertujuan
untuk menggali potensi UMKM di Kabupaten Jombang. Sehingga
dari pemerintah dapat mengetahui kebutuhan dan langkah apa yang
diambil pemerintah dalam memfasilitasi pemasaran produk.
4. 2. 4

Customer Relationship (Hubungan Pelanggan)
Pada blok ini sebuah perusahaan harus mampu menjelaskan jenis

hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan. Cara ini
merupakan langkah perusahaan untuk memberikan kemudahan dan
menjangkau apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Jenis hubungan
pelanggan yang dilakukan oleh UD Logam Jaya adalah Hubungan
Personal dan Kokreasi. Kedua hubungan ini dinilai menjadi jenis
hubungan

yang

paling

tepat

bagi

UD

Logam

Jaya

untuk

diimplementasikan.
Hubungan Personal menjadi cara pertama yang dilakukan UD
Logam Jaya dimana perusahaan menyediakan staff yang bertugas untuk
membantu pelanggan dalam melakukan proses jual beli dan menjawab
pertanyaan seputar produk. Selain itu perusahaan juga menyediakan
layanan jasa antar untuk pembelian produk dengan syarat dan ketentuan
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yang sudah ditetapkan. Pelayanan jenis hubungan personal yang dilakukan
UD Logam Jaya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membantu
pelanggan mereka dalam proses jual beli hingga pembelian selesai.
Jenis hubungan selanjutnya yang dilakukan oleh UD Logam Jaya
yaitu Kokreasi dimana perusahaan melakukan hubungan dengan
melibatkan pelanggan dalam hal ini yaitu agen atau distributor untuk
menciptakan nilai tentang produk wajan UD Logam Jaya. Hal tersebut
dinilai penting untuk membantu perusahaan menciptakan nilai bagi
pelanggan lain baik agen atau distributor maupun pelanggan tingkat akhir
atau end user. Apabila diperhatikan lebih mendalam jenis hubungan ini
memberikan manfaat bagi UD Logam Jaya dan para Agen atau
Distributor. Apabila image dan nilai yang diciptakan baik maka
diharapkan akan meberikan multiplier effect bagi keuntungan atau laba
mereka.
Beberapa cara yang dilakukan oleh UD Logam Jaya untuk menjaga
hubungan baik dengan pelanggan. Yang dilakukan oleh UD Logam Jaya
adalah dengan cara memberikan reward atau penghargaan kepada agen
atau ditributor ketika mereka telah melakukan pembelian dengan jumlah
tertentu dan dilakukan secara kontinu. Seperti salah satu contoh agen yang
mendapatkan reward adalah H. Ridwan dimana beliau dalam kurun waktu
antara satu tahun sudah melakukan pembelian sebesar kurang lebih satu
miliar. Reward yang diberikan oleh UD Logam Jaya adalah berupa 1
kendaraan bermotor senilai tiga puluh juta rupiah. Penuturan beliau
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menyatakan bahwa reward bisa diberikan dalam wujud yang lain sesuai
dengan permintaan pelanggan.
4. 2. 5

Revenue Streams (Arus Pendapatan)
Blok bangunan Arus Pendapatan menggambarkan bagaimana

perusahaan menghasilkan uang dari masing-masing segmen pelanggan.
Pendapatan yang diperoleh UD Logam Jaya adalah dari penjualan asset,
yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan atas produk fisik, dalam
hal ini adalah produk wajan. Jumlah pembelian yang dilakukan para agen
atau distributor biasanya bergantung pada waktu tertentu. Terdapat
beberapa momen dimana penjualan mengalami lonjakan 60ndones hingga
tiga kali lipat, yaitu pada waktu menjelang puasa dan berlanjut hingga
setelah lebaran haji. Pada momen-momen tertentu tersebut UD Logam
Jaya melakukan siasat untuk melakukan inventori di gudang penyimpanan
agar tetap bisa mengakomodasi kenaikan permintaan para pelanggan.
Rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh UD Logam Jaya kurang lebih
1,1 miliar rupiah perbulan.
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Tabel 4.1
Perhitungan Rata-rata Pendapatan UD Logam Jaya Perbulan
Pendapatan Rata-rata UD Logam Jaya Perbulan
Jumlah
Total
Rata-rata
Pendapatan Perbulan
Wajan Perbulan Harga Wajan
(25.000 x Rp. 45.203)
(25 Hari Keseluruhan
Kerja)
Rp. 904.060.000
Januari
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Februari
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Maret
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
April
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Mei
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Juni
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Juli
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Agustus
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
September
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Oktober
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
November
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Desember
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Ramadhan
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Idul Fitri
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 904.060.000
Idul Adha
800
20.000
Rp. 45.203
Rp. 13.560.900.000
Total
Rp. 1.130.075.000
Rata-rata perbulan (Total : 12 bulan)
Sumber: Data diolah, 2019
Bulan

4. 2. 6

Key Resource (Sumbedaya Utama)
Blok Sumberdaya Utama memungkinkan UD Logam Jaya

menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar,
mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh
pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan
direktur UD Logam Jaya memiliki beberapa Sumberdaya Utama, yaitu:
1. Fisik
Aset fisik merupakan salah satu sumberdaya utama yang
mendukung bagaimana proses dari sebuah produk hingga menjadi
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barang jadi yang siap didistribusikan kepada pelanggan. Berikut ini
adalah beberapa peralatan pendukung UD Logam Jaya:
Tabel 4. 2
Daftar Peralatan Yang Dimiliki UD Logam Jaya
NO Nama Peralatan
1 Mobil Box
2

Truk

3

Mobil Pick Up

4
5

Bak Peleburan
Mesin Bubut

6

Komputer

7

CCTV

Fungsi
Mengangkut dan mengantarkan wajan kepada agen
atau distributor
Mengangkut dan mengantarkan wajan kepada agen
atau distributor
Mengangkut dan mengantarkan wajan kepada agen
atau distributor
Melebur Logam sebagai proses awal pembuatan wajan
Proses finishing wajan agar terlihat menarik bagi
pelanggan
Membantu melakukan pencatatan dan administrasi
perusahaan
Membantu pengawasan dan memastikan perusahaan
dalam kondisi aman dan terkendali

Sumber: Data diolah, 2019
2. Tenaga Kerja
Setiap perusahaan dalam perjalanannya tentu membutuhka tenaga
manusia untuk menjalankan roda bisnisnya. Berhubungan dengan
kuantitas tenaga kerja yang diperlukan tentu disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan perusahaan. UD Logam Jaya memiliki
karyawan dengan jumlah 70 orang dan 2 staff kantor untuk melakukan
pencatatan dan administrasi perushaan. UD Logam Jaya memiliki
tipikal perusahaan padat karya, dimana hampir keseluruhan proses
produksi dilakukan oleh manusia dan fungsi mesin disini hanya
menjadi alat pendukung untuk beberapa tugas produksi yang tidak
bisa dilakukan oleh manusia. Memilih untuk menjadi perusahaan
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padat modal dilatarbelakangi karena UD Logam Jaya ingin membuka
lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan.
3. Reputasi Pemilik
UD Logam Jaya yang telah berdiri sejak 1992 oleh H. Imam
Nawawi dan semakin besar saat ini tidak bisa lepas dari reputasi
pemilik. Dimana jaringan atau Networking serta pengalaman yang
telah membuktikan bahwa UD Logam Jaya merupakan perusahaan
yang kompetitif dan bisa beradaptasi dengan kemajuan industri. Hal
ini tentu menjadi sumberdaya Intangible yang sangat berharga dimana
sulit untuk ditiru oleh perusahaan yang lain.
4. 2. 7

Key Activities (Aktivitas Kunci)
Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting

yang harus diambil perusahaan agar bisa beroperasi dengan sukses.
Aktivitas kunci tentu berhubungan dengan model bisnis yang diterapkan
masing-masing perusahaan. Aktivitas utama dari perusahaan UD Logam
Jaya meliputi dua hal penting yang menjaga kelangsungan perusahaan.
Dua hal tersebut meliputi:
1. Produksi
Aktivitas kunci UD Logam Jaya yang pertama yaitu produksi.
Aktivitas dimana produk diproses dari barang mentah menjadi barang
jadi dalam bentuk wajan. Untuk aktivitas produksi sebagian besar
masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan proses
produksi wajan. Terdapat beberapa mesin peleburan dan mesin bubut
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sebagai alat pendukung untuk mengerjakan proses produksi yang
tidak mungkin untuk dikerjakan oleh manusia.
2. Penjualan
Aktivitas kunci yang kedua adalah pada penjualan. Agar penjualan
yang dilakukan oleh perusahaan berjalan efektif dan efisien maka
perusahaan hanya melayani agen atau distributor yang ada di
kabupaten atau kota yang tersebar hampir di seluruh indonesia, dalam
hal ini UD Logam Jaya tidak membuka pelayanan untuk penjualan
langsung kepada konsumen tingkat akhir.
3. Networking
Aktivitas kunci ketiga adalah aktivitas strategis yaitu memperluas
networking dalam rangka menjaga kelancaran bisnis. Pembentukan
networking dilakukan dalam rangka memperluas pangsa pasar,
mengetahui kondisi pasar yang semakin kompetitif, dan membuka
peluang untuk adanya inovasi baik produk maupun industri.
4. 2. 8

Key Partnership (Kemitraan Utama)
Blok bangunan kemitraan utama menggambarkan jaringan

pemasok dan mitra yang membuat model bisnis bisa bekerja. Mitra
merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis
UD Logam Jaya. Mitra yang dimiliki terdiri dari dua mitra penting yang
harus ada dan dijaga dengan baik hubungan diantaranya. Mitra utama dari
UD Logam Jaya antara lain:
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1. Supplier Bahan Bakar
Supplier bahan bakar dalam hal ini serbuk kayu merupakan salah
satu mitra penting yang dimiliki UD Logam Jaya. Supplier ini
bertindak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar untuk
peleburan logam. Tanpa adanya mitra supplier maka proses produksi
tidak akan berjalan dengan baik. Bahan bakar yang digunakan dalam
melebur logam adalah serbuk kayu dengan jenis kayu mahoni dan
kayu sono. Serbuk-serbuk kayu ini diperoleh dari beberapa supplier,
serbuk kayu ini dikumpulkan dalam suatu gudang penyimpanan untuk
menjaga serbuk kayu agar tetap kering dan bisa dimanfaatkan secara
maksimal untuk proses produksi.
2. Agen atau Distributor
Mitra lainnya yang menjadi hal penting dan juga tidak bisa
digantikan adalah agen atau distributor. Pihak ini-lah yang menjadi
ujung tombak penjualan kepada konsumen tingkat akhir. Agen atau
distributor biasanya membeli barang dari UD Logam Jaya dengan
jumlah yang besar. Para agen atau distributor hingga saat ini memiliki
sebaran hingga seluruh Indonesia, tersebar di beberapa kota dan
kabupaten di Jawa, Bali, dan Kalimantan. Pembelian biasanya
dilakukan dengan datang langsung ke perusahaan untuk membeli dan
mengambil produk atau bisa melalui telepon untuk dilakukan
pengiriman oleh pihak perusahaan.
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3. Pemerintah
Sinergi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat
diharapkan dalam rangka memajukan UMKM. Kebijakan-kebijakan
yang sudah dilakukan dirasa cukup memberikan dampak positif.
Kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah antara lain kemudahan
perijinan, kemudahan untuk memperoleh pinjaman dengan bunga
yang kompetitif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no
17/12/pbi/2015, serta mendapat akses pemasaran melalui Dinas
Koperasi dan UMKM dengan cara menyelenggarakan bazar UMKM.
4. 2. 9

Cost Structure (Struktur Biaya)
Blok bangunan Struktur Biaya menjelaskan berbagai biaya yang

dikeluarkan oleh UD Logam Jaya dalam menjalankan model bisnisnya.
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi menjadi dua berdasarkan
tujuan penggunaannya.
1. Biaya Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan untuk para sumberdaya manusia yang terlibat dalam
proses terciptanya suatu produk baik secara langsung maupun tidak
langsung.
2. Biaya Operasional
Biaya

operasional

meliputi

biaya-biaya

yang

dikeluarkan

perusahaan dalam rangka menjalankan roda bisnisnya. UD Logam
Jaya mengeluarkan biaya operasional untuk proses produksi meliputi
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biaya listrik, biaya bahan bakar, biaya kendaraan, dan biaya
perbaikan.
3. Biaya Bahan Baku
Biaya Bahan Baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk membeli bahan dasar untuk pembuatan suatu produk. Biaya
bahan baku yang dikeluarkan oleh UD Logam Jaya adalah untuk
pembelian Logam Alumunium Batangan.
Tabel 4. 3
Biaya yang Dikeluarkan UD Logam Jaya Dalam Satu Bulan
Jenis Biaya
Biaya Tenaga Kerja
2 staff administrasi
70 Karyawan Pabrik
Biaya Operasional
Listrik
Bahan bakar peleburan logam (Serbuk Kayu)
Kendaraan
Maintenance/perawatan
Biaya Bahan Baku
Logam Alumunium Batangan
Total
Sumber: Data Diolah, 2019

Jumlah
Rp. 3.120.000
Rp. 91.000.000
Rp. 7.000.000
Rp. 46.800.000
Rp. 6.000.000
Rp. 2.000.000
Rp. 624.000.000
Rp. 779.920.000
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Tabel 4. 4
Business Model Canvas pada UD Logam Jaya
Key
Partnership
Supplier
Bahan Baku

Key
Activities
Produksi
Wajan

Value
Proposition
Kualitas
Produk Wajan

Customer
Relationship
Hubungan
Personal

Supplier
Bahan Bakar

Penjualan
Wajan

Kemudahan
Mendapatkan
Produk Wajan

Kokreasi

Pemerintah

Memperluas
Networking

Key Resource
Image
Reputasi Pemilik

Customer
Segment
Business to
Busines (B2B)
(Agen atau
Distributor)

Reward

Kapasitas
yang besar

Channels
Mitra (Agen atau Distributor)
Sentra Industri Peralatan Dapur
Kabupaten Jombang

Fisik
Gudang
Kendaraan
Mesin
Komputer

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Manusia
Staff Administrasi
Karyawan Pabrik
Cost Structure
Tenaga Kerja

Revenue Streams
Penjualan produk wajan

Biaya Operasional
Bahan Baku
Sumber: Data diolah, 2019
4. 3 Hasil Analisis
Analisis yang dilakukan pada UD Logam Jaya menggunakan teori
Model Bisnis Un-bundling. Teori yang dikemukakan oleh John Hagel dan
Marc Singer ini membagi jenis bisnis secara fundamental menjadi tiga.
Yaitu bisnis Hubungan Pelanggan, Inovasi Produk, dan Infrastruktur.
Jenis-jenis bisnis tersebut dapat ditinjau dari beberapa hal, sebagai berikut:
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Tabel 4. 5
Tiga Jenis Bisnis Inti
Innovasi Produk

Hubungan
Pelanggan
Penerobos pasar
Biaya yang tinggi
pertama dapat
untuk
mengenakan harga mendapatkan
premium dan
pelanggan
menguasai pasar
memunculkan
yang besar; dalam kemendesakan
hal ini, kecepatan untuk
menjadi kunci.
mendapatkan
pangsa yang
cukup besar;
dalam hal ini,
lingkup ekonomi
menjadi kunci
Memperebutkan
Memperebutkan
orang berbakat;
lingkup;
rendahnya
konsolidasi cepat;
hambatan untuk
dominasi
masuk; banyaknya segelintir pemain
pemain kecil yang besar.
muncul.
Terpusat pada
Berorientasi pada
karyawan;
layanan yang baik;
memanjakan
mentalitas bahwa
mereka yang
pelanggan adalah
kreatif.
raja.

Ekonomi

Budaya

Kompetisi

Infrastruktur
Biaya tetap yang
tinggi membuat
volume yang besar
menjadi penting
untuk menurunkan
biaya per unit;
dalam hal ini skala
ekonomi menjadi
kunci.

Memperebutkan
skala; konsolidasi
cepat; dominasi
segelintir pemain
besar.

Berfokus pada
biaya;
menekankan
standarisasi, dapat
diprediksi, dan
efisiensi.

Sumber: Hagel dan Singer, 1999
Dalam penelitian ini UD Logam Jaya difokuskan untuk memilih
salah satu jenis bisnis dari tiga jenis bisnis yang ada. Sehingga bisnis akan
berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam menentukan jenis bisnis yang
dijalankan oleh UD Logam Jaya, didasarkan pada hasil dari blok-blok
pada Business Model Canvas UD Logam Jaya yang telah dianalisis
sebelumnya.
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Faktor ekternal merupakan salah faktor yang memiliki pengaruh
besar terhadap suatu industri. Hal ini juga berlaku bagi UD Logam Jaya,
dimana berdasarkan hasil wawancara dan kondisi laporan keuangan
menunjukkan trend yang positif. Hal ini dikarenakan segmentasi yang
dituju

oleh UD Logam Jaya adalah konsumen menengah keatas dan

menengah kebawah serta segmen Home Industry yang memerlukan
produk alat dapur wajan. Selain itu UD Logam Jaya juga menganggap
bahwa wajan merupakan sebuah kebutuhan primer bagi ibu rumah tangga,
maka permintaannya juga memiliki trend yang positif. Dari faktor pesaing
sementara ini masih menerapkan cara kerja dan teknologi yang masih
tergolong tradisional. Maka hal ini dapat ditangkap oleh UD Logam Jaya
sebagai peluang untuk melakukan pembaruan teknologi dan inovasi untuk
menambah daya saing dengan kompetitornya yang ada dalam sentra
industri dan competitor secara luas juga sekaligus meningkatkan efisiensi
perusahaan.
Dari uraian tersebut, maka jenis bisnis yang tepat untuk UD Logam
Jaya adalah jenis bisnis Infrastuktur. Karena melihat dari hasil analisis
yang telah dilakukan, perusahaan telah memiliki pangsa pasar dan
segmentasi yang jelas serta didukung dengan jaringan distribusi yang luas
dengan kepastian yang baik. Selain itu melihat dari kondisi dimana
pasokan produk kepada saluran ditribusi yang besar dan dengan
didasarkan kondisi ekternal dimana permintaan memiliki peluang untuk
terus bertambah. Maka jenis Bisnis Infrastruktur dinilai tepat untuk
menjadi fokus UD Logam Jaya dimana industri ini membutuhkan platform
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untuk produksi yang berulang dengan volume yang besar. Sehingga
apabila jenis bisnis infrastruktur dijalankan akan menciptakan kondisi
perusahaan yang efektif dan efisien yang meningkatkan daya saing
perusahaan UD Logam Jaya.

BAB V
PENUTUP
5. 1 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian pada UD Logam Jaya
memiliki kondisi sebagai berikut:
1. Analisis Business Model Canvas yang dilakukan pada UD Logam Jaya
memiliki sinergi dan daya dukung yang baik dimulai dari Segmen
Pelanggan (Customer Segment), Proposisi Nilai (Value Proposition),
Hubungan Pelanggan (Customer Relationship), Saluran (Channels), Arus
Pendapatan (Revenue Streams), Sumberdaya Utama (Key Resource),
Aktivitas Utama (Key Activities), Mitra Utama (Key Partnership), hingga
Struktur Biaya (Cost Structure).
2. Berdasarkan kondisi ekternal yang dialami UD Logam Jaya, maka jenis
bisnis yang cocok untuk dijalankan oleh UD Logam Jaya adalah jenis
bisnis Infrastruktur. Dimana perusahaan berupaya untuk menciptakan
platform

yang

baik

sehingga

sebuah

proses

produksi

mampu

menghasilkan output berulang dengan volume yang besar serta dilakukan
dengan cara yang efektif dan efisien untuk menambah daya saing
perusahaan.
5. 2 Saran
Berdasarkan penyajian model bisnis dan kesimpulan yang telah
dikemukakan, maka ada beberapa poin yang menjadi saran penulis kepada
perusahaan UD Logam Jaya yang bisa menjadi pertimbangan dalam
pengambilan keputusan dimasa mendatang.
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1. Perusahaan melakukan pembuatan web bagi perusahaan serta merekrut
administrator atau melakukan pelatihan terhadap staff yang ada untuk
menjalankan web tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka
membentuk

image

perusahaan

dan

memberikan

peluang

untuk

mendapatkan pelanggan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Karena
selama ini pelanggan yang membeli produk UD Logam Jaya
mendapatkan informasi dari mulut ke mulut (word of mouth) berdasarkan
jaringan yang dimiliki.
2. Melakukan modernisasi teknologi produksi dan pembuatan platform
untuk menunjang bisnis dengan volume besar dan berulang pada proses
produksi. Dalam menunjang aktivitas kunci, sumberdaya kunci perlu
untuk dilakukan sinergi dalam rangka menciptakan efektifitas dan
efisiensi pada pekerjaan. Modernisasi mesin adalah salah satu cara untuk
menjalankan proses produksi dengan output volume yang lebih besar
dengan biaya yang efisien. Efek lainnya adalah perubahan struktur biaya
menjadi rendah dan meningkatkan margin laba perusahaan.
3. Pembentukan tim Research and Development (R&D) untuk mendukung
adanya inovasi produk, melihat kondisi perkembangan pasar, pola
perubahan perilaku konsumen. Sehingga produk yang dihasilkan
merupakan jawaban atas kebutuhan dan keinginan dari konsumen.
4. Memperhatikan setiap blok yang terdapat pada Business Model Canvas
(BMC) untuk disinergikan dan diimplementasikan dalam tindakan
strategis dalam rangka meningkatkan nilai dari UD Logam Jaya.
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