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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bisnis 

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang 

menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, 

untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa 

Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam 

konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, 

sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan 

keuntungan. 

Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis 

dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan 

profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik 

dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai 

dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun 

tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya 

bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini 

kontras dengan sistem sosialistik, dimana bisnis besar kebanyakan 

dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja. 
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Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang 

atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga 

penggunaan, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada 

badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan 

ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. 

Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar 

tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian.” Penggunaan yang paling 

luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh 

komunitas penyedia barang dan jasa. Meskipun demikian, definisi 

“bisnis” yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat 

ini. Berikut ini Beberapa Definisi Bisnis Menurut Para Ahli : 

1. Kasmir dan Jakfar (2012)  mengemukakan bahwa “Bisnis 

adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya adalah  

keuntungan”. 

2. Husein Umar ( 2013) mengemukakan bahwa: 

“bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh 

orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan 

dan industry yang menyediakan barang dan jasa untuk 

kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta 

kualitas hidup  mereka.  

3. Griffin dan ebert (2008) menyatakan bahwa: 

“Business is all those activities involved in providing the 

goods and services needed or desired by people”. Dalam 

pengertian ini bisnis sebagai aktifitas yang menyediakan 

barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh 
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konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan 

yang memilki badan hukum, perusahaan yang memiliki 

badan usaha, maupun perorangan yang tidak memilki 

badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki 

lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) serta usaha 

informal lainnya. 

4. Hughes dan Kapoor (2014) 

“Business is an organization that provides goods or 

services in order toearn provit”. Sejalan dengan definisi 

tersebut, aktifitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa 

bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). Suatu 

perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total 

penerimaan pada suatu periode (Total Revenues) lebih 

besar dari total biaya (Total Costs) pada periode yang sama. 

Laba merupakan daya tarik utama untuk melakukan 

kegiatan bisnis, sehingga melalui laba pelaku bisnis dapat 

mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba 

yang lebih besar. 

5. Allan Afuah (2004) 

“Business is the organized effort of individuals to produce 

and sell for a provit, the goods and services that satisfy 

societies needs. The general term business refer to all such 

efforts within a society or within an industry. Maksudnya 

Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan 
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jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Orang yang 

mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung 

resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut 

Entrepreneur. 

2.1.2 Manfaat Bisnis 

Bisnis tentu saja memberikan manfaat bagi setiap pelaku 

yang terlibat, beberapa manfaat bisnis antara lain : 

1. Memperoleh Penghargaan/Pengakuan  

Penghargaan ataupun pengakuan dapat diperoleh dengan 

berbisnis. Dengan adanya bisnis yang berhasil dan tumbuh 

dan berkembang serta memberikan dampak positif kepada 

masyarakat akan memberikan pengakuan positif dari 

masyakat itu sendiri.   

2. Kesempatan Untuk Menjadi Bos bagi Diri Sendiri  

Dengan berbisnis, akan menjadi penentu dan pemimpin 

dari bisnis yang dijalankan. Besar kecilnya bisnis 

ditentukan oleh kemampuan pemilik atau pengelola bisnis 

itu sendiri untuk menjalankan usahanya  

3. Menggaji diri sendiri  

Manfaat lain dari bisnis yaitu jumlah penghasilan yang 

diperoleh ditentukan oleh kita sendiri sebagai pemilik 

bisnis.  

4. Dapat Mengatur Waktu Sendiri  
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Dengan berbisnis atau memiliki bisnis, kita memiliki waktu 

yang lebih fleksibel dibandingkan dengan menjadi seorang 

karyawan di sebuah perusahaan.  

5. Masa Depan yang lebih cerah  

Bisa dikatakan masa depan diri kita sendiri yang 

mengaturnya, semakin gigih dan semangat berbisnis, maka 

akan semakin berpotensi untuk memiliki masa depan yang 

lebih cerah. 

2.1.3 Fungsi  Bisnis 

Bisnis memiliki fungsi untuk meningkatkan nilai 

(kegunaan) suatu produk, yang semula kurang bernilai, setelah 

diubah atau diolah menjadi sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nilai kegunaan (utility 

value) yang diciptakan oleh kegiatan bisnis sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat adalah terangkum dalam fungsi 

utama bisnis. Masih terdapat beberapa fungsi dari bisnis antara 

lain:  

1. Bisnis berfungsi untuk mengubah bentuk bisnis (form 

utility), yang tidak lain dari fungsi produksi. Bisnis 

berfungsi untuk memindahkan bentuk (place utility) atau 

fungsi distribusi. 

2. Bisnis berfungsi mengubah kepemilikan (possessive utility) 

yaitu fungsi penjualan. 

3. Bisnis berfungsi untuk menunda waktu kegunaan (time 

utility) atau fungsi pemasaran. 
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Terdapat tiga fungsi utama bisnis, yaitu :  

1. Mencari bahan mentah (acquiring raw material). 

2. Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi 

(manufacturing raw materials into product). 

3. Menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut ketangan 

konsumen (distributing product to consumers). 

2.1.4 Tujuan Bisnis 

Tujuan bisnis suatu perusahaan dapat kita lihat dari 

berbagai macam kepentingan, baik owner, pesaing, supplier, 

karyawan, konsumen, masyarakat umum, maupun pemerintah. 

Setiap bisnis atau perusahaan berusaha mengolah bahan untuk 

dijadikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, produk dapat 

berupa barang atau jasa. Tujuan perusahaan membuat produk 

adalah untuk mendapatkan laba, yakni imbalan yang diperoleh 

oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi konsumen. 

Meskipun tujuan utama mereka adalah memperoleh keuntungan 

namun hal tersebut bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai 

tujuan lain selain tujuan tersebut, masih banyak tujuan-tujuan para 

pembisnis yang ingin mereka raih dan tujuan antara satu dan yang 

lainya bisa saja berbeda.  

Pada umumnya tujuan bisnis didirikan tidak hanya profit 

oriented semata, namun secara keseluruhan tujuan bisnis didirikan 

meliputi:  

1. Profit 

2. Pengadaan barang atau jasa 
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3. Kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat 

4. Full employment 

5. Eksistensi perusahaan dalam jangka panjang (waktu yang 

lama), 

6. Kemajuan dan pertumbuhan 

7. Prestise dan prestasi. 

Proses pencapaian tujuan bisnis dilakukan melalui 

pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal bagi para 

pemilik sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi dan 

masyarakat pada umumnya sehingga mencapai manfaat dan nilai 

ekonomi secara layak. 

Bertitik tolak pada usaha pencapaian tujuan-tujuan tersebut, 

maka tentunya proses pencapaian tujuan bisnis melalui 

pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal harus dilakukan 

dengan memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan bagi para 

pemilik sumber daya ekonomi atau pemilik faktor-faktor produksi 

dan masyarakat pada umumnya. 

2.1.5 Pengertian Frainchise/Waralaba 

Sistem Waralaba atau franchise pada awalnya lahir di 

Amerika Serikat. Pertumbuhan bisnis franchise ini telah dimulai 

pada tahun 1850 dan baru mengalami pertumbuhan yang pesat 

pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana pusat pertumbuhannya 

adalah Amerika Serikat. Dasar pemikiran lahirnya bisnis ini di 

Amerika adalah berdasarkan bagaimana agar suatu produk yang 

dihasilkan di suatu negara bagian dapat dijual ke negara bagian 
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lainnya. Bentuk franchise yang dikenal sekarang pada dasarnya 

merupakan bentuk penyempurnaan dan/atau perkembangan dari 

masa- masa sebelumnya. 

Bentuk franchise yang paling sederhana dan umum adalah 

produk franchise atau trade name franchise yang dipelopori oleh 

mesin jahit singer. Singer sewing machine company merupakan 

pihak pertama yang mengembangkan franchise sebagai cara 

menjual produk dan jasa serta telah menciptakan suatu bentuk 

pemasaran produknya (dalam hal ini mesin-mesin jahit), dimana 

bentuk pemasaran produk tersebut dapat dianggap sebagai bentuk 

embrio dari sistem franchise. Pada tahun 1980-an singer 

membangun jaringan dealer dan salesman yang membayar kepada 

singer, sebagai royalti atas diberikannya hak memasarkan mesin 

jahit singer ke daerah tertentu. Meskipun usaha tersebut kurang 

sukses dan tidak dilanjutkan setelah berjalan sepuluh tahun, singer 

telah berjasa mengembangkan franchise. 

Bisnis franchise ini seolah-olah melejit begitu saja, banyak 

orang terkejut. Franchise dianggap tanpa melalui proses 

perkembangan dari awal. Apa yang dilakukan oleh Ray Kroc 

pada McDonald’s adalah mempopulerkan sistem bisnis yang telah 

ada beberapa abad yang lalu. Sesungguhnya franchise telah ada 

sejak dulu, sebelum McDonald’s sukses. Baru tahun 1950-an 

sistem bisnis franchise mulai dikenal luas yang juga dikenal 

sebagai peristiwa “Franchise boom” di kawasan Amerika dan 

sekitarnya. 
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Sejak saat itu mulai nampak variasi bentuk dari sistem 

franchise. Dan rupanya sistem bisnis ini semakin berkembang 

hingga saat ini. Ekspansi di bidang franchise secara bertahap 

dimulai pada era tahun 1950-an, dimana pada masa itu sistem 

bisnis franchise merupakan suatu jaringan usaha suatu mata 

rantai. Para franchisor mulai berfikir untuk mencari lokasi yang 

tepat bagi pendirian output yang menentukan penempatan 

pengurus yang tepat bagi produksinya. Dalam perkembangannya 

dewasa ini franchise juga sudah melewati batas-batas negara, 

artinya sistem bisnis franchise tidak hanya dilakukan dalam 

wilayah suatu negara tertentu atau nasional, tetapi juga dilakukan 

dengan pihak asing di luar negara franchisor. Jadi hubungan 

bisnis franchise bukan hanya bersifat lokal/nasional tetapi sudah 

bersifat internasional. Sebagai contoh di Indonesia saat ini sudah 

banyak perusahaan-perusahaan asing yang memberi hak lisensi 

kepada pengusaha di Indonesia, baik untuk memproduksi barang, 

memberi hak pemakaian merek, service/format dan lain-lain. 

Perusahaan-perusahaan tersebut beragam bentuknya mulai dari 

bisnis restaurant, retail shop, garment, hotel dan lain-lain, namun 

yang lebih banyak dikenal orang adalah dalam bisnis fast food 

seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald’s, Wendy’s dan lain 

sebagainya. 

Sistem bisnis franchise pada saat ini tidak hanya pada 

penjualan produk dalam bentuk barang tetapi sudah berkembang 

pada penjualan ide atau jasa. Yang penting dalam perkembangan 
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franchise saat ini adalah bagaimana mengembangkan konsep atau 

ide franchisor agar dapat dikembangkan oleh franchisee dengan 

mutu, standar dan keseragaman tetap terjaga. 

Waralaba atau dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan 

Franchise  merupakan suatu sistem yang berkembang dari lisensi 

dibidang hak milik intelektual di bidang penjualan barang-barang 

dan jasa. Apa yang terdapat dalam kontrak lisensi biasanya juga 

terdapat dalam suatu kontrak  franchise, hanya suatu kontrak 

franchise biasanya lebih luas (comprehensif). Hal ini karena 

selain franchise harus memproduksi barnag dan jasa yang sama 

denganyang dibuat oleh franchisor atau perusahaan induknya, 

juga sering pula harus disajikan dan harus dipasarkan sesuai 

dengan cara yang dilakukan dan diminta oleh  franchisor.  

Franchise sebagai suatu cara melakukan kerjasama 

dibidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak 

bertindak sebagai franchisor dan pihak lain sebagai franchisee, 

dimana didalamnya diatur, bahwa pihak franchisor sebagai 

pemilik suatu merek  dan teknologi, memberikan haknya kepada 

franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek 

dan teknologi tersebut. 

Ada beberapa pendapat lain yang dikemukakaan oleh para 

ahli mengenai pengertian atau definisi  dari franchise. Dalam hal 

ini akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai franchise 

sebagai gambaran untuk mengetahui apa itu franchise. 
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Rooseno Hardjowidigno mengemukakan definisi franchise  

sebagai berikut: 

“Franchise adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau 

memiliki ciri mengenai bisnis dibidang perdagangan atau 

jasa berupa produk dan bentuk yang diusahakan, identitas 

(logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan 

penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran 

dan bantuan operasional”. 

Sedangkan V. Winarto (2008) menyarankan suatu pengertian 

waralaba atau franchise adalah : 

“Waralaba adalah hubungan kemitraan antara usahawan 

yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang 

relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan 

saling menguntungkan khususnya dalam bidang usaha 

menyediakan produk atau jasa langsung kepada 

konsumen”. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, franchise sebenarnya 

telah mendapat  padanan kata dalam bahasa Indonesia, namun 

bagi yang telah terbiasa   menggunakan kata franchise akan terasa 

kurang mantap bila diganti dengan kata-kata lokal yang belum 

sering dipakai. Pilihan kata untuk padanan franchise ini adalah 

“Waralaba” yang berarti keuntungan istimewa. Upaya 

menterjemahkan istilah franchise ke dalam bahasa Indonesia oleh 
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V. Winarto ini patut kita hargai, karena akan memudahkan untuk 

lebih mengenal franchise. 

Di dalam kamus ekonomi bisnis perbankan mengartikan 

bahwa franchise adalah “suatu hak tunggal yang diberikan kepada 

perorangan atau suatu organisasi, oleh suatu pihak lain, baik 

perorangan atau organisasi (perusahaan, pemerintah dan 

sebagainya) untuk menjalankan suatu wewenang khususnya 

menyangkut perbuatan dan atau penjualan di wilayah tertentu. 

Menurut Martin Mendelsohn (2003) format bisnis franchise ini 

adalah : 

“Pemberian sebuah lisensi (franchisor) kepada pihak lain 

(franchisee), lisensi tersebut memberikan hak kepada 

franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek 

dagang franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan 

paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan 

untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih 

dalam menjalankan bisnis dan untuk menjalankan dengan 

bantuan terus menerus atas dasar-dasar yang telah 

ditentukan sebelumnya”. 

Dari sudut pandang ekonomi franchise adalah hak yang 

diberikan secara khusus kepada seseorang atau kelompok, untuk 

memproduksi atau merakit, menjual, memasarkan suatu produk 

atau jasa. Sedangkan dari sudut pandang hukum franchise adalah 

perjanjian legal antara dua pihak dalam bekerjasama 
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memproduksi, merakit, menjual, memasarkan suatu produk jasa. 

Tri Raharjo dalam salamfranchise.com, menyebutkan 

bahwa franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang 

dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk (franchisor) 

memberikan kepada individu atau perusahaan lain (franchisee) 

yang berskala kecil dan menengah, hak istimewa untuk 

melakukan suatu sistem usaha tertentu, dengan cara tertentu, 

waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu. Lebih lanjut 

disebutkan bahwa franchise adalah suatu hubungan berdasarkan 

kontrak antara franchisor dan franchisee. Franchisor 

berkewajiban untuk menyediakan perhatian terus-menerus pada 

bisnis dari franchisee melalui penyediaan pengetahuan dan 

pelatihan.Franchisee beroperasi dengan menggunakan nama 

dagang, format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan 

oleh  franchisor. Franchisee melakukan investasi dalam bisnis 

yang dimilikinya.  

Hubungan kerjasama franchise terwujud bila terdapat hal-

hal sebagai berikut: 

1. Ada paket usaha yang ditawarkan oleh franchisor. 

2. Franchisee adalah pemilik unit usaha.  

3. Ada kerjasama antara franchisee dan franchisor dalam 

pengelolaan unit usaha.  

4. Ada kontrak tertulis yang mengatur kerjasama antara 

franchisor dan franchisee. 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Setiap sistem franchise pada hakekatnya unik. Kreatifitas 

dari franchisor dalam mendesain paket utamanya dan sistem kerja 

sama merupakan hasil karya intelektual. Keunikan sistem yang 

didesain memerlukan perlindungan hukum. Namun walaupun 

setiap desain franchise adalah unik, dari berbagai pengertian yang 

disebutkan di atas dapat diperoleh gambaran umum sistim usaha 

terkait antara franchisor dan franchisee: hubungan franchise 

adalah hubungan terkait yang erat yang mempunyai sifat antara 

lain : 

1. ada kepentingan bersama 

2. bersifat hubungan jangka panjang  

3. meliputi hubungan yang cukup banyak  

4. mempunyai interaksi hubungan yang tinggi 

5. ada sistem yang mengatur kerjasama  

6. ada keuntungan timbal balik,  

7. menuju hubungan saling tergantung atau kemitraan. 

Dari segi hukum franchising melibatkan bidang-bidang 

hukum perjanjian, khususnya perjanjian tentang pemberian 

lisensi, hukum tentang nama perniagaan, merek, paten, model dan 

desain. Bidang-bidang hukum tersebut dapat dikelompokkan 

dalam bidang hukum perjanjian dan bidang hukum tentang hak 

milik intelektual (intelectual property right). 

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No. 259 tahun 1997 ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan 
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Pemerintah No. 16 tahun 1997. Dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan ini yang diberikan pengertian 

secara umum dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan usaha waralaba. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan ini diberikan pengertian sebagai berikut : 

a. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak 

diberikan hak untuk manfaatkan dan atau menggunakan 

hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas 

usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan 

berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain 

tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan 

barang dan atau jasa”. 

b. Pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan 

yang memberikan hak kepada pihak lain untuk 

memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang 

dimiliki Pemberi Waralaba. 

c. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan 

yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau 

menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan 

atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba. 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

2007 tentang Waralaba, pengertian waralaba adalah hak khusus 

yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap 

sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan 
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barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan 

perjanjian waralaba. 

2.1.6 Bentuk-bentuk Franchise dan Pihak-pihak Terkait 

didalamnya 

Bentuk franchise ini ada dua macam yaitu :  

1. Franchise Format Bisnis: Pada franchise format bisnis ini 

barang atau jasa ditawarkan, dijual atau didistribusikan oleh 

pemegang franchise (franchisee) di bawah suatu sistem 

yang dirancang oleh pemilik franchise (franchisor). 

Dengan kata lain pada umumnya pemilik franchise 

bukanlah pembuat suatu produk walaupun mungkin ia 

pembuat beberapa komponen atau hal yang digunakan 

dalam bisnis. Dalam bentuk ini seorang pemegang 

franchise memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual 

produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi 

yang spesifik dengan menggunakan standar operasional dan 

pemasaran. 

2. Franchise Produk dan Merk Dagang: Franchise distribusi 

produk dikenal juga dengan istilah franchise produk atau 

merek dagang. Bisnis franchise ini mengidentifikasi diri 

dengan produk atau nama dagang pemilik franchise. 

Dengan kata lain, dalam kasus atau franchise produk 

biasanya pemilik franchise adalah pembuat produk. Dalam 
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bentuk ini seorang pemegang franchise (franchisee) 

memperoleh lisensi eklusif untuk memasarkan produk dari 

suatu perusahaan tunggal dalam lokasi yang spesifik. 

Dalam bentuk ini, pemiliki franchise (franchisor) dapat 

juga memberikan franchise wilayah, dimana pemegang 

franchise (franchisee) wilayah atau sub pemilik franchise 

membeli hak untuk mengoperasikan atau menjual franchise 

di wilayah geografis tertentu. Sub pemilik franchise itu 

bertanggung jawab atas beberapa atau seluruh pemasaran 

franchise, melatih dan membantu pemegang franchise 

(franchisee) baru, dan melakukan pengendalian, dukungan 

operasi, serta program pengajuan royalti. 

Pada dasarnya waralaba terbentuk ketika pemberi waralaba 

menjalin hubungan hukum untuk melakukan kontrak kerjasama 

secara terpadu terhadap merek, desain tata letak dan lain 

sebagainya yang berkenaan dengan  hak kekayaan intelektual 

serta metode bisnis secara kontinyu dalam suatu periode tertentu 

dengan penerima waralaba. Berkembang dari bentuk dasar itu, 

dikenal empat jenis franchise atau waralaba tambahan yaitu: 

1. Master Franchise. Dalam kontrak ini, franchisee juga 

berhak menjual hak franchise yang dimilikinya pada 

peminat lain yang berada dalam wilayah tertentu. 

2. Area Development Program. Disini franchisee memiliki 

hak mengembangkan bisnis franchise yang bersangkutan 

dalam suatu wilayah tertentu, tanpa memiliki hak menjual 
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ulang hak yang dimilikinya. Jadi bedanya dengan master 

franchise hanya pada ada tidaknya hak untuk menjual ulang 

franchise yang dibelinya. 

3. Joint Venture Franchise Program. Kontrak ini terjadi jika 

franchisor ikut menginvestasikan dana selain memberikan 

dukungan manajemen dan teknis. Franchisee tetap bertugas 

mengembangkan dan mengoperasikan tempat usaha yang 

bersangkutan. Biaya-biaya yang timbul dan keuntungan 

yang diperoleh akan dibagi oleh franchisor dan franchisee 

sesuai dengan perjanjian. 

4. Mixed Franchise. Tipe ini terjadi jika franchisor 

menawarkan paket franchise yang memungkinkan 

franchisee yang modalnya terbatas untuk mengelola 

sebagian fungsi usaha saja. Misalnya produksi dilakukan 

franchisor dan franchisee hanya mengelola proses 

penjualannya saja. Selain paket seperti itu, franchisor 

tersebut biasanya juga menawarkan paket utuh kepada 

franchisee yang memiliki modal cukup. 

Perjanjian franchise/waralaba mengatur hubungan hukum 

antara franchisor dengan franchisee untuk menjalankan kegiatan 

franchise. Pada dasarnya franchise merupakan salah satu bentuk 

pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian 

lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban 

untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode 

pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan 
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oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh 

dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini 

mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. 

Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah 

dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau 

yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan 

Sebelum pembuatan perjanjian franchise/waralaba, 

pemberi waralaba/franchisee atau kuasanya wajib mendaftarkan 

prospektus penawaran franchise sebelum membuat perjanjian 

franchise dengan penerima franchise/waralaba. Pemberi 

waralaba/franchisor juga harus memberikan prospektus 

penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba paling 

singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian 

waralaba. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan 

tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan 

tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, 

keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak 

dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. 

Prospektus penawaran waralaba tersebut di atas memuat 

paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yaitu: 
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1. Data identitas Pemberi Waralaba/franchisor, yaitu fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila 

perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau 

paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi 

apabila berupa badan usaha.   

2. Legalitas usaha Waralaba/franchise, yaitu izin usaha teknis 

seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap 

Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan 

atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi 

Waralaba/franchisor.   

3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup 

antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan 

pengembangan usaha.   

4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur 

organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, 

Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat 

operasional termasuk dengan Pewaralaba/ Franchiseenya. 

5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan 

keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi 

Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari 

waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralab  

6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba 

sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi 

Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili 

outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.  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7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat 

perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima 

waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus 

penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia 

maupun di Luar Negeri.   

8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima 

Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi 

Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti; 

a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty 

dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi 

Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara 

berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.   

b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak 

Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki 

Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba 

berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau 

ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.  

Kewajiban yang melekat terhadap pemberi waralaba untuk 

prospektus penawaran waralaba kepada penerima waralaba 

sebelum penandatanganan perjanjian waralaba merupakan hal 

yang baru dalam pengaturan waralaba di Indonesia, hal ini 

menurut penulis sangat signifikan dalam suatu kegiatan pra 

kontrak, mengingat melalui prospektus tersebut penerima 

waralaba dapat mempelajari serta mempertimbangankan berbagai 

aspek yang terkait dengan waralaba yang ditawarkan, dalam hal 
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ini termasuk aspek hukum. Adanya kewajiban penyerahan 

prospektus 2 (dua) minggu sebelum perjanjian waralaba 

ditandatangani, merupakan langkah maju dalam pengaturan 

waralaba di Indonesia. Penerima Waralaba memberikan respon 

yang positif terhadap ketentuan ini, mengingat sebelum kerja 

sama atau penandatanganan perjanjian waralaba pelaku usaha 

dapat terlebih dahulu mempelajari waralaba yang bersangkutan 

dari prospektus yang ditawarkan. Hal ini memperkecil risiko 

hukum dikemudian hari. 

Adapun Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

waralaba secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Hak Pemberi Franchise/Waralaba 

a. menerima pembayaran atas :   

- fee waralaba;  

- Royalti;  

- Pajak yang diperhitungkan pada saat penutupan buku;   

b. Pemberi waralaba berhak sewaktu-waktu dapat mengubah 

sistem waralaba 

c. Pemberi waralaba berhak memeriksa usaha dan tempat 

usaha penerima waralaba setiap saat dan menerima surat 

kuasa khusus untuk hal tersebut;  

d. Memberikan persetujuan terhadap penentuan lokasi baru 

penerima waralaba;   

e. Menerima laporan keuangan periodik mingguan dan tiap 
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dua bulan sekali; 

f. Pemberi Waralaba memiliki hak untuk tidak 

memperpanjang atau memperbaharui perjanjian waralaba; 

2.   Hak Penerima Franchise/Waralaba:   

a. Menggunakan merek dan sistem waralaba dalam jangka 

waktu yang telah disepakti terhitung sejak tanggal 

dimulainya operasional waralaba; 

b. Mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang 

diselenggarakan oleh pemberi waralaba;   

c. Mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian; 

3. Kewajiban Pemberi Franchise/Waralaba: 

a. Memberikan lisensi penggunaan merek dan sistem 

waralaba;  

b. Memberikan bantuan seleksi dan pemilihan lokasi usaha;  

c. Bantuan petunjuk dan pembangunan tempat usaha 

termasuk desain dekorasi dan perlengkapan dan peralatan;  

d. Bantuan menangani promosi/periklanan, dan pemasaran, 

dan  tanda-tanda dengan merek dagang;  

e. Menyelenggarakan program pelatihan secara 

berkesinambungan dan berkala;   

f. Menyiapkan pelaksanaan operasional waralaba;   

g. Menyediakan buku manual pengoperasian restoran 

termasuk  sistem pelaporan, pembukuan keuangan, sistem 

promosi, penyediaan bahan baku, dan lain-lain;   

h. Melakukan perbaikan dan inovasi sistem waralaba secara 
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terus menerus. 

4. Kewajiban Penerima Franchise/Waralaba: 

a. Memiliki tempat usaha strategis;   

b. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemberi waralaba;   

c. Melakukan pembayaran berupa fee waralaba;   

d. Melakukan pembayaran royalti, dan pajak;   

e. Bertanggung jawab terhadap segala keuntungan yang 

diperoleh dan  atau kerugian yang diderita yang 

ditimbulkan akibat pelaksanaan perjanjian waralaba;   

f. Menggunakan dan menampilkan merek dagang waralaba 

dan semua tanda-tanda lain dari waralaba serta 

menggunakannya  sesuai dengan masa berlakunya 

perjanjian;   

g. Mengurus ijin-ijin atas pembukaan dan pengosongan 

waralaba  dengan biaya.sendiri;   

h. Mengikuti program training dan kerja praktek yang 

diselenggarakan pemberi waralaba;   

i. Mematuhi semua petunjuk atau arahan dari pemberi 

waralaba;   

j. Menyiapkan tenaga personil, pengadaan bahan baku 

sampai dengan pelayanan kepada konsumen;   

k. Mengadakan pencatatan-pencatatan administrasi, 

pembukuan, dan laporan lainnya yang diperlukan;  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l. Menjunjung tinggi standar kualitas waralaba;  

m. mengawasi orang-orang yang bekerja di bawahnya untuk 

mematuhi perjanjian dan ketentuan-ketentuan standar 

operasional waralaba; 

n. Menanggung semua beban pajak, rekening, pasiva dan 

hutang  yang telah jatuh tempo akibat dari perjanjian 

waralaba;   

o. Memberikan ijin kepada pemberi waralaba untuk 

memeriksa  usaha dan tempat usaha;   

p. Menyerahkan kepada pemberi waralaba laporan periodik 

tentang keuangan secara keseIuruhan;  

q. Memberikan kuasa kepada pemberi waralaba untuk 

sewaktu-waktu memeriksa segala pembukuan penerima 

waralaba;  

r. Menjaga rahasia semua sistem waralaba 

terminasi/penghentian perjanjian : 

s. Apabila perjanjian berakhir maka penerima waralaba harus 

memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban dalam perjanjian, 

yaitu; 

- menghentikan dengan segera penggunaan tanda dan 

merek  waralaba;  

- memberikan kuasa penuh kepada pemberi waralaba 

untuk  melakukan inspeksi dan mengambil semua 

tanda-tanda yang  bertalian merek waralaba;   

- tidak mendirikan, atau menjalankan usaha dalam bidang 
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yang  sama selama jangka waktu tertentu;   

- tidak boleh meniru sebagian ataupun keseluruhan buku 

manual yang dipinjamkan. 

2.1.7 Manfaat Franchise bagi franchisee dan franchisor 

1. Manfaat  bagi penerima waralaba / franchisee): 

a. Dapat memiliki bisnis dan sistem bisnis dalam waktu yang 

relative singkat dan mudah, dibandingkan dengan membuat 

bisnis dari awal. 

b. Mengurangi risiko kerugian, karena ada mentor bisnis yang 

akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan. 

c. Terbantu dari segi brand atau merk, karena pemilik 

waralaba juga membantu dalam kegiatan pemasaran dan 

branding. 

d. Tidak perlu pusing membuat sistem bisnis, SOP kerja, cara 

menangani pembeli, pengembangan produk dan 

pengembangan bisnis. 

e. Tidak perlu improvisasi atau membayar konsultan, karena 

setiap ada permasalahan dapat segera dikonsultasikan 

kepada pemberi waralaba (franchisor). 

f. Menambah keterampilan, pengalaman dan mengetahui cara 

kerja perusahaan. Dibandingkan dengan harus belajar dari 

awal dan biaya untuk mencoba menjalankan bisnis. 

g. Kemudahan dalam akses pendanaan dari pihak perbankan, 

karena dibantu oleh pemberi waralaba (franchisor). 
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h. Mendapatkan keuntungan dari modal: misal stok bahan 

baku lebih murah karena mendapatkan keuntungan dari 

skala bisnis pemilik waralaba. 

2. Manfaat bagi pemberi waralaba (franchisor): 

a. Memanfaatkan jaringan yang ada untuk ekspansi dan 

perluasan usaha dengan lebih cepat, mudah dan murah jika 

dibandingkan pertumbuhan     secara organik. 

b. Menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan  

usaha dan memperluas cakupan layanan. 

c. Teknik untuk mempercepat waktu penetrasi pasar dan 

penguasaan pasar. 

d. Mengurangi risiko usaha sekaligus membagi keuntungan 

dengan orang yang membeli waralaba. 

e. Adanya sumber pemasukan baru seperti fee, royalty dan 

biaya pelatihan yang merupakan penghasilan pasif. 

f. Meningkatkan omzet dan putaran bisnis dari pemberi 

waralaba (franchisor). 

g. Mempermudah dalam proses pengaturan, manajemen dan 

pengawasan karena masing-masing cabang memiliki 

manajemen sendiri dan diawasi oleh pembeli waralaba 

(franchisee). 

h. Meningkatkan daya tawar pemilik waralaba terhadap 

sumber   pendanaan atau modal (contoh: Bank). 
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2.1.8 Lingkungan Bisnis 

Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang 

mempengaruhi aktifitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi 

atau perusahaan. Di bawah ini adalah contoh yang termasuk 

kedalam lingkungan bisnis: 

a. Lingkungan Makro, merupakan tempat dimana perusahaan 

harus memulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan 

ancaman. Lingkungan ini terdiri dari semua pihak dan 

kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. 

Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan akan 

lingkungan saat ini. Lingkungan makro perusahaan terdiri dari 

enam kekuatan utama yaitu: 

1. Lingkungan demografi, memperlihatkan pertumbuhan 

penduduk dunia yang tinggi, perusahaan distribusi, umur, 

etnis, dan pendidikan, jenis rumah tangga baru, pergeseran 

populasi secara geografi, dan perpecahan dari pasar masal 

menjadi pasar-pasar mikro. 

2. Lingkungan ekonomi memperlihatkan suatu perlambatan 

dalam pertumbuhan pendapatan riil, tingkat tabungan yang 

rendah dan hutang yang tinggi, dan perubahan pola 

pengeluaran konsumen. 

3. Lingkungan Alam, memperlihatkan kekurangan potensial 

dari bahan baku tertentu, biaya energy yang tidak stabil, 

tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan “hijau” yang 

berkembang untuk melindungi lingkungan. 
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4. Lingkungan teknologi, memperlihatkan perubahan 

teknologi yang semakin cepat, kesempatan inovasi yang tak 

terbatas, anggaran riset dan pengembangan yang tinggi, 

konsentrasi pada perbaikan kecil daripada penemuan besar, 

dan pengaturan yang meningkat terhadap perubahan 

teknologi. 

5. Lingkungan politik, memperlihatkan pengaturan bisnis 

yang substansial, peranan badan pemerintah yang kuat, dan 

pertumbuhan kelompok kepentingan umum. 

6. Lingkungan budaya, memperlihatkan kecenderungan 

jangka panjang menuju realisasi diri, kepuasan langsung, 

dan orientasi yang lebih sekuler. 

b. Lingkungan Mikro, dimana perusahaan dapat melakukan aksi-

aksi terhadap faktor-faktor penentu Opportunity (peluang 

pasar) dan juga Threat  (ancaman dari luar). Faktor- faktor 

yang mempengaruhi lingkungan mikro: 

1. Pemerintah 

2. Pemegang saham 

3. Kreditor 

4. Pesaing 

5. Publik 

6. Perantara 

7. Pemasok 

8. Konsumen 
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2.1.9 Lingkungan Model Bisnis 

Menurut  Osterwalder & Pigneur, model bisnis didesain 

dan dijalankan dalam lingkungan yang spesifik. mengembangkan 

pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis organisasi 

membantu untuk medapatkan model bisnis yang lebih kuat dan 

kompetitif. Pemindaian lingkungan secara terus menerus menjadi 

penting karena lanskap ekonomi yang semakin kompleks, 

semakin tingginya ketidakpastian, dan kerusakan pasar yang 

parah (gejolak ekonomi). 

Memahami perubahan dalam lingkungan membantu 

mengadaptasi model bisnis dengan lebih efektif untuk menggeser 

kekuatan eksternal. Dengan demikian, akan terbantu memahami 

lingkungan eksternal semacam “ruang desain”, sebagai sebuah 

konteks untuk memahami atau mengadaptasi model bisnis dengan 

mempretimbangkan sejumlah pemicu desain (misalnya:kebutuhan 

pelanggan baru, teknologi baru, dan sebagainya) dan kendala-

kendala desain (misalnya tren regulasi, pesaing dominan dan 

sebagainya). 

Untuk memahami “ruang desain” model bisnis dengan 

lebih baik, dilakukan pemetaan empat bidang utama dalam 

lingkungan bisnis yaitu: market forces (kekuatan pasar), industry 

forces (kekuatan industri), key trend (tren-tren kunci) dan macro-

economic forces (kekuatan ekonomi makro). 
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2.1.9.1 Market Forces 

Market Forces (Kekuatan pasar), pemetaan lingkungan 

bisnis dalam menganalisis pasar terdiri dari:  

a. Isu-isu pasar : mengenali isu-isu utama yang memicu dan 

mengubah pasar organisasi dari perspektif pelanggan dan 

penawaran. 

b. Segemen pasar : mengenali segemen pasar utama, gambarkan 

daya pikatnya, dan soroti  potensi segmen-segmen baru. 

c. Kebutuhan dan permintaan: menguraikan kebutuhan pasar dan 

analisis seberapa baik pelayanan dipasar tersebut. 

d. Biaya berpindah: menjelaskan semua elemen yang terkait 

dengan perpindahan bisnis pelanggan ke pesaing. 

e. Daya pikat pendapatan : mengenali semua elemen yang terkait 

dengan daya pikat pendapatan dan kekuatan pelanggan. 

2.1.9.2 Industry Forces 

Industry forces (kekuatan industry), pemetaan lingkungan 

bisnis dalam menganalisa pesaing, terdiri dari: 

a. Pesaing (pelaku): mengenali pesaing dan semua kekuatan 

relatif mereka 

b. Pemain baru (pengganggu): mengenali pemain baru yang 

mengganggu dan mencari tahu apakah mereka bersaing 

dengan model bisnis yang berbeda 
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c. Produk dan jasa pengganti: menggambarkan substitunsi 

potensial dalam penawaran, termasuk dari pasar industri lain. 

d. Pemasok & pelaku rantai nilai lainnya. Menggambarkan 

pemegang kunci rantai nilai dalam pasar dan menyoroti 

pemain baru yang muncul  

e. Stakeholder: menspesifikasikan siapa saja yang dapat 

mempengaruhi organisai dalam model bisnis.  

2.1.9.3 Key Trends 

Key trends (trend-tren kunci), pemetaan lingkungan bisnis 

dalam meninjau masa depan , terdiri dari: 

a. Tren teknologi : mengenali tren teknologi yang dapat 

mengancam model bisnis , atau memungkinkannya untuk 

berkembang atau meningkat. 

b. Tren regulasi: menggambarkan regulasi dan tren regulasi yang 

dapat mempengaruhi model bisnis 

c. Tren masyarakat dan budaya: mengenali tren bermasyarakat 

utama yang dapat mempengaruhi model bisnis 

d. Tren sosio- ekonomi: tren sosio ekonomi utama yang relevan 

dengan model bisnis. 

2.1.9.4 Macro-economic Forces 

Macro-economic forces (kekuatan ekonomi makro), 

pemetaan lingkungan bisnis dalam ekonomi makro, terdiri dari: 
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a. Kondisi pasar global: menguraikan  kondisi pasar modal saat 

ini dari perspektif ekonomi makro 

b. Pasar modal: menggambarkan kondisi pasar modal saat ini 

yang terkait dengan kebutuhan modal 

c. Komoditas dan sumber daya lain: memperhatikan harga dan 

tren harga saat ini mendapatkan untuk sumber daya yang 

dibutuhkan model bisnis. 

d. Infrastruktur ekonomi : infrastruktur ekonomi pasar tempat 

bisnis koperasi. 

2.1.10 Analisis Terhadap Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui 

ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam 

lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha 

perusahaan untuk mencapai daya saing strategis, sedangkan 

peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat 

membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. 

Proses yang dilakukan secara kontinyu melakukan analisis 

lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian 

(scanning), pengawasan (monitoring), peramalan (forecasting), 

dan penilaian (assessing) adalah sebagai berikut: 

1. Pemindaian: Melalui perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda 

awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum, dan 

mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. 
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pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan 

menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam 

lingkungan yang sangat tidak stabil. 

2. Pengawasan: Melalui pengawasan perusahaan mendeteksi 

perubahan dan trend-trend lingkungan melalui pengawasan 

yang berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil 

adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-

peristiwa lingkungan yang berbeda. 

3. Peramalan: Pada peramalan, analisis mengembangkan proyek-

proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi, dan 

seberapa cepat perubahan-perubahan dan trend-trend itu 

dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. 

4. Penilaian: Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu 

dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan 

trend-trend lingkungan terhadap manajemen strategis suatu 

perusahaan. Selangkah lebih maju tujuan penilaian adalah 

untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada 

organisasi. 

2.1.11 Pengertian Rencana Bisnis 

Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya 

kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang 

kreatif dan inovatif. Ide tersebut harus mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang 

dan realistis. Rencana bisnis tersebut berisi tentang apa yang 

dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi alokasi sumber 
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daya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah 

permasalahan-permasalahan  dan peluang yang ada.  

Kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis menjadi  

mutlak jika kita akan menjalankan suatu bisnis, karena 

perencanaan bisnis sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk 

menjalankan bisnis. Melalui sebuah perencanaan yang matang 

kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, 

dan menetapkan target yang ingin dicapai. Dengan adanya 

rencana bisnis yang baik akan menjadikan peluang sukses bisnis 

kita jalankan akan semakin tinggi. 

Ada yang menganggap bahwa rencana bisnis atau business 

plan hanya sekedar formalitas karena tanpa business  plan 

seseorang tetap bisa menjalankan usaha. Namun, adanya rencana 

bisnis sangat penting sebagai alat bantu untuk menjadi panduan 

dan alat pencari dukungan investor bagi yang akan memulai 

sebuah bisnis, atau yang sedang mengembangkan bisnis.  

Menurut Rhonda Abrams (2008), Business  plan adalah 

dokumen penting yang berisi deskripsi tentang perusahaan. 

Perencanaan tersebut menunjukkan posisi sekarang, visi kedepan, 

dan rencana untuk mewujudkan visi tersebut.  

Perencanaan bisnis merupakan alat yang sangat penting 

bagi pengusaha maupun pengambil keputusan kebijakan 

perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis adalah agar kegiatan 

bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap 

berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan. 

Perencanaan bisnis juga merupakan pedoman untuk mempertajam 
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rencana-rencana yang diharapkan karena di dalam perencanaan 

bisnis kita dapat mengetahui posisi perusahaan kita saat ini, arah 

tujuan perusahaan dan cara mencapai sasaran yang ingin kita 

capai.   

Scarborough, Wilson & Zimmer (2009) menyatakan 

bahwa “Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang berisi 

ringkasan yang menggambarkan elemen internal dan eksternal 

yang relevan serta strategi dalam memulai bisnis baru”. Rencana 

bisnis memuat rincian kegiatan operasi dan rencana keuangan, 

peluang dan strategi pemasaran serta keterampilan dan 

kemampuan manajer. Rencana bisnis merupakan asuransi yang 

sedini mungkin mencegah salah langkah dalam mengembangkan 

bisnis yang berujung pada kegagalan dan juga mencegah salah 

pengelolaan pada bisnis yang sangat berpotensi sukses.  

Perencana bisnis harus dapat menangkap faktor apa saja 

yang dimiliki perusahaan serta membuat kerangka pengendalian 

faktor-faktor keberhasilan, sehingga kinerja actual perusahaan 

dapat dievaluasi secara terus menerus untuk menuju ke arah yang 

lebih baik. Empat hal penting yang harus ada di dalam 

perencanaan bisnis adalah:  

a. Penjelasan mengenai bisnis yang sedang digelutidan rencana 

yang bersifat strategis  

b. Rencana pemasaran  

c. Rencana manajemen mengenai keuangan  

d. Rencana manajemen secara operasional  
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Menurut Scarborough, rencana yang bersifat strategis 

merupakan prasyarat yang sangat penting untuk memenangkan 

persaingan. Faktor yang menentukan persaingan dipengaruhi 

oleh: 

1. Faktor sensitivitas harga  

2. Factor product mystique, yaitu persepsi yang berbeda terhadap 

produk-produk yang ditawarkan oleh pesaing. 

Menurut Prof. Dr. Harjanto, tujuan dari rencana bisnis 

adalah sebagai rencana aksi (Action Plan), peta jalan (Road Map) 

dan sebagai alat penjualan (sales Tool). Ada beberapapertanyaan 

yang wajib dijawab dalam rencana bisnis, terkait: 

a. Konsep bisnis: “Apa yang anda jual?” 

Konsep bisnis menjelaskan produk atau jasa yang akan kita 

jual, lingkungan bisnis (5C: Conditions, Characteres, Change, 

Culture, and Competitions trend) dan tujuan bisnis. 

b. Marketing: Bagaimana anda menyampaikan bisnis anda 

1. Area pasar (segmentation, targeting, and positioning) 

2. Pangsa pasar (target) 

3. Strategi diferensiasi 

4. Lokasi (directly related to your market strategy) 

5. Customer (the market)  

6. Strategi harga 

7. Bagaimana pelayanan anda? 

8. Guarantees (time, delivery,quality, durability) 

9. Brand image 

10. Komunitas pemasaran (promotion mix). 
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c. Operasional: bagaimana anda menjalankan bisnis anda? 

1. Manajemen lokasi (layout, define, capacity, parking) 

2. Personnel: Sources, recruitment, training system, criteria, 

job description, organization structure, job analysis.  

3. Policy and program 

4. Action plan 

5. Standard Operational Procedure 

d. Keuangan: How much do you need to make a profit? 

1. Sales forecast 

2. Structure and composition 

3. Allocation and flow 

4. Cost of production or services 

5. Capital equipment 

6. Cash flow 

7. Income statement and balance sheet 

8. BEP(Break even point) 

9. Ratio and analysis. 

2.1.12 Business Model Canvas  

Bisnis model menjelaskan mengenai dasar pemikiran 

bagaimana sebuah bisnis diciptakan, diberikan, dan ditangkap 

nilainya Osterwalder & Pigneur, (2012), membuat sebuah 

pendekatan model  kanvas yaitu “Nine Building Blocks”  yang 

memudahkan bagi para pebisnis untuk membangun dan 

mengembangkan bisnis mereka. Nine Building Blocks terdiri dari: 

Value Propositions, Customer Segment, Customer Realtionship, 
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Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost 

Structure, dan Revenue Stream (Gambar 2.1 dan 2.2). 

Menurut Osterwalder & Pigneur, ide inovasi dalam bisnis 

dapat datang dari mana saja. Menjadi lima bagian yaitu: 

Resource-driven, Offer-driven, Customer-driven, Finance-driven, 

dan Multiple-epicenter. Resource-driven  adalah inovasi yang 

berasal dari infrastruktur yang ada dalam sebuah organisasi atau 

memperluas dalam kemitraan atau mengubah sebuah model 

bisnis. Offer-driven adalah inovasi yang dibuat menciptakan nilai 

proporsi yang baru yang dapat memberikan dampak kepada 

building blocks bisnis model yang lain. Customer-driven adalah 

inovasi yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan, memfasilitasi 

akses, atau meningkatkan kenyamanan. Finance-driven adalah 

inovasi yang memberikan aliran penghasilan yang baru, 

mekanisme penetapan harga, atau mengurangi struktur biaya yang 

dapat mempengaruhi pada building blocks lainnya. Multiple-

epicenter adalah inovasi yang didorong oleh banyak faktor yang 

dapat memberikan dampak signifikan terhadap beberapa building 

blocks lainnya. 
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Sumber :Osterwalder & Yves Pigneur (2012) 

Gambar 2.1 

   Business Model Canvas 

 

 
   Gambar 2.2 

        9 Blok Bangunan Model Bisnis Kanvas 

 

2.1.12.1 Customer Segments 

Menurut  Osterwalder & Pigneur, pelanggan merupakan 

kunci utama dalam mendapatkan keuntungan, tanpa pelanggan 

maka sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis 

yang mereka bangun. Osterwalder & Pigneur, membagi dua 

segmen pasar berdasarkan kebutuhan, perilaku konsumen yaitu 
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segmen kelas menengah atas dan segmen kelas menengah bawah. 

Ada beberapa tipe dari Customer Segment yaitu : 

1. Mass market, bisnis model yang tidak membedakan segmen 

pelanggan. Mass  market fokus pada penentuan segmentasi 

pasar, nilai proposisi, kerja sama, dan juga saluran distribusi. 

2. Niche Market, bisnis model yang memiliki target pasar yang 

hanya melayani segemen pelanggan tertentu atau lebih 

spesifik. 

3. Segmented, Bisnis model yang membedakan kebutuhan dan 

masalah yang berbeda pada pelanggan. 

4. Diversified, bisnis model yang melayani dua atau lebih dengan 

kebutuhan yang berbeda saling bergantung satu sama lain. 

2.1.12.2 Value Propositions 

Menurut Osterwalder & Pigneur, proporsisi nilai 

menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu 

perusahaan keperusahaan lain melaui produk atau layanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan berbeda dengan para kompetitornya, 

Hal-hal yang dapat memberikan kontribusi untuk mencipatakan 

nilai proporsisi adalah: 

1. Newness, sebuah produk baru yang diciptakan yang belum 

pernah ada sebelumnya dan memiliki keunikan. 

2. Performance, bagaimana meningkatkan kinerja suatu produk 

atau layanan yang ditawarkan. 

3. Customization, bagaimana perusahaan dapat menyesuaikna 
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produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggannya agar 

mendapat nilai lebih. 

4. Getting the job done, bagaimana produk atau jasa berfungsi 

membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Design, dengan memiliki desain yang menarik mak suatu 

produk akan memiliki nilai proporsisi yang baik, tetapi sebuah 

desain sangat sulit untuk diukur karena setiap masing-masing 

individu memiliki pendapat yang berbeda-beda. 

6. Brand/status, pelanggan dapat menemukan nilai suatu produk 

dari merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas. 

7. Price, bagaimana harga dapat ditentukan oleh pesaingnya dan 

menjadi dasar dalam menentukan harga produk barang yang 

ditawarkan. Dalam hal ini, pelanggan dapat menjadi sensitive 

terhadap harga. 

8. Cost Reduction, bagaimana sebuah nilai didapat dari biaya 

yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam membeli produk atau 

jasa dapat dikurangi. 

9. Risk Reduction, resiko yang ditimbulkan oleh produk yang 

ditawarkan kepada pelanggan sangat kecil. Dengan kata lain 

produk ditawarkan memili garansi jika terjadi kerusakan. 

10. Accesibility, produk yang ditawarkan dapat dengan mudah 

digunakan atau dapat diakses oleh semua orang. 

11. Convenient/ usability, bagaimana sebuah produk dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan bagi pelanggannya dan 

pelanggan tersebut merasa nyaman akan kehadiran produk 

tersebut. 
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2.1.12.3 Channels 

Menurut Osterwalder & Pigneur, Channel menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan 

pelanggannya dalam menyampaikan nilai proporsisinya. Ada 

beberapa fungsi dari channel antara lain: 

1. Meningkatkan kesadaran pada pelanggan atas produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Membantu pelanggan dalam mengevaluasi proposisi nilai dari 

perusahaan. 

3. Memungkinkan bagi pelanggan dalam membeli produk atau 

jasa yang lebih spesifik. 

4. Memberikan proposisi nilai perusahaan kepada pelanggan.  

5. Memberikan layanan pendukung pasca pembelian kepada 

pelanggan. 

2.1.12.4 Customer Relationship  

Menurut Osterwalder & Pigneur, hubungan dengan 

pelanggan dibangun sesuai dengan customer segment, 

dikarenakan setiap segmentasi memiliki yang berbeda. Dalam 

menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu: Customer Acquisitions, Customer 

Retention, dan Upselling. Osterwalder & Pigneur, membagi 

Customer Relationship menjadi 6 bagian yaitu: 

1. Personal Assitant, komunikasi yang terjadi antara pelanggan 

dengan petugas pelayanan pelanggan agar pelanggan 
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mendapatkan bantuan selam aproses penjualan atau setelah 

pembelian selesai 

2. Dedicated Personal Assitance, yaitu dengan menugaskan 

seseorang yang khusus dalam melayani pelanggan secara 

individual. 

3. Self Services, yaitu pelanggan tidak berhubungan langsung 

dengan perusahaan tetapi perusahaan menyediakan sarana 

yang diperlukan oleh pelanggan dalam membantu dirinya 

sendiri 

4. Automated Service,  yaitu hubungan yang menggabungkan 

layanan dengan layanan otomatis 

5. Communities, yaitu perusahaan membangun hubungan antar 

sesame anggota dengan membentuk sebuah komunitas untuk 

saling bertukar pikiran dalam mengetahui keinginan dari para 

pelanggannya.  

6. Co-Creation, membangun sebuah hubungan dengan konsumen 

untuk menciptakan sebuah nilai proporsisi yang baru.  

2.1.12.5 Revenue Streams 

Menurut Osterwalder & Pigneurs, arus pendapatan 

menampilkan keadaan dari keuangan perusahaan yang diperoleh  

dari uang tunai dari setiap segmen konsumen, sebuah bisnis 

model dapat melibatkan dua tipe revenue streams yang berbeda, 

antara lain : 

1. Transaction Revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari 

sekali pembayaran dari pelanggan. 
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2. Recurring Revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari 

pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberikan 

value proposition kepada pelanggan setelah pembelian. 

Dalam menghasilkan pendapatan ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan yaitu: 

1. Asset Sale, yaitu perusahaan menjual asetnya untuk 

mendapatkan pendapatan. 

2. Usage Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari berapa banyak 

pelanggan yang menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Semakin banyak dan lama produk 

tersebut digunakan, maka semakin besar biaya yang 

dikeluarkan oleh pelanggan 

3. Subscription Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari menjual 

service secara terus menerus. 

4. Lending/ Renting/ Leasing, yaitu pendapatan yang didapat 

dengan cara memberikan kepada seseornag hak ekslusif untuk 

menggunakan asset tersebut dalam periode tertentu dan selama 

penyewaan tersebut, dikenakan biaya sewa yang harus 

dibayarkan kepada pemilik asset. 

5. Licensing, yaitu pendapatan yang didapat dari pemberian hak 

intelektual dari perusahaan agar orang yang membeli lisensi 

tersebut dapat memakai perusahaan mereka dalam membuka 

usaha yang sama. 

6. Brokerages Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari layanan 

perantara yang besar biaya diperoleh dari besarnya persentase 
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yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. 

7. Advertising, yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

mengiklankan suatu produk, merek, ataupun jasa. 

2.1.12.6 Key Resource 

Menurut Osterwalder & Pigneur, Key resources merupakan 

asset yang sangat penting yang diperlukan untuk membuat bisnis 

dapat berjalan. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya, 

sumber daya utama dikategorikan menjadi empat bagian yaitu : 

1. Physics, yaitu meliputi gedung, mesin, tanah, dan kendaraan. 

2. Intellectual, yaitu meliputi hak intelektual, hak paten, merek. 

3. Human, yaitu sumber daya manusia yang merupakan bagian 

penting dalam sebuah perusahaan, pada industri kreatif dan 

padat karya sumber daya utamanya adalah manusia itu sendiri 

, maka perusahaan berusaha menciptakan suasana yang 

kondusif diperusahaan tersebut untuk mempertahankan 

sumber daya manusianya. 

4. Financial, yaitu keunagn atau perputaran uang yang terjadi 

dalam perusahaan tersebut, tanpa adanya dukungan modal 

yang kuat, maka bisnis tidak akan berjalan dengan baik. 

2.1.12.7 Key  Activities 

Menurut Osterwalder & Pigneur, key activities 

menggambarkan aktifitas penting yang dilakukan oleh perusahaan 

agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Key 

Activities dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu : 
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1. Produksi, aktifitas yang berhubungan dengan perancangan, 

pembuatan, dan pengiriman produk 

2. Pemecahan masalah, aktifitas yang berhubungan dengan 

masalah yang timbul dari produk tersebut. Perusahaan harus 

mengatasi maslah yang timbul tidak hanya produk tetapi 

perusahaan juga harus dapat memenuhi keinginan dari 

pelanggan agar produk mereka dapat diterima oleh pelanggan. 

3. Platform/ jaringan. Model bisnis yang aktifitas utamanya 

berhubungan dengan jaringan dan sebagian besar perusahaan 

yang bergerak di bidang teknologi informasi. 

2.1.12.8 Key Partnership  

Menurut Osterwalder & Pigneur, perusahaan membentuk 

aliansi atau kerja sama karena berbagai alasan. Biasanya 

perusahaan menciptakan untuk mengoptimalakan bisnis, 

mengurangi terjadinya resiko, dan untuk memiliki daya saing 

yang tinggi denganpara kompetitornya. Kemitraan dapat dibagi 

menjadi empat jenis yaitu: 

1. Strategic alliance between non competitior 

2. Cooperation 

3. Joint venture to develop new business 

4. Buyer supplier relationship to assure reliable supplies. 

Terdapat tiga motivasi utama dalam membangun sebuah 

kemitraan yang baik yaitu: 

1. Optimazition and economic of scale yaitu untuk 
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mengoptimalkan alokasi dari sumber daya dan aktivitas bisnis 

2. Reduction of risk and uncertainty yaitu kerjasama yang 

bertujuan untuk mengurangi resiko dalam persaingan yang 

kompetiitf dan memiliki ciri dari ketidakpastian.  

3. Acquisition of particular resources and activity yaitu 

perusahaan yang memiliki sumber dayanya sendiri dan 

melakukan kegiatan bisnis mereka sesuai dengan model 

bisnisnya. 

2.1.12.9 Cost Sructure  

Menurut Osterwalder & Pigneur, struktur biaya 

menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan suatu model bisnis. Biaya dapat diperhitungkan 

dengan baik jika aktifitas utama, sumber daya utama, dan 

kemitraan telah ditentukan. Cost structure dari bisnis model dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  

1. Cost Driven, yaitu bisnis model yang berfokus pada 

penekanan biaya serendah mungkin. pendekatan ini bertujuan 

untuk mempertahankan struktur biaya agar lebih ramping, 

menggunakan proporsisi nilai dengan harga rendah. 

2. Value Driven, yaitu perusahaan yang tidak terlalu terlalu 

mementingkan biaya yang akan muncul dalam mendesain 

sebuah bisnis model, dan lebih focus terhadap penciptaan nilai. 

Cost structure  memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Fixed Cost yaitu merupakan biaya tetap yang tidak berubah 

dan tidak terpengaruh dari penjualan yang dihasilkan. 
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2. Variable Cost merupakan biaya yang dapat berubah sesuai 

dengan barang yang dihasilkan. 

3. Economies of Scale adalah perusahaan dapat meminimalisasi 

biaya produksi karena memproduksi barang dalam jumlah 

yang besar dibandingkan saat perusahaan tersebut hanya dapat 

memproduksi barang mereka dengan kapasitas yang kecil. 

4. Economies of Scope adalah keunggulan biaya yang lebih 

murah pada saat operasi perusahaan menjadi lebih besar 

dengan memperluas area industri, baik didalam maupun di luar 

negeri. 

2.1.13 Evaluasi Model Bisnis-Analisis SWOT 

Menurut Ostrwalder & Pigneur, menilai model bisnis 

secara regular merupakan aktivitas penting dalam manajemen 

yang memungkinkan organisasi mengevaluasi keadaan posisi 

pasarnya dan kemudian menyesuaikannya. Pemeriksaan 

menyeluruh ini dapat menjadi basis untuk memperbaiki model 

bisnis secara bertahap, atau dapat memacu intervensi serius dalam 

bentuk inisiatif inovaso model bisnis. Kegagalan melakukan 

pemeriksaan secara regular dapat mencegah deteksi dini adanya 

masalah dalam model bisnis, dan bahkan dapat menyebabkan 

kematian perusahaan. 

Menilai integritas keseluruhan model bisnis sangatlah 

penting, tetapi melihat semua komponennya secara detail juga 

dapat mengungkap jalan menarik menuju inoasi dan pembaruan. 
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Cara efektif untuk melakukannya adalah dengan 

mengkombinasikan analisis klasik tentang kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats) melaui Model Bisnis Kanvas. Analisis SWOT 

memberikan empat perspektif untuk menilai elemen-elemen suatu 

model bisnis, sedangkan Model Bisnis Kanvas memberikan focus 

yang diperlukan untuk sebuah diskusi yang terstruktur. 

Analisis SWOT cukup akrab bagi banyak pebisnis. Analisis 

ini digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu 

organisasi dan mengenali potensi peluang dan ancaman. Analisis 

ini merupakan alat bantu yang atraktif karena kesederhanaannya, 

ketika dikombinasikan dengan Model Bisnis Kanvas. SWOT 

memungkinkan penilaian yang terfokus dan evaluasi terhadap 

model bisnis organisasi dan blok bangunannya. 

SWOT mengajukan empat pertanyaan besar yang 

sederhana, dua yang pertama, apakah kekuatan dan kelemahan 

organisasi? Nilai organisasi secara internal. Dua yang kedua, 

apakah peluang yang dimiliki organisasi dan apakah potensi 

ancaman yang dihadapinya? Nilai posisi organisasi dalam 

lingkungannya. Dari keempat pertanyaan ini, dua diantaranya 

melihat area-area yang membantu (kekuatan dan peluang) dan 

dua lagi melihat pada area-area yang membahayakan. Akan 

bermanfaat untuk mengajukan keempat pertanyaan ini dengan 

melihat pada keseluruhan model bisnis dan masing-masing 

kesembilan Blok Bangunan. Analisis SWOT ini memberikan 
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dasar yang baik untuk pengambilan keputusan, dan akhirnya 

inovasi disekitar model bisnis. 

 

Gambar 2.3 Analisis SWOT Model Bisnis Kanvas 

Penilaiaan SWOT terstruktur atas model bisnis 

menghasilkan dua hal, yatu memberikan gambaran tentang 

dimana berada sekarang (kekuatan dan kelemahan) dan 

memberikan arahan kedepan (peluang dan ancaman). Inilah 

masukan berharga yang dapat membantu mendesain pilihan 

model bisnis baru kea rah mana perusahaan dapat berkembang. 

Analisis SWOT menjadi bagian penting dari proses perancangan, 

baik prototype model bisnis maupun dengan keberuntungan, 

model bisnis baru yang nantinya akan diterapkan.  

2.2 Kerangka Pemikiran 

Bisnis merupakan roda penggerak ekonomi di Indonesia. 

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Kemudian, pendapatan masyarakat yang 
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meningkat tentu akan mendorong daya beli masyarakat menjadi 

lebih tinggi karena masyarakat mampu membeli barang dari para 

pebisnis. Munculnya bisnis di berbagai sektor kehidupan tidak 

lepas dari permintaan masyarakat yang meningkat. Permintaan 

konsumen yang bermacam-macam, dipacu dengan lingkungan 

bisnis yang selalu berubah-ubah menyebabkan bisnis harus lebih 

competitive agar memiliki nilai yang lebih untuk konsumen dan 

juga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.  

Untuk mencapai hal tersebut, para pelaku bisnis harus 

memiliki rencana bisnis yang matang agar bertahan di tengah 

situasi bisnis yang dinamis. Semakin banyaknya bisnis di bidang 

yang sama membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih, 

sehingga perusahaan di tuntut untuk menghasilkan satu nilai lebih 

agar bisa mengambil perhatian masyarakat. Salah satunya bisnis 

yang memerlukan pengembangan adalah bisnis franchise, karena 

Bisnis franchise merupakan bisnis yang sangat menguntungkan 

apabila suatu perusahaan atau organisasi dapat melakukan inovasi 

yaitu untuk kemajuan perusahaan. Inovasi tersebut dapat 

dilakukan dengan 9 Blok Business Model Canvas karena dengan 

pemetaan model bisnis kanvas dapat menggambarkan secara 

sistematis bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan pengembangan manajemen strategi bisnis 

yang kedepannya perusahaan tersebut akan mempunyai bisnis 

yang survive dan suistanibility. 

Kerangka pemikiran Perencanaan Implementasi Franchise, 

disajikan dalam skema dan gambar sebagai berikut:  
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