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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku 

usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam 

mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global 

saat ini di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas 

ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Salah satu terobosan 

yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha 

melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan 

waralaba. Sistem ini bagi sebagian usahawan yang ingin 

mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna 

dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak 

membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan kerja 

sama pihak lain. Munculnya bisnis waralaba tentu membawa 

suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan 

pranata hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut di 

suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum 

bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.  

Dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan atau 

penemuan yang spesifik, dan biasanya sedikit lebih maju atau 

inovatif, pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuan 

yang dimiliki perusahaanya kepada pihak lain untuk menjalankan 

usahanya. Perusahaan besar cenderung memilih sistem franchise 
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dibandingkan membuka cabang baru. Franchising dilakukan 

franchisor untuk mengatasi sumber daya internal dengan 

menyediakan akses franchisee. Dengan jalinan ini franchising 

menjadi tumbuh dan berkembang. Hal yang paling sering adalah 

keterbatasan financial capital. Keterbatasan human capital juga 

menggerakan dalam bentuk “Penrose effect” yaitu kekurangan 

kapasitas manajerial dalam perusahaan lebih kecil atau lebih 

muda. Fitur utama penjelasan keterbatasan sumber daya adalah 

bahwa franchising merupakan solusi kedua terbaik bagi 

perusahaan yang masih dalam tahap temporary circumstances 

(keadaan sementara). Franchising memang sebagai strategi 

ekspansi jangka pendek dengan keterbatasan sumber daya.  

Para investor di semua tingkat mendapatkan bahwa hanya 

sedikit investasi keuangan yang bisa bersaing dengan potensi 

sebuah waralaba yang baik. Waralaba demikian menarik karena 

usaha ini menawarkan kesempatan kepada orang-orang yang 

memiliki berbagai tingkat modal dan pengalaman. Para 

pengusaha kecil tertarik bukan hanya pada kesempatan untuk 

memiliki usaha sendiri (dimensi motivasi berwirauasaha), tapi 

juga pada kesempatan untuk melakukannya dalam suatu sistem 

yang mapan dan sudah dikenal pasar dengan resiko minimal.  

Dua alasan berikut merupakan jawaban mengapa waralaba 

begitu disenangi baik oleh investor maupun konsumen 

(Muharam, 2003):  
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• Franchisee menyukai sistem waralaba karena mereka bisa 

berusaha sendiri  dengan bimbingan franchisor.  

• Masyarakat menyukai waralaba karena toko-toko dengan 

format waralaba menawarkan nama yang dikenal dan 

standar kualitas yang seragam dan bisa  diandalkan. Inilah 

alasan utama keberhasilan waralaba customer dengan rela 

membayar untuk apa yang mereka terima. 

  Waralaba merupakan alternatif yang paling mudah untuk 

memulai bisnis. Bila semuanya harus mulai dari nol, maka harus 

melalui trial & error yang meningkatkan risiko. Dengan adanya 

waralaba, maka risiko dapat diturunkan hingga menjadi sekitar 15 

persen, tergantung lokasi. Selain itu, waralaba membuat suatu 

jenis usaha menjadi lebih kuat, karena Research and 

Development-nya disatukan ke induk perusahaan, sehingga 

partner waralaba tidak perlu pusing-pusing lagi mengenai 

pengembangan perusahaan, Semua bisa terpusatkan. Waralaba 

membuat pemasaran lebih mudah, hal lainnya yang juga turut 

mendukung kesuksesan usaha yang dikembangkan adalah nama 

merek (dimensi pengelolaan merek). Nama tempat usaha ataupun 

nama jenis makanan atau barang yang diperdagangkan hendaknya 

harus mudah diingat konsumen. Waralaba adalah pengaturan 

bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh 

franchisor kepada pihak independen atau  franchisee untuk 

menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan. 
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  Demikian dapat kita lihat bahwa ternyata waralaba juga 

dapat dipakai sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa 

batas ke seluruh bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi 

waralaba harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku di negara dimana waralaba akan diberikan 

atau dikembangkan, agar nantinya penerima waralaba tidak 

beralih “wujud” dari mitra usaha menjadi competitor. 

Bisnis franchise diyakini masih akan menjadi usaha yang 

paling menarik, tapi permasalahan yang muncul tampaknya 

seiring dengan perkembangan tersebut. Diantaranya seperti 

berikut ini: 

1. Banyak para franchisee tidak mematuhi ketentuan yang 

telah digariskan dalam SOP (standard operating 

procedure) misalnya rasa/kualitas yang tidak standar antar 

gerai, perbedaan perhitungan laba. 

2. Skema fee waralaba yang menimbulkan konflik akibat fee 

yang memberatkan, perbedaan perhitungan laba bersih, 

ketidakpuasan franchisee di kemudiaan hari atas besaran 

royalti yang dikenakan di awal perjanjiaan.  

3. Adanya perasaan diskriminasi dari franchisee. Disadari 

atau tidak masalah ini terlihat sepele ini mendatangkan 

potensi masalah yang besar. Diskriminasi bisa terjadi dalam 

bentuk negosiasi fee, target penjualan pemilihan lokasi, 

fasilitas fisik dan asisitensi dan kategorisasi. Misalnya 

outlet milik franchisee yang berada di daerah  
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strategis kerap dikenakan target penjualan yang lebih tinggi 

dari daerah yang tidak strategis.  

4. Franchisor mengabaikan pemberiaan asistensi dan 

kewajiban yang seperti dijanjikan ternyata sumber masalah 

tidak hanya dari franchisor pun bisa menimbulkan masalah 

yang menggangu hubungan baiknya dengan franchisee.  

5. Outlet franchisee tidak mencapai laba yang dharapkan dan 

merasa kecewa dan ditipu sehingga melakukan tindakan 

yang tidak semestinya pada brand franchise.  

Seseorang yang tertarik dengan peluang bisnis waralaba 

biasanya wajib membeli lisensi atau izin penggunaan nama yang 

disebut initial fee atau franchise fee. Selain berhak menggunakan 

nama dagang, sebagai imbalan, pembeli mendapat pengetahuan 

sistem bisnis serta pelatihan karyawan yang sama dengan pihak 

yang mengeluarkan lisensi. Pembeli lisensi juga harus membayar 

royalti dari persentase penjualan. Seperti bisnis pada umumnya, 

untuk menjalani waralaba diperlukan kepekaan terhadap 

pengembangan usaha seperti pemilihan lokasi dan kecermatan 

memanfaatkan celah menguntungkan dari selera dan kebutuhan 

masyarakat. Kendati nama dagang terkenal, promosi tetap 

diperlukan untuk memajukan usaha. Begitu juga dengan jenis 

barang atau makanan yang dijual. Menurut para pelaku usaha, 

jenis usaha yang paling banyak peminatnya adalah makanan. 

Sebab, urusan perut merupakan yang paling dominan. Meski 

tawaran kian beragam, hingga kini usaha waralaba makanan 
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masih mendominasi. Diperkirakan, ada lebih dari sepuluh tawaran 

waralaba makanan yang masuk ke pasar. Menurut pakar 

waralaba, Amir Karamoy, ini wajar karena peluang bisnis 

makanan dan minuman masih terbuka lebar.  

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.  Pada tanggal 8 Februari 2011, Berawal dari sebuah 

gerai di pusat perbelanjaan yaitu Paris Van Java, Bandung, 

Hingga Bulan Desember 2017, Richeese Factory memiliki 90 

gerai yang tersebar di wilayah Bandung, Jabodetabek, Sumedang, 

Garut, Cirebon, Tegal, Semarang, Jogyakarta, Surabaya, Bali, 

Medan, Makasar,Samarinda dan Balikpapan. 

Berikut perkembangan jumlah outlet Richeese Factory, dari 

tahun ke tahun terus meningkat. 
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Tabel 1.1 Total Outlet Richeese Factory 

Months 

Outlet Opening 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

January     3   2   1 

Feuary 1     2 3     

March   1 1   1 1 1 

April       2       

May   2     1 1 1 

June   3 1 1 5 2 1 

July   1   2       

August   1 1 1 1 1 4 

September           2  4 

October 1 2     1 1   

November       1 1 3  7 

December     1 3 3 1  10 

Total Outlet 2 10 7 12 18 12 29 

Sumber: PT Richeese Kuliner Indonesia     
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Sumber: PT Richeese Kuliner Indonesia 

Gambar 1.1 Total Outlet Richeese Factory 

 

Richeese Factory merupakan restoran cepat saji yang 

memberikan suasana nyaman, harga terjangkau, dan higienis 

kepada para pelanggannya. Richeese Factory menyajikan menu 

olahan daging ayam goreng tepung yang disajikaan dengan saus 

keju, selain itu juga, restoran ini juga menyajikan olahan sayap 

ayam yang dibalut dengan saus barbeqiu pedas dengan tingkat 

kepedasan yang berbeda-beda.  Hal ini menjadikan Richeese 

Factory sebagai restoran favorite di Indonesia. Kini restoran 

Richeese Factory mempunyai omzet miliaran per tahun. Karena 

banyaknya permintaan produk dari Richeese Factory, sedangkan 

jumlah gerai/outlet belum tersebar di seluruh Indonesia, maka 

Richeese Factory akan mengembangkan usahanya yaitu dengan 

adanya franchise, sehingga gerai/outlet Richeese Factory dapat 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun Internasional. 

Visi Utama dari Richeese Factrory adalah “ To be the first 

option for the customer to experience cheese at affordable price 
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and quick service”.  Nanus (1992) mengatakan “A vision in 

realistic, credible, attrative future for your organization” Visi 

senantiasa berurusan dengan masa depan yang lebih dikehendaki 

oleh organisasi.  

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, maka daripada itu Richeese Factory akan 

melakukan ekspansi dengan membuka gerai diseluruh Indonesia 

dan bekerja sama dengan  mitra bisnis yaitu Franchisee.   

Dalam perluasan dan meningkatnya sistem franchise 

diperlukan sebuah inovasi manajerial dalam improvisasi 

peningktan sinergi dan pembagian sumber daya agar optimal 

dalam mengelola franchise diperlukan kualitas kerjasama yang 

baik. Dari kualitas manajemen sangat penting bagi franchisor 

yang memiliki kapabilitas untuk dapat dijelaskan kepada 

franchisee dalam memudahkan mengatur unit franchisenya. 

Sehingga improvisasi perusahaan dapat dinyatakan dalam 

hubungan franchisor dan franchiseenya dalam jangka panjang 

untuk membentuk jaringan yang kuat. Atas pertimbangan tersebut 

penting untuk menentukan faktor yang menentukan kesuksesan 

berorganisasi terutama dalam sistem franchise ini. Kualitas 

manajemen dapat digambarkan sebagai bisnis yang memfokuskan 
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pada kepuasan konsumen melalui komitmen dengan partner 

jaringan.  

Sistem franchise saat ini telah berkembang dengan pesat 

meskipun sebenarnya merupakan sistem kuno. Dalam kode etik 

franchising di Eropa franchise didefinisikan sistem pemasaran 

produk/pelayanan atau teknologi dimana berdasarkan kolaborasi 

secara sah dalam segi finansial yang dipisahkan dalam perjanjian 

bebas antara franchisor dan franchisee dimana franchisor 

memberikan hak kepada franchisee dan diikat dengan kontrak dan 

dalam menjalankan konsep bisnisnya sesuai dengan konsep 

franchisor. Kemungkinan, pertanyaan yang paling penting untuk 

dipertanyakan pada franchise adalah mengapa seseorang akan 

lebih mencari franchise dari pada menjalankan bisnis sendiri. Para 

peneliti biasanya memilih untuk mengidentifikasi keuntungan 

terpenting yang dapat diterima dari franchise.  

Penerapan dan implementasi model bisnis yang tepat dalam 

suatu perusahaan dapat memberikan beberapa manfaat utama 

yang pada gilirannya meningkatkan laba serta daya saing 

perusahaan yang bersangkutan, dengan melakukan perbaikan dan 

perubahan terhadap model bisnis yang tepat perusahaan dapat 

meningkatkan labanya melalui lini-lini bisnis dan ide-ide baru 

yang dapat menjadi pemasukan laba bagi perusahaan. Hal penting 

lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah pasar. Dalam 

konteks ini perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya 

sehingga pangsa pasarnya semakin besar atau mendapatkan 
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konsumen yang semakin loyal karena keintiman serta pelayanan 

spesifik yang diberikan perusahaan kepada konsumen sehingga 

perusahaan memungkinkan untuk memberikan harga jual yang 

lebih tinggi namun tetap mendapatkan loyalitas dari 

konsumennya.  

Dalam pengembangan bisnis franchise diperlukan alat atau 

atau cara yang dapat memetakan kondisi bisnis yang saat ini 

sedang berjalan, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi, 

kemudian dirumuskan konsep pengembangan usaha yang lebih 

baik dari saat ini. Alat yang digunakan untuk mengubah ide 

menjadi bisnis adalah model bisnis (Business Model). Model 

bisnis menyederhanakan realitas bisnis yang kompleks menjadi 

elemen-elemen pokok yang mudah untuk dibuat. Model bisnis 

memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Zott 

dkk (2010) menyatakan bahwa “model bisnis merupakan 

keunggulan kompetetif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan”. 

Perusahaan tidak hanya mencipatakan value saja, tetapi juga dapat 

mendefinisikan serangkaian aktivitas mulai dari pembelian bahan 

mentah hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir dengan 

menggunakan model bisnis. Model bisnis membantu perusahaan 

dalam menentukan kegiatan bisnis yang efektif dan efisien, 

sehingga pada akhirnya produk dari perusahaan tersebut dapat 

sukses dipasaran. 

Model bisnis kanvas merupakan alat pembuat model bisnis 

yang kini sangat popular karena kemampuannya dalam 

menggambarkan elemen inti dalam sebuah bisnis dengan lebih 
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mudah dalam satu lembar kanvas. Keunggulan model bisnis 

kanvas adalah kemudahannya dalam mengubah-ubah model 

bisnis dengan cepat dan melihat implikasi perubahan suatu 

elemen pada elemen bisnis lain. Model bisnis kanvas pertam akali 

diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang 

berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, 

Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana 

untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat 

dalam sebuah model bisnis. 

Menurut Osterwalder (2012), model bisnis kanvas adalah 

sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran 

tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan 

menciptakan dan menangkap nilai. Model bisnis kanvas dapat 

menjadi Bahasa bersama dan memungkinkan pebisnis untuk 

mendeskripsikan dan mengkaji ulang keseluruhan proses 

bisnisnya dengan mudah dan untuk kemudian menciptakan 

alternatif model bisnis yang baru yang lebih bernilai. Model 

bisnis tersebut mencakup empat bidang utama dalam suatu bisnis, 

yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan 

finansisal. 

Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan bahwa 

model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui 

sembilan balok bangun dasar yang memperlihatkan cara berfikir 

tentang bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. Sembilan 

balok bangun tersebut diletakkan pada sebuah susunan yang 

disebut Business Model Canvas. Business Model Canvas terbagi 
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menjadi sembilan bagian utama,yaitu: Customer Segments             

(Segmen Pelanggan), Value Proporsitions (Proposi Nilai), 

Channel (Saluran), Customer Relationship (Hubungan 

Pelanggan), Revenue Streams (Arus Pendapatan), Key Resources 

(Sumber Daya Utama), Key Activities (Aktivitas Kunci), Key 

Partnership (Kemitraan Utama) dan Cost Structure ( Sttruktur 

Biaya). Kemudian bagian-bagian ini dibagi lagi pada dua sisi 

yaitu sisi kiri (logika) dan sisi kanan (kreatifitas). 

Pengembangan aplikasi visualisasi model bisnis telah 

dilakukan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012) dalam bentuk 

Business Model Canvas. Penggunaan Business Model Canvas 

dapat memberikan gambaran mengenai model bisnis perusahaan 

dan hubungan yang terjadi antar-blok dengan cara yang lebih 

atraktif. Business Model Canvas juga membantu perusahaan 

untuk mengenali apa yang menjadi value proposition perusahaan, 

serta bagaimana membangun dan menjalankan key activities dan 

key resources dalam menciptakan value proposition dan 

mendapatkan revenue streams, memahami bagaimana produk dan 

jasa yang ditawarkan perusahaan dapat dikomunikasikan dengan 

baik kepada konsumen.  

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penting bagi Richeese Factory mengetahui deskripsi model bisnis 

yang sedang dijalani oleh perusahaan untuk menentukan strategi 

bersaing yang cocok untuk diterapkan diperusahaannya. Oleh 

karena itu, maka penulis tertarik untuk merancang 

“Pengembangan Bisnis Franchise Dengan Pendekatan 
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Businees Model Canvas PT. Richeese Kuliner Indonesia”, 

dengan harapan bahwa pengembangan bisnis franchise PT 

Richeese Kuliner Indonesia dengan pendekatan business model 

canvas dapat membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi 

dengan membuka gerai/outlet diseluruh indonesia. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang masalah, 

maka dapat disimpulkan identifikasi masalah untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan bisnis franchise di Richeese 

Factory dengan pendekatan  Business Model Canvas 

mencakup 9 blok yaitu  Customer Segments, Value 

Proporsitions, Channel, Customer Relationship, Revenue 

Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnership 

dan Cost Structure.  

2. Bagaimana ke 9 blok Business Model Canvas tersebut 

dalam implementasi pengembangan bisnis franchise di 

Richeese Factory dilihat dari aspek pemasaran, aspek 

operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa dan mendesain pengembangan bisnis 

franchise di Richeese Factory dengan pendekatan Business 
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Model Canvas mencakup 9 blok yaitu  Customer Segments, 

Value Proporsitions, Channel, Customer Relationship, 

Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key 

Partnership dan Cost Structure.  

2. Menganalisa ke 9 blok Business Model Canvas tersebut 

dalam implementasi  pengembangan bisnis franchise di 

Richeese Factory dilihat aspek pemasaran, aspek 

operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan. 

 

1.4 Manfaat  Perancangan 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis, memberikan sumbangan penelitian dan 

memperluas wawasan sebagai penerapan teori-teori yang 

didapatkan oleh peneliti selama perkuliahan. Hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai 

Business Model Canvas. 

2. Aspek Praktis, memberikan sumbangan kepada pelaku 

bisnis ataupun perusahaan mengenai pemahaman tentang 

Business Model Canvas yang memberikan dampak pada 

peningkatan usaha bisnis dan daya saing. 


