
75 
 

	

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1 Profil & Kondisi Usaha Richeese Factory 

Richeese Factory merupakan sebuah jaringan rumah makan 

siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam goreng dengan 

saus keju dan saus barbeqiu yang dimiiki oleh PT. Richeese 

Kuliner Indonesia, anak usaha dari PT Kaldu Sari Nabati 

Indonesia. Awal mula berdiri Richeese Factory yaitu pada tahun 

2011, pada saat itu Richeese Factory hanya memiliki dua 

gerai/outlet di pusat perbelanjaan yaitu Paris Van Java, dan Istana 

Plaza Bandung dan dari tahun ketahun Gerai/outlet semakin 

bertambah setiap tahunnya, sehingga pada akhir bulan Desember 

2017, Richeese Factory memiliki 90 gerai/outlet yang tersebar di 

wilayah Indonesia yaitu Bandung, Jabodetabek, Sumedang, 

Garut, Cirebon, Tegal, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, 

Makasar, Samarinda dan Balikpapan. Dengan meningkatnya 

jumlah outlet dari tahun ketahun sehingga total penjualan 

mengalami peningkatan. Maka dari pada itu Richeese Factory 

harus selalu melakukan inovasi agar usaha yang dijalankan 

survive dan suistanble. 
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4.1.2 Visi Perusahaan 

Visi Utama dari Richeese Factrory adalah “ To be the first 

option for the customer to experience cheese at affordable price 

and quick service ”.  Untuk mencapai visi tersebut, Richeese 

Factory memilih cara dengan menyediakan makanan dan 

minuman cepat saji dengan kualitas produk dan layanan terbaik 

oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya sebagai solusi untuk 

memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Keberhasilan yang terus 

diraih menjadikan Richeese Factory sebagai restoran yang dikenal 

luas oleh masyarakat. 

4.1.3 Misi Perusahaan 

Pernyataan Misi Kaplan dan Norton, mendefinisikan 

keberadaan perusahaan. Menggambarkan tujuan fundamental dan 

menginformasikan tujuan keseluruhan perusahaan yang harus 

diraih oleh para eksekutif dan karyawan, mengacu pada teori 

tersebut, Richeese Factory menetapkan misi sebagai berikut “we 

entertain our valuable customer by continuously innovating 

cheese in food with food with fun, lively & socializing 

atmosphere”. 

4.1.4 Tujuan dan Kegiatan Usaha 

1. Suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan restoran 

cepat saji.  
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2. Brand Richeese Factory menyentuh siapa saja, kapan saja, dan 

dimana saja saat melakukan bisnis.  

3. Richeese Factory sebagai tempat bekerja yang terbaik untuk 

setiap orang yang ada di Indonesia.  

4. Restoran dimana setiap pelanggan tersenyum dan merasa 

spesial. 

5. Makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian yang 

istimewa dan menu makanan yang beragam.  

6. Organisasi yang memiliki hubungan kerja yang baik dan kuat 

antara  pemilik, pemasok barang, dan perusahaan 

7. Brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik, 

pemasok  barang, dan perusahaan. 

Aktivitas yang dilakukan Richeese Factory dalam setiap 

aktivitasnya haruslah mencerminkan hal-hal berikut ini yang 

menjadikan keunggulan bersaing yaitu: 

1. G o o d  F o o d   

Maksud pernyataan Good Food  tersebut adalah bahwa 

Richeese Factory senantiasa menyediakan pilihan makanan yang 

lengkap dan seimbang serta menyediakan informasi yang 

dibutuhkan oleh konsumen tentang makanan tersebut. Hal-hal 

yang dilakukan oleh Richeese Factory adalah terus meningkatkan 

keseimbangan komposisi gizi pada menu-menu yang ada.  

2. G o o d  S o u r c i n g   

Maksud pernyataan good sourcing  tersebut adalah bahwa 

sumber bahan  baku makanan yang digunakan oleh Richeese 

Factory semuanya adalah bahan-bahan  berkualitas, memiliki cita 
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rasa dan keamanan tinggi. Hal yang dilakukan oleh Richeese 

Factory untuk mencapai hal ini adalah dengan cara 

menggabungkan etika, lingkungan, dan ekonomi dalam sistem 

supply chainnya lewat menetapkan satu pemasok untuk masing-

masing bahan makanan untuk menjaga kualitas. Hal lain yang 

dilakukan oleh Richeese Factory adalah mempromosikan suasana 

dan tempat kerja yang positif , dan yang terakhir adalah 

senantiasa memperhatikan kesehatan hewan yang akan dijadikan 

bahan makanan.  

3. Good People  

Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa Richeese Factory 

memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang bagi 

setiap karyawannya lewat  program-program yang mereka 

laksanakan untuk meningkatkan skill dan pengembangan karir 

karyawan. Selain itu, Richeese Factory juga sangat menghargai 

keberagaman dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan 

kontribusi karyawan. 

 

4.2 Perancangan Model Bisnis 

4.2.1 Customer Segments 

Customer Segments pada model pengembangan bisnis 

franchise ini pada Richeese Factory yaitu menargetkan 

segmentasi. Segmentasi demografis mengacu pada data statistik 

yang dapat diukur dalam suatu populasi. segmentasi demografis 

ini merupakan cara yang paling efektif dalam melakukan riset 
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pasar dikarenakan biaya yang relative murah. Segmentasi 

demografis dapat membantu memahami isyarat konsumen sesuai 

dengan karakteristiknya, salah satunya adalah usia konsumen. 

Tabel 4.1  

Customer Segments berdasarkan usia 

Gambar 4.1 Customer Segments Richeese Factory 
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4.2.2 Value Proposition 

Value Proposition pada model pengembangan bisnis 

franchise ini, adalah sebagai berikut: 

- Menyediakan makanan cepat saji yang sehat dan berkualitas 

Pada restoran cepat saji Richeese Factory, semua makanan 

yang disajikan ke konsumen terbuat dari bahan-bahan yang 

berkualitas, yang selalu diawasi oleh bagian QC. Dari suhu 

tempat penyimpanan untuk ayam, kentang, bumbu. dan bahan 

baku lainnya. Serta proses pengiriman dari vendor ke 

gudang/langsung ke restoran sangat diperhatikan juga. 

- Menawarkan menu yang berbeda dengan restoran cepat saji 

lainnya. Richeese Factory merupakan restoran cepat saji yang 

menyediakan menu yang berbeda dengan restoran cepat saji 

lainnya. Menu andalan pada restoran cepat saji Richeese 

Factory adalah ayam goreng yang dibalut tepung disajikan 

dengan saus keju yang kental dan gurih. Tidak hanya saus 

keju, saus Barbeqiu menjadi menu favorite, karena kita dapat 

memilih tingkat kepedasan yaitu level 0 sampai dengan level 5 

sesuai dengan selera konsumen. 

- Restoran yang bersih dan nyaman 

Konsumen sangat mengharapkan suatu restoran cepat saji 

yang bersih dan nyaman, Richeese Factory selau 

mengutamakan kebersihan dan kenyamanan untuk konsumen, 

dapat kita lihat untuk semua kitchen equipment, toilet, 

gedung/restorannya selalu dibersihkan secara berkala. Dan 
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untuk semua pegawai yang akan bekerja di Richeese Factory, 

terlebih dahulu harus melakukan medical check up. Adapun 

untuk kenyamanan konsumen, Restoran cepat saji Richeese 

Factory memberikan fasilitas interior yang unik, menarik dan 

tersedia wifi gratis untuk konsumen, sehingga konsumen 

nyaman untuk berkumpul bersama teman, kerabat maupun 

keluarga. 

- Terdapat pelayanan delivery 

Pelayanan Delivery sangat memberikan kemudahan bagi 

konsumen, dan memberikan manfaat. Konsumen tidak harus 

datang ke restoran, jadi lebih menghemat waktu, dan lebih 

lebih praktis. 

 

Gambar 4.2 Value Proposition Richeese Factory 

4.2.3 Distribution Channel 

Distribution Channel  pada model bisnis perencenaaan 

franchise ini adalah sebagai berikut: 
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- Malls 

Selain mendirikan restoran Richeese Factory Stand Alone, 

Richeese factory bekerja sama juga dengan pihak mall untuk 

mendirikan restoran tersebut. Richeese Factory membuka 

usahanya dimall karena pada zaman sekarang telah menjadi 

tren favorit bagi sebagian besar orang cenderung bangga bila 

belanja ditempat tersebut, dan perusahaan memilih bekerja 

sama dengan pihak mall karena segi keramaian pengunjung 

yang datang ke mall tersebut.  

- Catering 

Dengan meningkatnya permintaan terhadap catering maka 

Richeese Factory melayani paket katering untuk acara pesta 

pernikahan, ulang tahun dan lain-lain, pemicunya adalah 

semakin meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan 

tinggi, angka pernikahan, serta acara lainnya. Gaya hidup ini 

memberikan peluang bagi Richeese Factory sehingga dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan. 

- Airports 

Richeese Factory bekerjasama dengan pihak Aiport, apabila 

ada salah satu maskapai pesawat terbang yang delay ataupun 

ada kendala teknis lainnya. Maka untuk penggantiannya 

kepada konsumen, maskapai tersebut meberikan kompensasi 

kepada konsumennya berupa makanan dan minuman dari 

Richeese Factory.  

- Website 

Dengan adanya website mempermudah pelanggan atau 
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konsumen untuk mengetahui info-info terpenting dari 

Richeese Factory, seperti menu-menu makanan terbaru, 

penerimaan karyawan, dan lain-lain mengenai Restoran 

Richeese Factory. 

 

 
Gambar 4.3 Channels  Richeese Factory 

 

4.2.4 Customers Relationship 

Motivasi Richeese Factory dalam menjalin hubungan 

dengan pelanggan adalah mempertahankan pelanggan untuk 

meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, Richeese Factory akan 

selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 

Customers Relationship pada model pengembangan bisnis 

franchise, adalah sebagai berikut: 

- Voucher  

Adanya Voucher yang diberikan kepada konsumen, apabila 

terdapat pelayanan dari pihak Richeese Factory yang 

memberikan pelayanan kurang baik terhadap konsumen, 
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ataupun keluhan tentang fasilitas yang diberikan oleh pihak 

Richeese Factory tidak memuaskan, maka konsumen dapat 

mengirimkan email kepada pihak Richeese Factroy untuk 

memberikan saran dan kritik. Maka sebagai complimentary 

pihak Richeese Factory memberikan voucher kepada 

konsumen. 

- Layanan keluhan konsumen 

Secara aktif dan responsive, berbagai keluhan dari produk 

Richeese Factory, dilayani secara baik oleh pihak Richeese 

Factory. 

- Adanya sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, Path) 

Sosial media tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang-

orang di zaman yang serba canggih seperti saat ini. Facebook, 

Twitter, Instagram, Path, dan lain sebagainya sangat akrab 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Kendati demikian, sosial 

media sangat bermanfaat untuk membangun branding pada 

Richeese Factory, dan melalui sosial media konsumen dapat 

mengetahui info-info penting yang Update. 

- Automated service 

Era elektronik saat ini memaksa banyak perusahaan  untuk 

memberikan value added service untuk menjaga hubungan 

dengan pelanggan mereka, diantaranya pemesanan lewat 

website, ataupun call center untuk delivery order. 

Customers Relationship adalah tipe hubungan yang ingin 

dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik.  

Customer relationship sangat mempengaruhi perasaan pelanggan. 
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Kategori dari customer relationship yang dapat dipadukan dengan 

customer segments, yang akan dilakukan pada model 

pengembangan bisnis  franchise adalah sebagai berikut: 

- Personal Assistance, pola hubungan berdasarkan interaksi 

antar individu. Konsumen dapat berkomunikasi dengan 

manajer secara langsung melaui Email atau telepon mengenai 

saran ataupun kritik untuk kemajuan perusahaan. 

- Communitie, menggunakan komunitas untuk lebih 

mendekatkan dengan pelanggan dan memfasilitasi pelanggan 

yang menjadi anggota komunitas. Komunitas memungkinkan 

pelanggan dapat bertukar pikiran dan saling berbagi satu sama 

lain.	

	

	
Gambar 4.4 Customer Relationship  Richeese Factory 

	

4.2.5  Revenue Stream 

Penjualan produk dari pelanggan merupakan sumber 

pendapatan bagi Richeese Factory. Melalui mekanisme penetapan 

harga berdasarakan (cost based pricing) sebagai dasar penentuan 
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batas bawah harga, dibaur dengan penetapan harga going rate 

berdasarkan harga pada harga pesaing. Dengan demikian harga 

yang dibebankan kepada pelanggan dapat disiasati agar tetap 

bersaing dipasaran namun tidak berada dibawah biaya operasional 

perusahaan. Harga tertinggi dapat diperoleh berdasarkan 

ekspektasi pelanggan di atas rata-rata harga pasar.  

Penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi dan 

penjualan produk beserta tingkat pengembalian yang wajar 

sebagai imbalan bagi usaha dan risiko. Permintaan tidak terlalu 

berpengaruh pada perubahan harga, dan pengembalian investasi 

bersifat wajar denga tidak mengambil keuntungan lebih saat 

permintaan naik.  

 
Gambar 4.5 Revenue Stream  Richeese Factory 

 

4.2.6 Key Resource 

Sumber daya yang dapat berupa fisik, manusia, 

intelektual ataupun finansial. Agar model bisnis berjalan dan 

berfungsi, maka diperlukan penetapan sumber daya untuk 
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menunjang proses menciptakan, menawarkan, dan menyampaikan 

proporsi nilai, menjangkau target pasar, menjalin hubungan 

dengan segmen pelanggan, serta memperoleh pendapatan. Key 

Resource pada pengembangan model bisnis franchise ini, adalah 

sebagai berikut: 

- Sumber daya manusia 

 Sumber daya manusia yang sangat penting bagi Richeese 

Factory adalah tenaga kerja yang professional di bidang 

restoran terutama restoran cepat saji, serta bidang manajemen 

bisnis pada umumnya seperti pemasaran, keuangan, sumber 

daya manusia, operasional, dan IT. Lebih spesifiknya untuk 

operasional yaitu terdiri dari crew, crew leader, floor 

manager, asisten store manager, store manager, area 

manager, regional manager, operational manager, dan head 

of operation. yang dikaryakan untuk keperluan internal dan 

pendukung utama aktivitas pada restoran Richeese Factory. 

Dan sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas, 

menciptakan, dan menginovasi jasa maupun layanan, 

menyalurkan proporsi nilai, serta membangun, menjalin, dan 

mempertahankan hubungan pelanggan. 

- Pada kategori ini asset fisik pada Richeese Factory terdiri dari: 

pertama adalah gerai/outlet di Mall dan outlet stand alone, 

semua gerai/outlet Richeese Factory menekankan tingkat 

kenyamanan, kebersihan yang tinggi dengan menyediakan 

fasilitas koneksi internet/wifi yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

kedua, yaitu keadaan mesin pengolah makanan dan tempat 
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penyimpanan bahan baku yang terjamin kebersihannya dengan 

jadwal maintenance mesin secara berkala untuk menjaga 

keselamatan dan kebersihan dalam bekerja terutama untuk 

segala kegiatan dibagian kitchen sehingga kegiatan masak 

memasak dapat berjalan dengan lancar. Ketiga adalah 

kendaraan yang digunakan berupa mobil box yang digunakan 

sebagai sarana pengiriman produk ke setiap outlet untuk 

pendistribusian barang, dan motor digunakan sebagai sarana 

pengiriman produk kepada pelanggan. keempat yaitu packging 

dari produk seperti box makanan dan tumbler yang terbuat dari 

bahan yang terbuat dari bahan yang mudah diurai sebagai 

dukungan green campaign. Kelima adalah bahan baku yang 

berkualitas dan bahan-bahan dasar lain yang fresh. Yang 

terakhir adalah Richeese Factory tidak hanya perlu menjaga 

kualitas produk / jasa yang ditawarkan, namun jg perlu 

memperhatikan bagaimana cara membangun brand dan 

melakukan strategi dengan tepat karena memberikan identitas 

produk/jasa, menyampaikan nilai produk/jasa, menjalin 

komunikasi dengan pelanggan.	

 

 
Gambar 4.6 Key Resource  Richeese Factory 
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4.2.7 Key Activities  

Key activities merupakan kumpulan proses kegiatan yang 

terjadi didalam suatu perusahaan. proses merupakan bagian dari 

perusahaan yang mengubah input menjadi output yang diharapkan 

memiliki value  yang lebih besar kepada perusahaan daripada 

input awal. Proses suatu produk makanan dapat sampai ke 

Customer terdiri dari beberapa langkah, yaitu : pembelian barang 

melalui vendor, penerimaan barang yang dikirimkan oleh vendor 

dan diterima restoran, penyimpanan bahan baku di storage sampai 

digunakan oleh staf dapur, pengambilan barang dari storage, 

persiapan bahan baku untuk diolah, pengolahan bahan baku, dan 

penghidangan produk jadi kepada customer, setelah penghidangan 

produk jadi  perlu dilakukan pembersihan peralatan kotor, pada 

masing-masing langkah terdapat prosedur spesifik agar cost  dan 

proses produksi terkontrol bersamaan dengan kualitas yang 

terjaga dengan baik sehingga value kebersihan dapur beserta 

peralatannya dan penyajian yang tidak memakan waktu lama 

dapat terlaksana. 

Didalam suatu perusahaan terutama perusahaan penyedia 

makanan atau restoran cepat saji, terdiri dari beberapa proses 

kegiatan yaitu: 

1. Proses Pembelian Bahan Baku 

suatu profit didapatkan dari mengubah dan menyajikan produk 

makanan jadi seefisien mungkin. Makanan yang berkualitas 

berasal dari bahan baku yang berkualitas tinggi, oleh sebab itu 
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hal ini merupakan hal terpenting dalam pembelian bahan baku. 

Pada Richeese Factory, supplier yang terpilih merupakan 

supplier  yang terpercaya, mulai dari kualitas dari bahan baku 

yang tinggi, kebersihan akan bahan baku dan kuantitas dari 

bahan baku yang tepat. 

2. Proses penyimpanan bahan baku 

Tempat penyimpanan bahan baku dibutuhkan untuk 

menyimpan bahan baku seperti ayam, kentang, dan bahan 

baku lainnya. Tujuan dari tempat penyimpanan bahan baku 

adalah untuk mendapatkan kecukupan akan bahan baku 

sehingga outlet/gerai Richeese Factory tidak mengalami 

kekurangan saat meminimalisasi kehilangan ataupun 

kerusakan akan bahan baku.  

3. Proses Produksi 

Pada proses produksi dilakukan kegiatan bagaimana bahan 

baku mentah diolah hinggan menjadi makanan siap saji yang 

enak dan menarik.  

4. Proses Delivery Order 

Adapun proses delivery order yaitu pengiriman produk siap 

saji kepada pelanggan sesuai lokasi yang diminta oleh 

pelanggan. kelebihan dari sistem ini adalah customer yang 

memiliki jadwal cukup padat dan tidak sempat untuk memasak 

atau makan diluar rumah dapat melakukan pemesanan yang 

diantarkan langsung ditempat tujuan customer yang 

dikehendaki. Kekurangannya adalah kemacetan kota yang 

tidak menentu dan banyaknya order yang dapat menghambat 
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waktu pengiriman. waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pengiriman produk adalah makanan jadi hingga sampai ke 

lokasi customer sekitar 30 menit. 

5. Operational Monitoring  

Kegiatan Operational Monitoring merupakan suatu hal yang 

krusial yang memang harus dilakukan agar kualitas mulai dari 

kebersihan peralatan, bahan baku yang segar, produk 

makanan, jadi dihidangkan menarik dan terjaga kualitas rasa 

dan penampilannya, pelayanan yang ramah, dan  tepat waktu 

hingga kebersihan lingkungan sekitar Richeese Factory dapat 

tetap terjaga dan terkontrol sehingga segala bentuk kesalahan 

seperti penyimpanan bahan baku yang berlebih dihindarkan.  

6. Training karyawan  

Sebuah persyaratan sebelum karyawan dapat bekerja disuatu 

perusahaan adalah dengan mengikuti training yang tidak 

hanya diikuti oleh karyawan tetapi juga chef  dan para manajer 

dengan tujuan membentuk karyawan yang berkualitas, 

membangun sebuah lingkungan yang saling menghormati, 

menjaga komitmen, dan memiliki kualitas lingkungan kerja 

yang layak. Beberapa langkah terkait dalam pengembangan 

program training pada Richeese Factory dengan memberikan 

kontrak pelatihan setelah para karyawan mengikuti interview 

dan masa orientasi, kontrak pelatihan merupakan perjanjian 

diantara karyawan dan trainer yang me-record performa dari 

karyawan. Setelah trainer melihat performa dari calon 

karyawan yang terus meningkat maka terdapat bukti tertulis 
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dari trainer jika karyawan baru layak untuk menjalankan 

pekerjaan lebih lanjut. 

7. Marketing 

Kegiatan pemasaran Richeese Factory melalui iklan baik 

media cetak maupun elektronik ialah dengan mengikuti event-

event yang diselenggarakan beberapa partner misalnya 

Richeese Go to school, firewings challenge  yang dapat diikuti 

oleh siapa saja dan pemenangnya diberikan hadiah atau 

voucher. 

8. Maintain Web 

Salah satu tempat berineraksi antara pelanggan dan Richeese 

Factory ialah melalui komunitas online hingga di forum, yang 

terdapat pada website Richeese Factory, dimana para 

pelanggan dan Richeese Factory dapat saling berinteraksi satu 

sama lain.  

 

 
Gambar 4.7 Key Activities  Richeese Factory 
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4.2.8 Key Partners  

Perusahaan disemua tipe industri dan diseluruh dunia telah 

memilih untuk membentuk suatu partnership untuk memperkuat 

daya bersaing dipasar domestic maupun internasional. Menurut 

Thompson (2010), partnerhsip merupakan perjanjian formal 

diantara dua atau lebih perusahaan terpisah dimana didalamanya 

terdapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan 

memperkuat posisi suatu perushaan. Key Partners pada model 

pengembangan bisnis franchise ini yaitu adalah sebagi berikut: 

1. Coopetition: strategic partnership between competitors 

Menurut Osterwalder & Pigneurs (2010), coopetition 

merupakan salah satu strategi partnership yang dilakukan 

dengan perusahaan berkedudukan sebagai competitor. Strategi 

partnership yang dijalankan adalah dengan menjadikan 

kompetitor sebagai salah satu supplier dari Richeese Factory 

yang dapat men-supply produk organik seperti beras organic 

yang juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

competitor. 

2. Buyer- supplier relationship 

Merupakan hubungan antara penjual dan pembeli dimana 

Richeese Factroy menjalin hubungan jangka panjang dengan 

beberapa pemasok yang setia. Menurut Heizer  dan Reinder 

(2010) para pemasok jangka panjang lebih memahami tujuan 

dari perusahaan pembeli dan pelanggan, Karena para pemasok 

telah mempelajari buying habbit dari perusahan pembeli dan 
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pelanggan sehingga membuat pemasok dapat fokus dan juga 

membantu kelancaran pengembangan Richeese Factory. 

 

 
Gambar 4.8 Key Partnership  Richeese Factory 

 

4.2.9 Cost Structure  

Struktur biaya model bisnis Richeese Factory lebih 

berfokus kepada penciptaan nilai, terpacu oleh nilai (value 

driven). Terdiri dari biaya tetap dan biaya variable, yang muncul 

sebagai akibat dari aktivitas dalam mengoperasionalkan model 

bisnis, mulai dari menciptakan dan menyalurkan jasa dan layanan 

kepada pelanggan, menjaga hubungan pelanggan, hingga 

menghasilkan pendapatan produk, biaya tersebut terakumulasi 

dalam pembiayaan pengadaan sumber daya utama dan aktivitas 

kunci, dengan dominasi biaya tetap, sedangkan biaya variable 

lebih banyak dikeluarkan pada blok kemitraan, khusus pada 

elemen pemasok jasa. 

Beberapa pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan 

terkait operasional perusahaan terdiri dari biaya bahan baku, 

proses produksi,pemasaran, pelayanan, penelitian dan 
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pengembangan, manajemen hubungan dengan pelanggan dan 

mitra, sumber daya manusia, pengadaan teknologi. Semua 

pembiayaan tersebut terakumulasi dalam kelompok beban 

operasional, inventaris kantor, serta equipment. 

Biaya operasional harian yang terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variable, antar alain biaya pemasaran dan R & D, 

rekruitmen, gaji karyawan, tunjangan hari raya karyawan, biaya 

pelatihan dan pengembangan karyawan, sewa gedung, 

listrik,telepon, alat tulis kantor, keamanan, kebersihan, dan lain 

sebagainya. Adapun untuk pembiayaan dalam jangka panjang 

antara lain meliputi pembelian inventaris kantor, peralatan 

teknologi komputer PC, laptop, printer serta aplikasi penunjang. 

 

 
Gambar 4.9 Cost Structure Richeese Factory 

 

4.2.10 Model Bisnis Kanvas Richeese Factory  

Model bisnis Richeese Factory diawali dengan penetapan 

proposisi nilai berupa Menyediakan makanan cepat saji yang 

sehat dan berkualitas, Menawarkan menu yang berbeda dengan 
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restoran cepat saji lainnya, Restoran yang bersih dan nyaman, 

Terdapat pelayanan delivery. 

Langkah kedua melakukan penetapan target pasar yang 

ingin dicapai oleh Richeese Factory yaitu customer segments 

semua usia dari anak –anak, remaja, dewasa yaitu Usia: <11 

Tahun, 12-29 Tahun, 30-45 Tahun, 46-65 Tahun, >65 Tahun. 

Langkah ketiga menetapkan saluran informasi, komunikasi, 

dan distribusi yang akan digunakan untuk menyampaikan 

proposisi nilai. Saluran yang dipilih yaitu mall, catering, airport, 

website. 

Langkah keempat menetapkan bentuk hubungan dengan 

pelanggan yang akan dibangun guna memperoleh dan 

mempertahankan pelanggan menggunakan saluran yang dimiliki 

oleh Richeese Factory yaitu dengan adanya voucher, layanan 

keluhan konsumen, adanya social media seprti facebook, tweeter, 

Instagram, dan automated service. 

Langkah kelima menetapkan sumber pendapatan yang 

diperoleh dari penjualan produk Richeese Factory kepada 

konsumen melalui proses menciptakan, membangun, dan 

menangkap nilai dari konsumen. Nilai sumber pendapatan 

diketahui setelah melakukan penetapan harga agar tidak 

mengalami kerugian namun tetap bersaing secara sehat dengan 

kompetitornya. 

Langkah keenam menetapkan struktur biaya model bisnis 

Richeese Factory untuk memperoleh pendapatan dari penjualan 

produk yang menguntungkan, setidaknya biaya yang dikeluarkan 
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memiliki nilai yang sama persis dengan pendapatan yang diraih, 

mencapai titik impas (BEP), kondisi tidak rugi dn tidak untung. 

Langkah kelima dan keenam digunakan untuk menentukan 

aktivitas kunci (langkah ke-7), sumber daya utama (langkah ke-

8), dan mitra utama (langkah ke-9) Richeese Factory dalam 

menjalankan kinerja model bisnis yang dirancang secara optimal. 

Berdasarkan analisis arus pendapatan dan struktur biaya 

mencapai titik impas, selanjutnya Richeese Factory menentukan 

aktivitas kunci, sumber daya utama, dan mitra utama. Kegiatan 

kunci yang akan dilakukan untuk menjalankan operasional bisnis 

tersebut terdiri dari Proses pembelian bahan baku, Proses 

penyimpanan Bahan Baku, Proses Produksi,  Proses Delivery 

Order, Operational Monitoring, Training Karyawan, Marketing, 

Maintain web. 

Langkah terakhir atau kesembilan adalah menetapkan mitra 

utama Richeese Factory dengan tujuan untuk mengakomodir 

aktivitas yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Richeese Factory 

dan sumber daya yang tidak dimiliki oleh Richeese Factory, 

dengan ketentuan tetap mengacu pada hasil titik impas hasil 

analisis sumber pendapatan dan biaya yang dikeluarkanuntuk 

memperoleh pendapatan tersebut.kemitraan yang dibangun yakni 

Coopetiiton: strategy partnership between competitor dan  Buyer- 

supplier relationship. 
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Gambar 4.10 

Model Pengembangan Bisnis Franchise Richeese Factory 
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4.3 Analisis Lingkungan Eksternal Model Bisnis 

4.3.1 Market Forces/Kekuatan Pasar 

4.3.1.1 Isu-isu Pasar 

Isu-isu negatif di indonesia tentang ketidakhalalan makanan 

seperti pada makanan ataupun penyedap makanan dan lain 

sebagainya tidak hanya menimbulkan gejolak yang dapat 

mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi juga  

telah membuat sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia 

lebih selektif dalam memilih produk yang yang tidak saja 

higienis, bergizi dan memenuhi  selera, tetapi juga dihalalkan oleh 

agama. 

Hasil survey Fronteir (2016) menunujukan sebanyak 57, 

9% konsumen makanan di Indonesia selalu memperhatikan label 

halal ketika membeli, mereka ingin mencantumkan label halal ini 

diwajibkan (86%), bila mendapatkan makanan yang tidak berlabel 

halal, kebanyakan konsumen memlih mencari alternative lain 

sebagi pengganti (66,2%). Merekapun bersedia membayar lebih 

mahal untuk produk halal (40,6%). 

Isu ketidakhalalan akan berdampak terhadap model bisnis 

Richeese Factory, yaitu mengurangi tingkat kepercayaan 

konsumen, sehingga dapat mengurangi sisi pendapatan dengan 

biaya pengeluaran yang tetap untuk mendapatkan pelanggan yang 

lebih banyak. namun semua isu tersebut dapat dibuktikan 

kehalalannya dengan adanya Sertifikat Halal yag dikeluarkan oleh 

MUI sehingga para pelanggan  akan percaya bahwa produk yang 

dijual sudah halal. 
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4.3.1.2  Segmen Pasar 

Dalam menjalankan bisnisnya, Richeese Factory membidik 

segmen pasar yang luas, tidak terbatas oleh faktor gendre ataupun 

usia. Untuk itu Richeese Factory sering sekali mempromosikan 

restorannya sebagai restoran keluarga, dengan melihat besarnya 

potensi pasar keluarga dimana pola konsumsi keluarga 

diindonesia yang cenderung berubah dan menginginkan konsep 

penyajian makanan yang praktis, Richeese Factory menyediakan 

berbagai menu paket keluarga. Dalam mencapai pangsa pasarnya 

Richeese Factory hingga saat ini telah memiliki 90 outlet yang 

tersebar di Indonesia. 

Ada beberapa kekuatan yang memungkinkan Richeese 

Factory semakin memperluas pangsa pasarnya antara lain masih 

besarnya peluang pengembangan  outlet Richeese Factory, karena 

masih banyak sekali outlet yang belum tersebar di wilayah 

Indonesia. Penyebaran Outlet masih terfokus di wilayah 

Jabodetabek, dan beberapa kota besar dipulau Jawa, Sumatera, 

dan Bali. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Outlet/ Gerai Richeese Factory 

Sumber : PT Richeese Kuliner Indonesia 

Faktor demografi yang semakin meningkat menjadi 

peluang Richeese Factory untuk lebih memperluas pasarnya 

dengan mendirikan sejumlah outlet baru. Jumlah penduduk 

Indonesia yang terus meningkat serta didukung gaya hidup yang 

praktis menyebabkan pengembangan outlet-outlet Richeese 

Factory menjadi lebih mudah dan diterima masyarakat.  

Richeese Factory memiliki peluang besar dalam mencapai 

pangsa pasar khusus anak-anak. Pada operasionalnya, perhatian 

pada segmen anak-anak ditujukan untuk mencapai orientasi 

segmen keluarga. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

kunjungan anak-anak ke outlet Richeese Factory tentunya akan 

meningkatkan kunjungan orang tua yang menemaninya. 
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4.3.1.3  Kebutuhan dan permintaan 

Keadaan ekonomi yang semakin membaik dapat 

menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang 

beraneragam dan cara makan masyarakat. Masyarakat yang 

memiliki pendapatan yang tinggi cenderung akan mengkonsumsi 

makanan yang berorientasi pada kesenangan. Selain itu kesibukan 

masyarakat dikota-kota besar dengan pekerjaan sehari-hari yang 

banyak menyita waktu serta jam kantor yang semakin mengikat 

menyebabkan mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk 

menyiapkan makanan, sehingga menimbulkan kebiasaan baru 

yaitu makan diluar rumah.  

Perubahan perilaku makan dari sebagian masyarakat dapat 

mempengaruhi timbulnya tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan 

yang berkualitas, harga yang terjangkau dan praktis, hal tersebut 

menjadi daya Tarik sehingga permintaan akan makanan cepat saji 

semakin meningkat, karena makanan cepat saji mempunyai 

kelebihan yaitu penyajiannya cepat sehingga dapat menghemat 

waktu.  

 

4.3.1.4 Biaya Berpindah  

Richeese Factory sebagai perusahaan komersial sudah 

semestinya memiliki tujuan untuk mendapatkan laba bersih 

semaksimal mungkin, dengan meningkatkan pendapatan dan 

mengurangi biaya operasionalnya, artinya perusahaan lebih 

tertarik  bermitra dengan perusahaan lain yang menguntungkan 
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untuk mereka, dapat memenuhi target dengan biaya yang rendah. 

Agar pelanggan Richeese Factory tidak berpaling pada 

perusahaan pesaing, selain dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik yang dapat memuaskan pelanggan.  

Biaya berpindah dari Richeese Factory ke tempat lain 

dikondisikan lebih mahal dibanding dengan pelanggan 

memutuskan untuk tetap menjadi pelanggan/konsumen, karena 

Richeese Factory selalu berinovasi dengan menciptakan produk-

produk baru dengan harga terjangkau dan porsi lebih banyak 

dibanding dengan kompetitor atau pesaingnya. Selain berinovasi 

dengan produknya, Richeese Factory selalu melalukan renovasi 

ataupun pembahruan layout tempat agar mampu menarik 

pelanggan dan selalu setia karena betah dengan suasana yang ada. 

 

4.3.1.5 Daya Pikat Pendapatan 

Pendapatan  Richeese Factory dapat ditingkatkan dengan 

memperbanyak penawaran menu yang beragam dan 

mengembangkan target pasar diseluruh Indonesia. Sampai saat ini 

peluang untuk penyebaran outlet diseluruh Indonesia masih 

terbuka peluangnya untuk diraih. Persaingan tinggi akan terjadi 

ketika perusahaan restoran dengan makanan yang sejenis banyak 

bermunculan. 

Inovasi produk dan penyebaran outlet diharapkan dapat 

memenuhi target usahanya yang secara terus menerus digunakan 

dalam pengembangan usaha mereka untuk jangka yang panjang. 

Dengan harapan Richeese Factory mendapatkan tingkat retensi 
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pelanggan yang tinggi, yang berkontribusi langsung untuk 

meningkatkan pendapatan Richeese Factory berkesinambungan 

dalam jangka waktu yang panjang. 

 

4.3.2 Industry Forces 

4.3.2.1  Pesaing (Pelaku) 

Beberapa restoran sejenis yang muncul dan memungkinkan 

dapat menjadi pesaing Richeese Factory di Indonesia. Karena 

menjual produk yang sama dengan Richeese Factory. Sehingga 

menjadi ancaman yang serius bagi Richeese Factory, apalagi 

restoran tersebut sudah lama dan telah banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Selain sudah lama beropersai dan dikenal 

banyak masyarakat Indonesia, restoran cepat saji tersebut 

memiliki menu produk yang sangat bervariasi. Dan sudah pasti 

keberadaan pesaing akan memperkecil target pasar Richeese 

Factory yang dapat berimplikasi pada pengurangan pendapatan 

dengan biaya yang sama untuk operasional dengan sumber daya  

sama pula dalam menghadapi persaingan tinggi dan rendah, 

otomatis laba bersih yang didapat lebih kecil. 

Meskipun optimisme pencapaian misi memiliki peluang 

yang besar, namun perlu dilakukan langkah antisipasi adanya 

persaingan yang kuat yang dapat menimbulkan 

ketidakmaksimalan pendapatan Richeese Factory. Antara lain 

yaitu membuat produk yang memiliki keunggulan dan keunikan 

sehingga dapat membedakannya dengan produk pesaingnya. 
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4.3.2.2 Pemain Baru (Pengacau) 

Pendatang baru yang dapat menggangu model bisnis 

Richeese Factory adalah usaha bisnis makanan cepat saji yang 

dimiliki perorangan ataupun rumahan. Dengan menawarkan harga 

produk yang lebih murah  dibandingkan dengan Richeese Factory 

tetapi produk yang mereka jual memiliki kualitas dan rasa yang 

standar, bahkan untuk kebersihan tempat, peralatan tidak di 

maintain secara berkala. 

Pemain baru yang yang tidak menjaga kulaitas produk atau 

tidak memuaskan pelanggan akan memberikan dampak tidak baik 

terhadap citra perusahaan. Mengurangi tingkat kepercayaan 

pelanggan terhadap  keberadaan  restoran cepat saji seperti 

Richeese Factory. Implikasi tidak langsung akan menurunkan 

laba perusahaan. 

 

4.3.2.3 Produk dan Jasa Pengganti 

Ancaman dari produk pengganti atau substitusi dianggap 

sedang atau tinggi. Produk makanan kaki lima lokal dan makanan 

dari pesaing langsung dalam industri ini bisa dianggap sebagai 

pengganti utama. Industri makanan cepat saji bisa digambarkan 

sebagai elemen yang menggiurkan dengan keuntungan tinggi.  

 

4.3.2.4  Pemasok dan Pelaku Rantai lainnya 

Pemasok kunci dalam rantai nilai pada restoran Richeese 

Factory adalah penyedia bahan baku yang digunakan dalam 

aktifitas produksi pada restoran  cepat saji Richeese Factory. 
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Pelaku dan pemasok rantai lainnya bisa datang dari competitor 

sebagai pendatang baru pada restoran cepat saji. Keberadaaan 

pemasok rantai nilai tersebut sangat bermanfaat untuk 

memaksimalkan tersampaikannya proposisi nilai Richeese 

Factory kepada pelanggan dengan baik. 

Para pelanggan/ konsumen sebagai pelaku rantai nilai, jika 

diperhatikan dengan baik oleh perusahaan akan sangat membantu 

sekali untuk memantau perkembangan akan produk yang sedang 

dan akan tren dimasa mendatang. Artinya perusahaan harus dapat 

mernagkul mereka dalam sebuah komunitas, jikalau 

memungkinkan membiayai komunitas tersebut untuk kegiatan 

penelitian dan pengembangan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 

 

4.3.2.5 Stakeholder 

Model bisnis Richeese Factory dapat dipengaruhi berbagai 

pihak, diantaranya oleh investor, pemerintah, pelanggan, bahkan 

masyarakat umum. investor menuntut perusahaan untuk fokus 

dalam memaksimalkan pendapatan dalam jangka waktu pendek. 

Dari sisi pemerintahan berupa regulasi terkait produk dari segi 

kebersihan dan kehalalan, serta aturan tentang bisnis franchise. 

Pelanggan dan masyarakat yang dapat mempengaruhi sisi 

tuntutan untuk selalu berinovasi dalam pengembangan produk 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.  

Yang terpenting dari semua yang disebut di atas, untuk 

lima tahun ke depan stakeholder yang dapat mempengaruhi dan 
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dibutuhkan oleh Richeese Factory adalah para franchisee/mitra 

yang dapat bekerja sama untuk mengembangkan outlet Richeese 

Factrory ke seluruh wilayah Indonesia. 

 

4.3.3 Key Trends 

4.3.3.1 Tren Teknologi 

Tren teknologi yang akan sangat membantu sekali bagi 

operasional restoran adalah dengan adanya peralatan canggih 

dengan teknologi modern seperti alat marinasi ayam yang dapat 

memarinasi ayam dalam jumlah dan kapasitas yang sangat banyak 

dalam waktu yang singkat. Selain peralatan yang canggih, pada 

zaman sekarang ini sudah ada aplikasi online seperti Go-food 

yang dapat memudahkan konsumen dan Richeese Factory dalam 

melakukan delivey order. 

 

4.3.3.2 Tren Regulasi 

Menggambarkan  regulasi dan tren regulasi yang dapat 

mempengaruhi model bisnis franchise, yaitu kebijakan 

pemerintah terkait bisnis franchise untuk menciptakan tertib 

usaha untuk meberikan perlindungan kepada konsumen, maka 

telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 

tentang Waralaba melalui Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 

1997 yang dalam perkembangannya telah dicabut dan diganti 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba, yaitu Untuk meningkatkan peranan dan keikutsertaan 

masyarakat luas dalam usaha franchise atau waralaba ini, perlu 
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adanya peran serta pengusaha kecil dan menengah. Baik sebagai 

penerima atau pemberi franchise. Usaha franchise atau waralaba 

perlu dikembangkan lagi dalam rangka mendorong pertumbuhan 

dan pengembangan perekonomian rakyat Indonesia. Setiap 

pengusaha yang menjalankan usaha franchise wajib mendaftarkan 

usahanya. Sehingga dapat diketahui perkembangan franchise atau 

waralaba secara nasional. 

 

4.3.3.3 Tren Masyarakat dan Budaya 

Mayoritas masyarakat Indonesia ternyata lebih menyukai 

berkunjung ke restoran cepat saji dibanding jenis restoran lainnya 

saat mereka makan di luar rumah. Menurut survei terbaru 

MasterCard, bertajuk Consumer Purchasing Priorities, sebanyak 

80 persen orang Indonesia lebih memilih untuk bersantap di outlet 

cepat saji, diikuti oleh pusat jajanan atau food court yang 

menempati urutan kedua dengan 61%, dan restoran atau kafe 

kelas menengah sebanyak 22%. Sementara itu, hanya sekitar 1% 

konsumen di Indonesia yang memilih mengunjungi restoran untuk 

jamuan makan resmi. 

Survei yang dilakukan antara bulan Mei dan Juni 2016 ini 

mengungkapkan bahwa sebelum memilih tempat untuk makan, 1 

dari 2 konsumen di Indonesia biasanya menetapkan pilihan 

restoran berdasarkan pesan atau promosi dari mulut ke mulut. 

Rekomendasi dari teman dan keluarga (58%), dan memilih 
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promosi makanan yang ditawarkan oleh restoran tersebut melalui 

situs-situs kupon ataupun aplikasi (11%). 

Setelah bersantap di restoran, 7% dari masyarakat 

Indonesia juga menulis komen dan ulasan mengenai pengalaman 

kuliner mereka secara online. Dalam survei ini juga diungkapkan 

bahwa secara umum di tahun 2016, responden di Indonesia masih 

berencana untuk tetap makan dalam frekuensi yang sama (62%) 

dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Sementara itu, 14% 

diantara mereka berencana untuk lebih sering makan di luar dan 

24% memilih untuk mengurangi frekuensi makan di restoran. 

Selain itu, mayoritas dari masyarakat Indonesia juga berencana 

untuk tetap menikmati santapan di restoran dengan harga yang 

sama (69%), diikuti dengan mereka yang berencana untuk makan 

di tempat yang lebih terjangkau (27%) dan 4% lainnya berencana 

untuk makan di tempat yang lebih mahal. Tren Masyarakat dan 

budaya di Indonesia maupun dunia, pengaruh dan dampaknya 

dapat diantisipasi dan dihadapai dengan melakukan pemantauan 

dan solusi berkenaan dengan lingkungan eksternal bisnis yang 

berhubungan dengan kekuatan pasar dan industri pada restoran 

Richeese Factory.  

4.3.3.4 Tren Sosio-Ekonomi 

Menggambarkan keadaan porsi populasi perkotaan dan 

daerah, demografi, penghasilan dan distribusi kekayaan pasar dan 

yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yang terkait dengan 

maksimalisasi model bisnis yang dirancang. Berikut gambaran 
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tren sosio-ekonomi Indonesia Menurut BPS dalam seri publikasi 

tahunannya, Statistik Indonesia 2015. 

 

Tabel 4.3 

Rata-rata jumlah pendapatan pengeluaran per kapita 

menurut golongan rumah tangga di Indonesia (ribu rupiah) 
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Tabel 4.4 

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut 

kelompok barang (rupiah) tahun 2014 
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Tren ini menunjukan daya beli masyarakat untuk konsumsi 

sehari-hari atau jangka panjang, yang sangat dipengaruhi oleh 

besaran pendapatan yang diperolehnya. Selain itu gaya hidup 

dapat pula mempengaruhi jumlah pembelian masyarakat. Ada 

beberapa kemungkinan kondisi yang dapat terjadi terkait dengan 

pendapatan dan pengeluaran masyarakat. 

• Pendapatan dan pengeluaran tinggi, gaya hidup yang 

mendorong masyarakat untuk lebih konsumtif, 

mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. 

• Pendapatan tinggi namun pengeluaran rendah, pengeluaran 

untuk hal-hal yang dibutuhkan, mengesampingkan gaya hidup 

berlebihan. 

• Pendapatan rendah dengan pengeluaran tinggi, kondisi yang 

terlalu memaksakan untuk memenuhi keinginan ketimbang 

mementingkan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan 

pendapatan. 

• Pendapatan dan pengeluaran rendah, kondisi yang terpaksa 

yang harus tetap dijalani untuk bertahan hidup apa adanya.  

Kondisi diatas dapat mempengaruhi tingkat daya beli 

masyarakat terhadap produk atau jasa, sudah pasti akan 

memberikan dampak (meski tidak langsung) pada 

keberlangsungan hidup perusahaan Richeese Factroy. Peran 

penelitian dan pengembangan yang disinergikan dengan 

manajemen hubungan pelanggan dapat mengantisipasi pada 

kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, mendorong 
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inovasi dan strategi bisnis yang fleksibel terhadap perubahan yang 

terjadi pada tingkat daya beli masyarakat umum. 
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4.4 Analisis SWOT Model Bisnis 

Analisis SWOT dilakukan untuk mengevaluasi model 

bisnis franchise, menurut Osterwalder & Pigneur, mengevaluasi 

model bisnis secara regular merupakan aktifitas penting dalam 

manajemen yang memungkinkan organisasi mengevaluasi 

keadaan posisi pasarnya dan kemudian menyesuaikannya. 

Pemeriksaan menyeluruh ini dapat menjadi basis untuk untuk 

memperbaiki model bisnis secara bertahap, atau dapat memacu 

intervensi serius dalam bentuk inisiatif inovasi model bisnis. 

Kegagalan melakukan pemeriksaan secara regular dapat 

mencegah deteksi dini adanya masalah dalam model bisnis, dan 

bahkan dapat menyebabkan kematian perusahaan. 

Analisis mengkombinasikan analissi klasik tentang 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) melalui Model Bisnis 

Kanvas. Analisis SWOT memberikan empat perspektif untuk 

menilai elemen-elemen suatu model bisnis yaitu: proposisi nilai, 

Biaya/pendapatan, infrastruktur, dan Hubungan pelanggan. 

analisis SWOT memberikan dasar yang baik untuk inovasi 

disekitar model bisnis. 

Hasil analisis SWOT model bisnis fanchise dapat dilihat 

pada tabel dan gambar  dibawah ini:  



115 
 

	

 
Gambar 4.12 

Hasil SWOT Kekuatan dan Kelemahan Proposisi Nilai 

 

 
Gambar 4.13 

Hasil SWOT Kekuatan dan Kelemahan Biaya Pendapatan 
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Gambar 4.14 

Hasil SWOT Kekuatan dan Kelemahan Infrastruktur 

 

 
Gambar 4.15 

Hasil SWOT Kekuatan dan Kelemahan Hubungan Pelanggan 
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Gambar 4.16 

Hasil SWOT Ancaman Proposisi Nilai, Biaya Pendapatan, 

Infrastruktur, dan Hubungan Pelanggan 
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Gambar 4.17 

Hasil SWOT Peluang Proposisi Nilai 

 

 

 
Gambar 4.18 

Hasil SWOT Peluang Biaya Pendapatan 
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Gambar 4.19 

Hasil SWOT Peluang Infrastruktur 
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Gambar 4.20 

Hasil SWOT Peluang Hubungan Pelanggan 

 

 

 
Tabel 4.5 

Kompilasi Hasil Analisis SWOT 
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Gambar 4.21 

Diagram Hasil SWOT Bisnis franchise 

 

Analisis SWOT yang terstruktur atas model bisnis 

franchise mengahasilkan dua hal, yaitu memberikan gambaran 

tentang dimana berada sekarang (kekuatan dan kelemahan) dan 

memeberikan arahan ke depan (peluang dan ancaman). Pada tabel 

4.5 terlihat bahwa untuk proposisi nilai memiliki kekuatan yang 

lebih besar dibanding kelemahan, sedangkan peluangnya lebih 

besar dari ancamannya, untuk biaya/pendapatan, kekuatan lebih 

besar dibanding kelemahannya, dan peluang lebih besar dari 

ancaman. Untuk infrastruktur kelemahan dan kekutan seimbang, 

namun peluang lebih besar dari ancaman. Dan yang terakhir 
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adalah hubungan pelanggan kekuatan lebih besar dari kelemahan, 

dan peluang lebih besar juga dibanding ancamannya. 

4.5 Perencanaan Bisnis 

Stepahnie K. Marru mendefinisikan strategi sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu 

cara /upaya bagaimana agar tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara/ upaya bagaimana agar tujuan 

trsebut dapat dicapai Husein Umar (2003). Tahap awal dari 

pengembangan bisnis ini adalah dengan membuat perencanaan 

bisnis dengan mengacu pada perencanaan beberapa aspek dari 

fungsi manajemen seperti perencanaan aspek pemasaran, 

perencanaan aspek operasional, perencanaan aspek sumber daya 

manusia dan perencanaan aspek keuangan. 

4.5.1 Perencanaan Aspek Pemasaran 

Agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai yaitu 

perusahaan menjadi lebih responsive dan produk serta layanan 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Maka aspek 

pemasaran yang akan dibahas adalah memilih pasar sasaran dan 

bauran pemasaran. 
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a. Memilih pasar sasaran 

1. Segmenting  

Segmentasi merupakan proses membagi-bagi pasar sesuai 

dengan sifat dan karakteristik pasar atau kelompok orang 

yang diharapkan menjadi pelanggan produk yang akan kita 

tawarkan. Demografi segmentation, Richeese Factory 

menawarkan produk berbeda seperti Kids meal yang 

memberikan mainan gratis ataupun tumbler  kepada anak-

anak. Richeese Factory telah membuat lingkungan yang 

cocok bagi siswa sekolah untuk bergaul dengan teman-

temannya dan bisa mendapatkan makan siang mereka di 

Richeese Factory. Psychographic segmentation, dengan 

adanya Richeese Factory kini konsumen bisa menikmati 

makan dengan suasana dan kenyamanan yang berbeda 

sehingga mampu mengubah gaya hidup konsumen menjadi 

pribadi yang berkelompok dan bisa mengubah kelas sosial 

mereka. 

2. Targeting 

Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik 

segmen kemudian memilih satu atau lebih karakteristik 

untuk dilayani. Dalam proses ini perusahaan 

mempertimbangkan apakah akan memilih segmen massal, 

beberapa segmen, segmen kecil, dan segmen sangat kecil. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih 
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segmen yaitu sumber daya perusahaan, variasi produk 

perusahaan, product life cycle stage, variasi pasar. 

Targeting pria dan wanita, anak-anak, mahasiswa, dan 

keluarga, mereka juga membuat Richeese Factory sebagai 

temoat bersantai dan bahkan hiburan. 

3. Positioning 

Positioning adalah Penanaman suatu produk di benak 

konsumen. Positioning is how marketers influence 

customer’s perceptions of a product on service. Tujuan 

posisi yang bisa dipilih oleh perusahaan, yaitu memperkuat 

dan memperluas posisi perusahaan yang sekarang, 

membuat posisi baru yang belum dibuat oleh perusahaan 

lain, melakukan reposisi dalam persaingan, dan 

menciptakan eksklusifitas. Richeese Factory telah 

diarahkan sebagai restoran keluarga. Dimulai diposisi anak-

anak dengan memperkenalkan mainan ataupun tumbler 

dengan produk Kids Meal. Kini anak muda dan dewasa 

telah menerima kehadiran Richeese Factory sehingga 

Richeese Factory memposisikan sebagai tempat untuk 

segala usia. 

b. Menyusun bauran pemasaran 

Seperti yang dikemukakan oleh Ziethaml dan Bitner (2000:19) 

bauran pemasaran terdiri dari 7 P yaitu product, price, place, 

promotion, people, phsycal evidence, dan process. Penjelasan 

bauran pemasaran untuk bisnis pada perusahaan makanan 

Richeese Factory adalah sebagai berikut:  
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1. Product (produk) 

Richeese Factory mempunyai produk berupa makanan dan 

minuman. Produk yang ditawarkan berupa makanan dan 

minuman siap saji. Berikut adalah perincian produk yang 

ditawarkan: 

- Snack pada Restoran Richeese Factory terdiri dari: 

 

Tabel 4.6 Menu Produk Snack Richeese Factory 

 

- Cake,Richeese factory menyediakan menu cup cake 

dengan 3 varian rasa. 

 

 
Tabel 4.7 Menu Produk Cake Richeese Factory 
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- Paket Combo, yaitu merupakan paket yang terdiri dari 

satu menu produk makanan dan satu menu produk 

minuman. Paket Combo ini memberikan keuntungan 

pada pelanggan yaitu harga yang lebih murah 

dibandingkan jika membeli dengan harga satuan. Paket 

Combo terdiri dari : 

 

 
Tabel 4.8 Menu Produk Paket Combo Richeese Factory 
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- Ala Carte, merupakan menu dengan datu jenis makanan, 

menu ala carte terdiri dari: 

 

 
Tabel 4.9  Menu Produk Ala Carte Richeese Factory 
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- Beverages, pada Restoran Richeese Factory terdiri 

dari: 

 

 
Tabel 4.10  Menu Produk Beverage Richeese Factory 

 

Dalam pengembangan produknya, Richeese Factory 

selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan atau 

konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan 

tersebut merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang 

terdepan dari jajaran makanan cepat saji. Inovasi yang 

disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru 

yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari 

Richeese Factroy. Selain itu juga, Richeese Factory sering 

melakukan survei, kemudian setelah itu ke customer 

untuk di data, sehingga dapat mengetahui informasi 

berapa persen yang menyukai produknya, setelah itu 

barulah dikeluarkan launching produk. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk membuat inovasi-inovasi baru. 
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2. Promotion  

Aktivitas penyampaian informasi proposisi nilai lebih 

difokuskan melakukan serangkaian promosi dari produk-

produknya melalui berbagai media seperti website, iklan 

radio, koran atau majalah, spanduk dan lain-lain serta 

dengan mengadakan event-event. Dengan cara ini Richeese 

Factory menginformasikan kepada konsumen dan 

pelanggannya tentang peningkatan produk, adanya produk-

produk baru yang membuat konsumen dan pelanggannya 

ingin datang mencoba produk tersebut. 

3. Price (harga) 

Penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi 

kunci dalam berbagai perushaaan sebagai konsentrasi dari 

deregulasi, persaingan global yang kian sengit, rendahnya 

pertumbuhan di banyak pasar, dan peluang bagi perusahaan 

untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga 

mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat 

mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi 

merek. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk 

pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk- 

produk yang kompleks. 

Penetapan strategi Richeese Factory yaitu dengan cara 

mengikuti pangsa pasar, yaitu apabila pada musim tertentu 

sedang mengalami kenaikan harga, maka Richeese Factory 

ikut menyesuaikan. Akan tetapi kenaikan harga paling 

terjadi setiap tahun sekali, itupun melakukan kenaikan 
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harga yang tidak terlalu signifikan. Selain itu, Richeese 

Factory menerapkan strategi harga dengan memberikan 

berbagai penawaran harga yang menarik kepada 

konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan 

memberikan paket harga yang sangat menarik bagi 

konsumennya. 

4. Place (lokasi tempat) 

Dalam pemilihan lokasinya Richeese Factory memilih 

tempat yang cukup strategis, Richeese Factory banyak 

ditemukan ditempat-tempat yang ramai dikunjungi orang 

seperti mall, namun sekarang gerai-gerai Richeese Factory 

banyak ditemukan di dekat pemukiman penduduk. Untuk 

sewa tempat harga rata-rata per 5 tahun adalah 3 milyar. 

Alasan pemilihan tempat di mall maupun didekat 

pemukiman penduduk adalah, akses transportasi umum 

cukup memadai, mudah dikenali oleh banyak orang, dan 

mendukung untuk kegiatan perusahaan yang kreatif dan 

inovatif. 

5. People 

Dalam hal ini yaitu menyangkut karyawan dan karyawati 

yang bekerja di Richeese Factory. Karyawan yang bertugas 

menerima pesanan konsumen dan pelanggan harus memilki 

sikap yang ramah dan attitude yang baik karena akan 

berhadapan dengan konsumen yang memilki sifat yang 

berbeda-beda. Selain itu ketepatan dan ketelitian dalam 
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mendengarkan pesenan konsumen sangat dibutuhkan oleh 

para karyawan.  

6. Process (proses) 

Proses penyajian yang diberikan efisien karena menu dari 

produknya seragam. Sehingga sangat memudahkan 

Richeese Factory dalam memberikan pelayanan yang cepat.  

7. Physical Evidence (bukti fisik) 

Building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik 

yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi 

konsumen. Perhatian terhadap interior, perlengkapan 

bangunan, termasuk lighting system, dan tata ruang yang 

lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi 

mood pengunjung. Richeese Factory memiliki dekorasi 

yang khas dari para pesaingnya sehingga Richeese Factroy 

bisa dibedakan dari para pesaingnya, gerai-gerainya cukup 

nyaman untuk para konsumen dan pelanggan.  

4.5.2 Perencanaan Aspek Operasional 

4.5.2.1 Bentuk dan Struktur Organisasi 

a. Bentuk Organisasi Perusahaan yang dididirikan berupa badan 

usaha yang bertujuan mencari keuntungan berbentuk PT, 

perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, 

dan tanggung jawab dari pemegang saham  berdasarkan pada 

jumlah saham yang dimiliki. 
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b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas  

 

Gambar 4.22 Struktur Organisasi Richeese Factory 

1. Head Of Operation (HOO) 

• Merancang, mengorganisasi, dan mengawasi strategi 

perusahaan. 

• Merencanakan operational perusahaan  

• Menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan 

• Menyetujui penganggaran perusahaan 

2. Operation Manager (OM) 

• Merencanakan dan menempatkan target penjualan 

perusahaan 
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• Mengembangkan SDM, sistem, prosedur dan 

sebagainya 

• Mengontrol seluruh biaya operational 

• Merencankan visi, misi, serta strategi untuk mencapai 

tujuan perusahaan 

• Mengontrol jalannya operasional seluruh restoran 

• Melakukan pengorganisasian wewenang atas 

perencanaan yang telah dibuat dan berjalan. 

• Menetapkan anggaran setiap departemen 

3. Regional Manager (RM) 

• Bertanggung jawab terhadap restoran yang ada di dalam 

regionalnya 

• Merencanakan dan menetapkan target penjualan 

perusahaan 

• Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan kerja di tingkat 

area 

• Mengontrol biaya operasional 

• Merencanakan pengembangan disegala bidang 

• Melakukan evaluasi dalam penilaian kinerja setiap 

restoran 

• Membuat anggaran perusahaan. 
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4. Area Manager (AM) 

• Bertanggung jawab terhadap restoran yang ada didalam 

areanya 

• Mengawasi dan mengontrol jalannya kegiatan setiap 

restoran 

• Melakukan evaluasi dalam penilaian kinerja setiap 

restoran 

• Melaksanakan target penjualan perusahaan 

• Memberikan lokakarya kepada restoran manajer bila 

diperlukan 

• Membuat anggaran perusahaan 

5. Store Manager (SM) 

• Melaksanakan pencapaian target penjualan 

• Mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan kerja 

restoran 

• Memberikan pelatihan kepada karyawan (Floor 

Manager, Crew leader, crew) 

• Menjaga, memelihara, meningkatkan image perusahaan. 

• Bertanggung jawab terhadap jalnnya operasi restoran. 

6. Floor Manager (FM) 

• Membantu pelaksanaan pencapaian target penjualan 
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• Membantu mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan 

kerja restoran 

• Membantu pelatihan kepada karyawan 

• Membantu, menjaga, memelihara, meningkatkan citra 

perusahaan 

• Bertanggung jawab terhadap jalannya operasi 

perusahaan 

7. Crew Leader (CL) 

• Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja bagian penjualan 

• Membantu jalannya operasional perusahaan 

• Mendata setiap menu makanan yang dijual 

• Melaksanakan penawaran produk makanan 

• Menghitung uang dari hasil transaksi penjualan 

• Menjaga dan membersihkan area sekitarnya 

8. Crew (C) 

- Bagian Dining 

• Membersihkan meja makan tamu setelah selesai 

makan 

• Menjaga dan memelihara kebersihan seluruh area 

restoran serta perlengkapan lainnya 

• Membantu konsumen membawakan produk 

makanan ke meja jika dibutuhkan 
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- Bagian Cook 

• Melaksanakan penggorengan dan pemasakan produk 
makanan 

• Mencatat setiap pemasakan, penggorengan produk 

makanan dan penerimaaan bahan baku 

• Menghidupkan dan membersihkan peralatan masak 

• Menjaga dan memelihara kebersihan sekitarnya 

- Bagian Kitchen 

• Membantu pekerjaan bagian cook 
• Melaksanakan, membersihkan peralatan masak dan 

peralatan makan konsumen 

• Mempersiapkan bahan baku untuk dimasak 

• Menjaga dan memelihara kebersihan disekitarnya 

4.5.2.2 Proses Pemasaran 

Aktivitas pemasaran yang dirancang oleh Richeese Factory 

dengan tujuan utama untuk menciptakan nilai, menjalin 

hubungan, dan menangkap nilai pelanggan dengan menggunakan 

strategi komunikasi pemasaran melalui proses sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Target Pelanggan  

Mengidentifikasi target pasar yang akan diajak berkomunikasi, 

individual ataupun kelompok kedalam kelompok prospek  
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potensial yang akan membeli produk Richeese factory, dengan 

demikian dapat memudahkan tim pemasaran dalam 

menentukan apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana proposisi 

nilai perusahaan dikomunikasikan dengan target pasar yang 

dituju. 

b. Menetapkan tujuan interaksi dengan pelanggan 

Tim pemasaran menentukan tujuan berdasarkan pada proses 

pengambilan keputusan pelanggan untuk membeli produk 

Richeese Factroy. Tim pemasaran harus mengetahui terlebih 

dahulu target pelnggan yang akan dihubungi berada dalam fase 

yang memerlukan kesadaran akan proposisi nilai yang 

ditawarkan oleh perusahaan, pada fase evaluasi, atau berada 

pada kondisi siap membeli. Dengan demikian lebih 

memudahkan tim pemasaran untuk menentukan tujuan 

komunikasi yang ingin dibangun dengan pelanggan. 

c. Membuat pesan komunikasi 

Merancang apa yang akan disampaikan kepada pelanggan 

terkait penjualan produk Richeese Factory. Pesan yang 

disampaikan harus menghasilkan perhatian dari pelanggan 

yang terlibat komunikasi dengan tim pemasaran. 

Mempertahankan minat, menumbuhkan keinginan, dan 

menghasilakan tindakan pelanggan untuk membeli produk 

yang ditawarkan. 
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d. Menetapkan media sesuai kebutuhan 

Memilih saluran komunikasi yang dimiliki perusahaan yang 

disesuaikan dengan target pelanggan yang ingin dijangkau 

sesuai dengan target komunikasi yang ingin diraih, dan pesan 

yang dibuat. 

e. Menerima Umpan Balik 

Tim pemasaran menindaklanjuti target pelanggan yang telah 

menerima pesan proposisi nilai perusahaan melalui tahapan 

komunikasi yang telah dilakukan oleh tim pemasaran. Untuk 

mendapatkan respon positif atau negatif dari para pelanggan 

tentang pemasaran produk. Hasil umpan balik ini akan 

dijadikan bahan evaluasi pemasaran untuk menemukan cara 

yang lebih baik lagi. 

4.5.2.3 Proses Pelayanan 

Pelayanan merupakan bagian dari dan yang menguatkan 

aktivitas peamsaran, dengan tujuan utama menjalin hubungan 

dengan pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan dengan 

baik. Jika dilihat dari fase saluran perusahaan, aktivitas 

pemasaran diutamakan pada fase kesadaran, evaluasi, dan 

pembelian. Sedangkan aktifitas pelayanan diposisikan secara 

fokus pada fase penjualan. 
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4.5.2.4 Proses Produksi Produk 

a. Perencanaan Produksi  

Perencanaan produksi adalah aktivitas untuk menetapkan 

produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk 

tersebut harus selesai dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Di 

Richeese Factory ini selalu ada yang namanya product planning 

(perencanaan produk) yang meliputi baik itu dari segi produknya 

ataupun segi kualitasnya. Selain itu juga mengadakan survei 

mengenai masalah pelayanan, itu semua sudah direncakan dari 

awal. Kemudian dari segi tata ruang juga itu sudah sentral, jadi 

harus mengikuti aturan dari pusat untuk Richeese Factory 

diseluruh Indonesia. 

b. Penjadwalan Produksi  

Richeese Factory melakukan penjadwalan pada proses 

produksi bahan baku yaitu dengan adanya pengiriman bahan baku 

dari gudang yang sudah tersebar disetiap daerah dan provinsi. 

Misalnya pengantaran ayam yang dilakukan setiap hari dari 

gudangnya. 

c. Pengawasan Produksi 

Pengawasan produksi adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan, yaitu memproduksi dengan cara yang terbaik dan 

biaya serendah-rendahnya, serta tepat waktu. Cara Richeese 
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Factory melakukan pengawasan terhadap proses produksinya 

yaitu melalui bagian gudang dari Richeese Factory sendiri. Jadi, 

akan dibandingkan antara hasil produksi dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan. Selain itu, juga mengawasi pengiriman 

produksi tersebut agar dapat diterima sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. 

4.5.2.5 Proses Penelitian dan Pengembangan 

Tahapan (proses) operasional penelitian dan pengembangan 

atau R & D merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses 

internal perusahaan, untuk memuaskan pelanggan dengan 

merancang dan mengembangkan jasa baru yang lebih spesifik 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. dua tahapan penting 

dalam proses inovasi yang harus dilalui memahami target pasar 

atau pelanggan dan menciptakan jasa dan layanan yang bersifat 

baru. Memahami pasar dapat diketahui dari pelanggan langsung 

maupun dari eksternal perusahaan yang lainnya dan juga bisa dari 

internal perusahaan. 

Melakukan penelitian terhadap pelanggan maupun target 

pasar untuk mengetahui keinginannya yang dapat memuasakan 

mereka, yang berdampak jangka panjang pada penciptaan 

proposisi nilai yang inovatif. Kemudian menciptakan produk baru 

yang menjadi solusi sebagai pemenuhan kepuasan pelanggan. 

strategi yang dipilih adalah strategi proses penyebaran fungsi 

kualitas QFD (Quality Function Deployment) yang dikemukakan 
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oleh Heizer dan Render (2015), yaitu suatu proses untuk 

menentukan kebutuhan atau keinginan pelanggan dan 

menterjemahkannya menjadi sebuah target desain perancangan 

produk yang baru dan memuaskan. 

Alat QFD yang digunakan adalah rumah kualitas (house of 

quality), yang mengidentifikasikan hubungan keinginan 

pelanggan dan dan produk atau layanan, dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi keinginan pelanggan terahdap produk 

Richeese Factory 

b. Mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

untuk memuaskan pelanggan. 

c. Menghubungkan keinginan pelanggan dengan beberapa atribut 

d. Mengevaluasi hubungan keduanya 

e. Menentukan hubungan antar elemen yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan 

f. Menetukan pemeringkatan hubungan antara keinginan 

pelanggan dan kesediaan perusahaan, untuk mengurutkan 

tingkat kepentingan dari yang tinggi hingga rendah 

g. Mengidentifikasi pesaing seberapa baik dalam memuaskan 

pelanggannya sesuai dengan hasil hubungan keinginan 

pelanggan dan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 

h. Menentukan atribut teknis yang diinginkan, kinerja 

perusahaan, dan kinerja pesaing melawan atribut-atribut 

tersebut.  
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4.5.3 Perencanaan Aspek Sumber daya Manusia 

4.5.3.1 Kebutuhan Tenaga Kerja 

Pada tahap perencanaan SDM, kebutuhan pekerja 

dilakukan melalui proses perekrutan. Kebutuhan pekerja 

perusahaan sesuai struktur organisasi yang disesuaikan dengan 

aktifitas yang akan dilakukan dalam menjalankan operasionalnya. 

Berikut adalah komposisi pekerja di satu Outlet Richeese Factory, 

dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Komposisi Pekerja di Satu Outlet Richeese Factory 
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Proses perekrutan karyawan akan dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain sebagai berikut: 

• Berdasarkan referensi dan pihak di dalam dan diluar 

perusahaan untuk memperoleh kualifikasi pekerja yang sesuai 

dengan perusahaan dalam bidang restoran cepat saji. 

• Memasang iklan online pada portal lowongan kerja seperti 

Jobstreet, JobDB, LinkeIdn, dan portal website lainnya yang 

menyediakan informasi pencarian pekerjaan secara online. 

• Melakukan wawancara langsung di lokasi perusahaan 

4.5.3.2 Kompensasi dan Remunerasi 

Kompensasi adalah hal yang diterima oleh pekerja, berupa 

uang maupun bukan uang sebagai imbal balik jasa yang diberikan 

pekerja untuk perusahaan Gaol (2014). Untuk mengetahui 

kompensasi yang layak dan pantas diberikan kepada karyawan 

perusahaan terlebih dahulu akan menetapkan standar kompensasi 

pekerja. 

Salah satu pertimbangan pekerja agar tetap termotivasi di 

dalam bekerja karena ada kesesuaian antara jenis pekerjaan yang 

dilakukan dengan kompensasi yang diterima. Hal ini akan 

berdampak baik pada peningkatan produktivitas dan budaya kerja 

yang baik Adnan (2012). 
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Penetapan gaji pekerja di Richeese Factory secara umum 

diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni gaji pokok dan 

tunjangan. Gaji pokok disesuaikan dengan jabatan dan sesui 

dengan UMR kota tempat beradanya outlet tersebut. Sedangkan 

tunjangan mengacu kepada PP RI Nomor tahun 78 Tahun 2015 

tentang pengupahan: pasal 5 ayat 3 besarnya upah pokok paling 

sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, dan 

pasal 6 ayat 1 pendapatan non upah berupa tunjangan hari raya 

(THR) keagamaan. Besaran THR mengacu pada PP 

Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh diperusahaan. 

Pasal 3 ayat 1 besaran THR keagamaan ditetapkan sebesar 1 

bulan upah untuk masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau 

lebih, dan sebesar (masa kerja/12) dikalikan 1 bulan gaji upah 

untuk masa kerja kurnag dari 12 bulan. 

4.5.3.3 Penghargaan dan Sanksi 

Jenis penghargaan yang diberikan khusus dalam 

pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan dan efisiensi 

biaya antara lain: 

• Insentif, berupa pemberian imbalan khusus yang dihitung dari 

jumlah kelebihan realisasi pendapatan dengan target yang 

seharusnya dicapai. 

• Promosi jabatan, penghargaan terhadap status dan jabatan 

pekerja dengan pencapaian prestasi kerja yang 
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berkesinambungan dalam jangku waktu tertentu, berkontribusi 

langsung dalam peningkatan laba perusahaan. 

Adapun sanksi terkait penjualan atau kualitas kerja akan 

dijatuhkan apabila target tidak tercapai atau mengalami 

penurunan kualitas kerja yang dapay merugikan perusahaan 

berupa: 

• Tidak mendapatkan insentif apalagi promosi jabatan 

• Pemutusan kontrak kerja, pemberhentian pekerja sesuai 

dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. 

4.5.3.4  Pelatihan dan Pengembangan 

Kebutuhan pelatihan akan dilakukan untuk setiap posisi 

sesuai dengan periode perekrutan dan fungsi masing-masing. 

Berupa pelatihan yang bersifat teknis, manajerial, dan 

kepemimpinan dengan jumlah masing-masing 3 kali pelaksanaan 

pelatihan dalam satu tahun. 

Pengembangan karir pekerja memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pekerja selama berkarir di Richeese 

Factory, dapat mengurangi turn over karyawan karena adanya 

manfaat bagi pekerja dari segi aspek. 
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• Imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan  

• Pelatihan yang cukup memeadai dalam penguasaan pekerjaan 

dan pengembangan diri. 

• Penilaian kinerja pekerja yang baik dan terus meningkat dari 

tahun ke tahun 

• Terdapat jenjang karir bagi pekerja untuk masa depan mereka 

yang lebih baik. 

Melalui perencanaan pengembangan karir pekerja, 

memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja untuk 

memperoleh jenjang karir yang lebih tinggi melalui rotasi, mutasi, 

dan promosi kerja dalam masa kerja tertentu. 

4.5.3.5 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan semesteran 

kalender kerja dalam setahun, yakni sebanyak dua kali penilaian 

pertengahan dan diakhir tahun masa kerja pegawai. Indikator 

keberhasilan pekerja yang digunakan diperoleh dari penurunan 

indikator penilaian strategi perusahaan, dalam bentuk indikator 

hasil dan kinerja. Baik yang bersifat umum maupun khusus. 

4.5.4  Perencanaan Aspek Keuangan 

4.5.4.1 Sumber Dana dan Alokasi Dana 

Agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan 

perekonomian secara lancar, maka perusahaan harus dapat 
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berfikir keras untuk mencari dari mana sumber dana perusahaan 

didapat. Sebab aktivitas perusahaan mutlak harus ditopang oleh 

dana yang mencukupi. Sumber dana itu sendiri merupakan 

bentuk-bentuk dana yang dapat dimanfaatkan perusahaan berasal 

dari perusahaan lain atau perusahaan sendiri dengan memberikan 

imbalan tertentu.  

    Kebutuhan dana untuk menjalankan usaha franchise 

direncanakan berasal dari investasi perorangan maupun dari 

perusahaan dengan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. 

Richeese Factory akan bekerja sama dengan mitranya yaitu 

dengan cara provit sharing, jadi bilamana ada yang mempunyai 

modal, lahan atau tempat yang luas untuk dilakukan 

pembangunan restoran Richeese Factory maka dapat menjalin 

kerjasama dengan sistem sewa dan penjualannya sesuai dengan 

omset yang diperoleh.   

 Berikut perkiraan alokasi penggunaan sumber dana PT. 

Richeese Kuliner Indonesia adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.12 Perkiraan Alokasi Penggunaan Sumber Dana 
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4.5.4.2 Proyeksi Keuangan 

1. Perkiraan Pendapatan 

Pendapatan Richeese Factory diperoleh dari pendapatan 

penjualan Produk dengan asumsi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 Perkiraan Rata-rata Pendapatan Penjualan Produk  (Per 

Outlet) 
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2. Harga Jual Produk 

 

Tabel 4.14 Harga Jual Produk Richeese Factory 
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3. Cashflow Richeese Factory 

Berikut adalah Laporan Arus Kas Per Januari-Desember 

Tahun 2017:  

Tabel 4.15 Cashflow Januari-Juni 2017 
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Tabel 4.16 Cashflow Juli-Desember 2017 
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4. Total Penjualan  Richeese Factory Tahun 2017 

Sumber: Richeese Kuliner Indonesia 

Tabel 4.17 

Total Penjualan  Richeese Factory Tahun 2017 

 

 



153 
 

	

4.6 Implikasi Perancangan Rencana Bisnis 

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

mendirikan restoran cepat saji (Quick Service Restoran). 

Tabel 4.18 Langkah pendirian usaha Restoran Richeese Factory 

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses 

perencanaan bisnis franchise restoran cepat saji. Hasil 

perancangan rencana model bisnis ini menunjukan bahwa dalam 

menyusun rencana bisnis pendirian usaha harus terstruktur, mulai 

dari hal yang umum menjadi khusus atau lebih spesifik; 

menemukan peluang, merumuskan strategi, hingga merencanakan 

aktivitas usaha yang akan dijalani. Dirancang saling berhubungan 

antar elemen yang membangun, agar menghasilkan rancangan 
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bisnis yang dapat mengintegrasikan strategi kedalam 

implementasi operasional perusahaan. 

Terstruktur merupakan hal yang krusial yang harus 

diperhatikan dalam menyusun rencana bisnis, karena jika tidak 

akan mengalami kesulitan dalam tahap perancangannya. Tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai jikalau tidak dapat menemukan 

cara untuk meraihnya, apalagi untuk mengidentifikasi sumber 

daya yang dibutuhkan dipastikan akan sulit ditentukan. 

Sebaliknya ada sumber daya tetapi tidak tahu menggunakannya 

untuk tujuan apa, hal ini menggambarkan pentingnya rencana 

bisnis secara terstruktur dari atas ke bawah dan sebaliknya. 

Selain terstruktur, elemen-elemen pembentuk rencana 

bisnis saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Strategi 

keuangan, pemasaran, operasional, dan sumber daya perusahaan 

harus saling berhubungan, agar dalam pengimplementasiannya 

dapat berjalan bersamaaan dan terintegrasi. Jikalau tidak 

terhubung, fungsi-fungsi yang mendukung kegiatan perusahaan 

akan berjalan masing-masing. Hal ini akan menyulitkan 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Hasil lain dari perancangan ini menunjukan bahwa rencana 

bisnis dapat memberikan gambaran bagi pendiri bagaimana usaha 

yang dididrikan akan dijalankan untuk mencapai tujuan usaha 

yang menguntungkan, rencana bisnis sebagai pedoman dalam 

menjalankan aktifitas bisnis. Perancangan yang terstruktur dari 
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atas ke bawah memberikan gambaran bahwa tujuan perusahaan 

akan dicapai dengan cara yang tepat dengan sumber daya yang 

produktif. Hal ini memudahkan pemilik usaha untuk 

menginformasikan tujuan perusahaan dan cara meraihnya kepada 

para karyawannya secara sistematis. Akan berdampak baik dalam 

proses perbaikan aktivitas perusahaan yang tidak optimal, dalam 

melakukan proses perubahan yang manajerial yang kuat, bahkan 

lebih memudahkan pemilik usaha dalam menentukan arah 

perkembangan bisnis kea rah yang terus memberikan keuntungan 

untuk jangka panjang. 

Penyusunan rencana bisnis tidak identik dengan pendirian 

usaha baru, namun dapat pula digunakan untuk keperluan inovasi 

bisnis, mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan, 

pengembangan sebuah produk atau jasa, dan lain sebagainya. 

Keberadaan rencana bisnis sangat penting bagi perusahaan yang 

akan didirikan maupun yang sedang berjalan, sebagai pedoman 

atau sebagai petunjuk arah bagi pengusaha dalam melangkah 

untuk mencapai tujuan finansial menguntungkan yang sesuai 

harapan. 

Dengan rencana bisnis kita dapat mengetahui posisi usaha 

saat ini berada di bawah, setara, atau di atas pesaing. Berada pada 

fase tumbuh, bertahan, atau perluasan. Artinya kita akan tahu 

seberapa kuat atau lemah usaha yang dijalani. Sudah barang tentu 

kita dengan mudah dapat melangkah membawa perusahaan ke 

arah yang lebih baik dari saat ini. Yang terpenting dan harus 
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dilakukan sebelum membuat rencana bisnis adalah menentukan 

tujuan untuk apa kita harus menyusun rencana bisnis, karena 

kalau tidak ada tujuan akan sulit untuk menyusunnya, bahkan 

tidak akan berguna sama sekali rencana yang akan kita susun. 

Kalau tidak dapat menetukan tujuan di awal alangkah baiknya 

tidak usah menyusun rencana bisnis. 

Adapun langkah-langkah dalam perancangan rencana 

bisnis franchise  adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan 

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun 

rencana pendirian usaha adalah menentukan tujuan akhir 

pendiri dalam menjalankan bisnis. Kemana kita akan menuju, 

kapan tibanya, dan seperti apa bisnisnya. penetuan tujuan akhir 

ini akan memudahkan pendiri usaha dalam menentukan tujuan 

jangka panjang perusahaan, jangka menengah, jangka pendek 

tahunan, dan tujuan perencanaan bisnis lainnya seperti rencana 

perbaikan proses manajemen dan rencana pertumbuhan dan 

pengembangan usaha dari tahun ke tahun. Intinya apaun yang 

akan dilakukan dalam menjalankan usaha bertumpu pada titik 

akhir tujuan perusahaan didirikan. Setelah tujuan akhir, misi, 

dan visi ditetapkan, selanjutnya menetukan nilai dan budaya 

yang akan diterapkan dalam perusahaan sebagai kompas 

petunjuk arah aktifitas harian menuju tujuan akhir yang 

berkesinambungan. 
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2. Mendesain model bisnis 

Membuat model bisnis menggunakan kerangka pemikiran 

Model Bisnis Kanvas Osterwalder dan Pigneur, yang terdiri 

dari Sembilan elemen pokok pembangunan model bisnis. 

a. Menetapkan target pasar, siapa pelanggan yang akan 

membeli produk  yang akan dijual oleh perusahaan  

b. Produk dan layanan bernilai yang akan kita berikan kepada 

pelanggan 

c. Saluran untuk menginformasikan dan mendistribusikan 

produk dan layanan kepada pelanggan 

d. Hubungan yang akan dijalin dengan pelanggan untuk 

menangkap nilai pelanggan 

e. Sumber pendapatan berasal dari mana 

f. Sumber daya apa yang harus disediakan untuk menjalankan 

model bisnis 

g. Aktivitas kunci yang akan dilakukan agar model bisnis 

berjalan sesuai harapan, dengan sumber daya yang dimiliki 

h. Menjalin hubungan dengan mitra untuk melengkapi sumber 

daya yang tidak dimiliki dan aktivitas yang tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh perusahaan 

i. Struktur biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan oleh 

perusahaan sebagai akibat dari pengadaan sumber daya dan 

kegiatan perusahaan guna menjalankan model bisnis yang 

baik 
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3. Memindai lingkungan eksternal 

Melakukan analisis lingkungan diluar model bisnis bekerja. 

Peluang apa yang harus diambil untuk pengembangan bisnis 

dan ancamanapa yang dapat mengganggu kinerja model bisnis 

tidak optimal. Memindai peluang dan ancaman yang 

berhubungan dengan kondisi ekonomi makro, tren yang 

sedang terjadi, kondisi persaingan, dna kondisi pasar 

4. Membuat prototipe 

Dalam proses menganalisis lingkungan sebaiknya kita 

membuat prototipe model bisnis untuk setiap kondisi yang 

terjadi diluar model bisnis , baik yang berupa peluang maupun 

yang akan menjadi kendala bagi model bisnis yang telah 

dibuat. Selanjutnya pilih salah satu model terbaik yang akan 

digunakan sebagai model dasar yang akan diterapkan dalam 

memulai usaha, prototipe diposisiskan sebagai antisipasi 

perubahan yang terjadi selama proses bisnis berjalan yang 

diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

model bisnis utama. 

5. Memindai lingkungan internal 

Melakukan penilaian pada model bisnis utama, kekuatan dan 

kelemahan model bisnis dalam menangkap peluang dan 

mensiasati ancaman dari lingkungan luar, menggunakan analis 
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SWOT. Agar penilaian terarah dan terukur, penilaian dilakuan 

pada setiap elemen pembangunan model bisnis dala skala 

1,2,3,4,5. 

6. Merumuskan strategi bisnis  

Merumuskan strategi berdasarkan hasi analisis internal model 

bisnis dengan membagi strategi dalam empat kategori 

strategis. 

a. Strategi memanfaatkan kekuatan model bisnis untuk 

menangkap peluang yang ada di luar model bisnis, strategi 

SO. 

b. Memaksimalkan kekuatan untuk menghadapi kendala, 

strategi ST. 

c. Mensiasati kelemahan agar tetap dapat memperoleh 

peluang, strategi WO. 

d. Menghindari ancaman luar karena ketidakmampuan model, 

strategi WT. 

7. Menyusun rencana pemasaran 

Menyusun strategi dan rencana kegiatan pemasaran 

menggunakan strategi 4P. Menentukan desain produk, 

menetapkan harga jual produk, merencanakan kegiatan 

promosi dan periklanan, serta menentukan lokasi produksi dan 

pelayanan atau kantor fisik. 



160 
 

	

 

8. Menyusun rencana operasional  

Menyusun strategi dan rencana proses setiap kegiatan yang 

akan dilakukan selama menjalankan usaha minimal untuk satu 

tahun o[erosional. Proses kegiatan pemasaran, pelayanan, 

penelitian, dan pengembangan, produksi, pengelolaan sumber 

daya, pengelolaan rantai pasokan, dan aktivitas keuangan.serta 

menetapkan struktur organisasi perusahaan, serta perlengkapan 

dan peralatan yang akan digunakan dala proses operasional 

menjalankan usaha.  

9. Menyusun rencana sumber daya manusia 

Menyusun strategi dan rencan aterkait sumber daya manusia; 

analisis pekerjaan, perkiraan kebutuhan SDM, staffing, standar 

kompetensi, rekrutmen, kompensasi dan remunerasi, 

penghargaan dan sanksi, pelatihan dan pengembangan, 

penilaian kinerja. 

10. Menyusun rencana keuangan 

Menyusun strategi dan rencana keuangan, terkait dengan 

anggaran dan akuntansi, melakukan analisis keuangan untuk 

mencari sumber dana dan pengalokasian dana, meramalkan 

penjualan, Melakukan penganggaran dengan membuat asumsi 
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dan worksheet pengeluaran kas dan sumber kas Menyusun 

laporan arus kas, membuat proyeksi pendapatan. 

 

 

 


