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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1. Manajemen Strategis 

Manajemen Strategis adalah serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan 

kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen 

Strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan 

strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka 

panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta 

pengendalian. Manajemen Strategis menekankan pada 

pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman 

lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Semula disebut kebijakan bisnis, 

manajemen strategis meliputi perencanaan dan strategi 

jangka panjang. Kebijakan bisnis, sebaliknya berorientasi 

pada manajemen umum dan cenderung melihat ke dalam 

dan lebih menekankan pada integrasi yang sesuai bagi 

banyak aktivitas fungsional dalam perusahaan. Kebikajan 

bisnis lebih memfokuskan pada pemanfaatan aset 

perusahaan secara efisien. (J. David Hunger & Thomas L 

wheelen 2003:4) 

Sedangkan menurut Fred R david & Robert R 

david tujuan dari manajemen strategik adalah untuk 
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menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru 

serta berbeda untuk esok; perencanaan jangka panjang 

(long-range planning), sebaliknya mencoba untuk 

mengoptimalkan tren esok berdasarkan tren saat ini (Fred 

R david & Robert R david 2016;3). 

 

Gambar 2.1 

Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategis 

 

                                                                         

 

 

Proses manajemen strategis meliputi empat 

elemen dasar seperti yang terlihat pada gambar 1.1 

diatas adalah : 

1. Pengamatan Lingkungan 

2. Perumusan strategi 

3. Implementasi Strategi 

4. Evaluasi Strategi. 

Pada level korporasi, proses manajemen strategis 

meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan 

lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen 

mengamati lingkungan eksternal untuk melihat 

kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan 

Pengamatan 
Lingkungan 

 

Perumusan 
Strategi 

 

Implementasi 
Strategi 

 

Evaluasi  
strategi 
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internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-

faktor strategis dan diringkas dengan singkatan S.W.O.T. 

yang berarti Strengths (kekuatan), Weaknesses 

(kelemahan), Opportunities (kesempatan), dan Threats 

(ancaman).                                                                                             

(J. David Hunger & Thomas L wheelen 2003:9) 

Setelah melakukan pengamatan lingkungan, 

maka dilanjutkan dengan perumusan strategi yang mana 

mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi 

kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, 

menentukan kekuatan dan kelemahan internal, 

menciptakan tujuan jangka panjang, memmulai strategi 

alternatif, dan memilih strategi yang khusus untuk dicapai. 

(Fred R david & Robert R david 2016;4). 

Tahap selanjutnya adalah implementasi strategi, 

pada tahap ini implementasi strategi memerlukan 

perumusan tujuan tahunan, kebijakan yang memotivasi 

karyawan, dan pengalokasian sumber daya oleh 

perusahaan, sehingga strategi yang diformulasikan dapat 

dilakukan. Implementasi strategi mencakup 

pengembangan budaya suportif-strategi, penciptaan 

struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali 

usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan 

dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan 
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kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. (Fred R 

david & Robert R david 2016;4). 

Selanjutnya adalah tahapan final yaitu evaluasi 

strategi. Manajer harus mengetahui ketika strategi 

tertentu tidak bekerja dengan baik; evaluasi strategi 

adalah cara yang tepat untuk mengetahui informasi ini. 

Semua strategi merupakan subjek untuk modifikasi di 

masa yang akan datang karena faktor internal dan 

eksternal senantiasa berubah. Tiga aktivitas fundamental 

evaluasi strategi adalah: 

1. Meninjau faktor internal dan eksternal yang 

merupakan basis untuk strategi saat ini. 

2. Mengukur kinerja. 

3. Mengambil tindakan korektif. 

Evaluasi strategi dibutuhkan karena kesuksesan 

hari ini bukan jaminan kesuksesan esok hari. (Fred R 

david & Robert R david 2016;4). 

 

2.2. Proses Manajemen Stratejik 

Dalam proses perumusan strategi, suatu organisasi 

terlebih dahulu harus menetapkan maksud didirikannya 

organisasi yang tercermin dalam misi, nilai, dan visi 

organisasi. Kemudian proses itu dilanjutkan dengan 

penetapan sasaran dan tujuan yang merupakan target-
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target spesifik. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis 

eksternal dan internal, dan dengan mempertimbangkan 

tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, 

maka dirumuskanlah strategi yang diharapkan dapat 

mengoordinasikan sarana dan kegiatan organisasi agar 

dapat mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian strategi yang 

telah dirumuskan, diimplementasikan dengan didukung 

oleh kepemimpinan stratejik, di mana pelaksanaannya 

selalu dipantau agar dapat sejalan dengan strategi 

organisasi. (Donald C. Hambrick and James W. 

Fredrickson, 2001: 53). 

 

2.3.   Elemen Strategi 

Menurut Hambrick and Fredrickson (2001), suatu 

strategi memiliki lima elemen, yang menyediakan 

jawaban bagi lima pertanyaan. Kelima elemen tersebut 

akan membentuk satu kesatuan. Dalam hal ini, Hambrick 

and Fredrickson berfokus pada output, komposisi, dan 

desai dari strategi. 

Berdasarkan sumber dari Hambrick, D.C. and J.W. 

Fredickson di atas, Prof. Dr. Sofjan Assauri, MBA (2016: 

4) mengungkapkan unsur-unsur strategi sebagai berikut: 

1. Arena: Where will we be active? 
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Merupakan pilihan strategi paling mendasar untuk 

menentukan “gelanggang aktivitas” yang 

merupakan area (produk, jasa, saluran, distribusi, 

pasar geofrafis, dll), di mana organisasi akan aktif 

menjalankan aktivitasnya. 

2. Vechiles: How will we get there? 

Merupakan pilihan strategi untuk memutuskan 

“sarana kendaraan” yang akan digunakan 

organisasi untuk mencapai arena. 

3. Differentiators: How will we win? 

Merupakan pilihan strategi untuk menentukan 

“pembeda” yang merupakan unsur yang bersifat 

spesifik dari strategi yang ditetapkan agar 

organisasi mempunyai keunggulan bersaing dan 

menjadi pemenang di pasar. 

4. Staging: What will be our speed and sequences of 

moves? 

Merupakan pilihan strategi untuk menentukan 

mengenai “tahapan”  dan “kecepatan” atau “urutan 

bergerak” dalam mencapai sukses. Keputusan 

mengenai tahapan ditentukan oleh faktor, antara 

lain: sumber daya (pendanaan dan sumber daya 

manusia), urgensi, kredibilitas, dan mengejar 

kemenangan yang mudah (pursuit early wins). 
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5. Economic Logic: How will returns be obtained? 

Merupakan jantung strategi bisnis yang 

berlandaskan “logika ekonomi” bagaimana 

keuntungan bisa didapatkan. 

 

 

Academy of Management Executive, 2001: Vol. 15 No.4 

Gambar 2.2. Key Elements of Strategy – Donald C. 

Hambrick & James W. Fredrickson 

Kelima unsur di atas akan berkolaborasi bersama 

dalam metode yang sistematis berupa diamond strategy 

yang mengikhtisarkan pilihan-pilihan dan jurang pilihan 

antara strategi saat ini dengan strategi baru yang akan 

dipilih. Input analisis dengan diamond strategy akan 
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melibatkan visi dan misi organisasi, tujuan dan objektif 

suatu strategi, dan analisis internal dan eksternal 

 

2.4.   Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan awal proses perumusan 

strategi. Selain itu, analisis SWOT juga mengharuskan 

para manajer strategis menentukan kesesuaian strategis 

antara peluang-peluang eksternal dan kekautan-

kekuatan internal, disamping memperhatikan ancaman-

ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. 

Mengingat SWOT adalah akronim untuk Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, dan Threats dari organisasi, 

yang semuanya merupakan faktor-faktor strategis. (J. 

David Hunger & Thomas L wheelen 2003:193) 

Menurut Jogiyanto (2005, 26), analisis SWOT 

digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk mendapatkan kesempatan-

kesempatan eksternal, dan menghadapi tantangan-

tantangan. 

Menurut Fred R. David (2008, 8), semua organisasi 

memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional 

bisnis. Kekuatan/kelemahan internal yang digabungkan 

dengan peluang/ancaman dari eksternal, dan pernyataan 
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misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan 

dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan 

maksud untuk memanfaatkan kekuatan internal dan 

mengatasi kelemahan. 

Fredd. R David (2008; 47) menjelaskan analisis 

SWOT sebagai berikut: 

1. Kekuatan (Strength), adalah sumber daya, 

keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang 

berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan 

kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh 

perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi khusus 

yang memberikan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan di dalam pasar. 

2. Kelemahan (Weakness), adalah keterbatasan atau 

kekurangan sumber daya, keterampilan, dan 

kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja 

perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa 

fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan 

manajemen, dan keterampilan pemasaran. 

3. Peluang (Opportunities), adalah situasi penting yang 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan 

salah satu sumber peluang. 
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4. Ancaman (Threats), adalah situasi penting yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan yang 

menjadi pengganggu utama bagi posisi sekarang 

atau yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

 

Tabel 2.1. Analisis SWOT 

                                        

Faktor-fator 

Internal 

(IFAS) 

 

 

Faktor-faktor 

Eksternal 

(EFAS) 

 

 

 

Kekuatan 

(S) 

 

 

Kelemahan 

(W) 

 

 

Peluang (O) 

Strategi (SO) 

Buat strategi di sini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi (WO) 

Buat strategi di sini yang 

memanfaatkan peluang 

untuk mengatasi 

kelemahan 

Ancaman (T) Strategi (ST) 

Buat strategi di sini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk menghindari 

peluang 

 

Strategi (WT) 

Buat strategi disini yang 

mrminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 
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2.5. Blue Ocean Strategi 

Berkompetisi pada sebuah industri dengan 

cara memperebutkan pasar yang sudah ada dengan 

cara saling “membunuh” antar pemain adalah 

paradigma bisnis lama yang tidak menjamin 

keberlanjutan bisnis. (Kim dan Mouborgne, 2006: 45). 

Blue Ocean Startegy atau strategi samudera 

biru merupakan strategi bisnis yang menciptakan 

pasar baru tanpa harus menjadi follower dan belum 

memiliki pesaing (Kim dan Mouborgne, 2006: 5). 

Kim dan Mouborgne (2006; 4-5) 

mendefinisikan blue ocean strategy sebagai strategi 

dengan penentuan mencari ceruk pasar yang belum 

pernah dijangkau, penciptaan permintaan, dan 

peluang demi pertumbuhan keuntungan yang tinggi. 

Dibentuk dengan baik dalam lingkup industri yang tak 

terbatasi. Blue ocean strategy dibentuk dari dalam Red 

Ocean Strategy dengan memperluas dan mendobrak 

pasar dalam industri. Perbedaan dalam penerapan 

Red Ocean Strategy dengan Blue Ocean Strategy 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Tabel 2.2. Perbedaan antara Red Ocean Strategy dan 

Blue Ocean Strategy 

 

 

Kim dan Moubourgne (2006; 16-17) 

menjabarkan bahwa inovasi nilai merupakan salah 

satu alur berpikir straregis untuk memenangkan 

persaingan, di mana konsep inovasi nilai tersebut 

lebih berfokus untuk menjadikan kompetisi tidak 

relevan dan menciptakan lompatan nilai bagi pembeli 

dan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

dapat sekaligus membuka ruang pasar yang baru 

tanpa pesaing. Inovasi nilai memberikan penekanan 

setara pada nilai dan inovasi. 

Ditekankan bahwa inovasi nilai hanya akan 

tercapai bila keseluruhan sistem pengendalian untuk 

manfaat, harga, dan biaya perusahaan terpadu 

dengan tepat. Penghematan biaya dibuat dengan 

mengeliminasi dan mengurangi faktor yang tidak 

bermanfaat untuk digunakan di dalam persaingan 
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perusahaan. Pada nilai konsumen, ditingkatkan atau 

diciptakan elemen yang memberikan daya jual/nilai 

bagi pembeli, bahkan yang belum pernah ditawarkan 

oleh industri sebelumnya. Pendekatan keseluruhan 

sistem inilah yang akan menjadikan blue ocean 

strategy sebagai sebuah strategi berkesinambungan 

(sustainable). 

 

2.6.  Business Model Canvas 

Bisnis Model menjelaskan mengenai dasar 

pemikiran bagaimana sebuah bisnis diciptakan, dan 

ditangkap nilainya (Osterwalder & pigneur, 2010;14). 

Osterwalder & pigneur membuat sebuah pendekatan 

model kanvas yaitu “Nine Building Blocks” yang 

memudahkan bagi para pebisnis untuk membangun dan 

mengembangkan bisnis mereka. Nine Building Blocks 

terdiri dari : Value Proportions, Customer Segments, 

Customer Relationship, Channels, Key Resources, Key 

Activity, Key Partnership, Cost Structure, dan Revenue 

Stream. 

Menurut Osterwalder & pigneur (2010;138-139), 

ide inovasi dalam bisnis model dapat datang dari mana 

saja. Osterwalder & pigneur membedakan inovasi model 

bisnis menjadi lima bagian yaitu : Reseource-driven, 
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Offer-driven, Finance-driven dan Multiple-epicenter. 

Resources-driven adalah inovasi yang berasal dari 

infrastruktur yang ada dalam sebuah organisasi atau 

memperluas dalam kemitraan atau mengubah sebuah 

model bisnis. Offer-driven adalah inovasi yang dibuat 

menciptakan nilai proporsi yang baru yang dapat 

memberikan dampak kepada building blocks bisnis model 

yang lain. Custumer-driven adalah inovasi yang 

didasarkan pada kebutuhan pelanggan, memfasilitasi 

akses, atau meningkatkan kenyamanan. Finance-driven 

adalah inovasi yang memberikan aliran penghasilan yang 

baru, mekanisme penetapan harga, atau mengurangi 

struktur biaya yang dapat mempengaruhi pada building 

block lainnya. Multiple-epicenter adalah inovasi yang 

didorong oleh banyak faktor yang dapat memberikan 

dampak signifikan terhadap beberapa building blocks 

lainnya. 

 

2.6.1. Customer Segments (Segmen Pelanggan) 

Blok bangunan ini menggambarkan sekelompok 

orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau 

atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan inti adalah inti 

dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan (yang dapat 

memberikan keuntungan), tidak ada perusahaan yang 
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mampu bertahan dalam waktu lama. Untuk lebih 

memuaskan pelanggan, perusahaan dapat 

mengelompokkan mereka dalam segmen berbeda 

berdasarkan kesamaan kebutuhan, dan perilaku atau 

atribut lain. Sebuah model bisnis dapat menggambarkan 

satu atau beberapa segmen pelanggan, besar atau kecil, 

serta memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana 

yang diabaikan, (Osterwalder dan Pigneur, 2013: 20-21). 

Kotler dan Keller (2012), membagi segmen pasar 

konsumen dalam empat segmentasi utama berikut: 

1. Segmentasi Geografis, yang membagi segmen pasar 

menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti: 

negara, wilayah, propinsi, kota, atau lingkungan 

rumah tangga. 

2. Segmentasi Demografis, yang membagi pasar 

menjadi kelompok-kelompong berdasarkan variabel 

usia, ukuran keluarga, siklus hidup dan keluarga, 

jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, 

agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas 

sosial. 

3. Segmentasi Psikografis, yang membagi para pembeli 

menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya 

hidup atau kepribadian dan nilai. 
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4. Segmentasi Perilaku, yang membagi pembeli 

menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan 

mereka terhadap produk tertentu.  

 

2.6.2. Value Propositions (Proposisi Nilai) 

Blok bangunan proposisi nilai menggambarkan 

gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan 

nilai untuk segmen pelanggan yang dibidik. Proposisi nilai 

menciptakan nilai untuk segmen pelanggan melalui 

panduan elemen-elemen berbeda yang melayani 

kebutuhan segmen tersebut. Nilai dapat bersifat kuatifatif, 

seperti harga dan kecepatan layanan, atau kualitatif, 

seperti desain dan pengalaman pelanggan. (Osterwalder 

dan Pigneur, 2013: 22-23). 

Osterwalder dan Pigneur (2013: 23-25), 

menyebutkan terdapat elemen-elemen yang panjang 

yang dapat berkontribusi pada penciptaan nilai pelanggan 

sebagaimana berikut ini: 

1. Sifat Baru 

Beberapa proposisi nilai memenuhi berbagai 

kebutuhan pelanggan yang belum pernah mereka 

terima sebelumnya. Hal ini acap kali terkait dengan 

teknologi, seperti pada industri telepon seluler. 
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2. Kinerja  

Meningkatkan kinerja produk atau layanan 

merupakan cara umum untuk menciptakan nilai. 

Akan tetapi peningkatan kinerja juga memiliki 

keterbatasan dalam meningkatkan permintaan 

pelanggan. 

3. Penyesuaian (Kustomisasi) 

Akhir-akhir ini, konsep kustomisasi massa dan 

penciptaan pelanggan menjadi semakin penting. 

Pendekatan ini memungkinkan untuk menyesuaikan 

produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik 

pelanggan sambil tetap meraih keunggulan skala 

ekonomi. 

4. Menyelesaikan Pekerjaan 

Nilai dapat diciptakan dengan membantu pelanggan 

menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Desain 

Desain merupakan hal yang penting tetapi sulit 

diukur. Dalam beberapa industri, desai dapat menjadi 

bagian proposisi nilai yang sangat penting untuk 

pelanggan. 
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6. Merek/Status 

Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah 

tindakan yang sederhana karena menggunakan 

merek tertentu. 

7. Harga 

Pada segmen pasar yang sensitif terhadap harga, 

proposisi nilai pada harga yang lebih rendah dapat 

memuaskan kebutuhan pelanggan. 

8. Pengurangan Biaya 

Membantu pelanggan untuk mengurangi biaya 

merupakan salah satu cara untuk menciptakan nilai. 

9. Pengurangan Risiko 

Pelanggan akan menghargai pengurangan risiko 

yang muncul ketika mereka membeli suatu produk 

atau jasa. Pemberian garansi merupakan proposisi 

nilai yang dapat diterima oleh pelanggan atau 

pembeli. 

10. Kemampuan dalam Akses 

Menyediakan produk atau jasa yang mudah untuk 

diakses oleh pelanggan merupakan cara lain dalam 

menciptakan nilai. Kemudahan ini dapat dihasilkan 

dari inovasi model bisnis, teknologi baru, atau 

kombinasi keduanya. 
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11. Kenyamanan/Kegunaan 

Menjadikan segala sesuatunya lebih nyaman dan 

lebih mudah digunakan dapat menciptakan nilai yang 

sangat berarti. 

 

2.6.3. Channels (Saluran) 

Blok bangunan saluran menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan 

segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk 

memberikan proposisi nilai. Menemukan panduan 

saluran yang tepat untuk memenuhi  bagaimana 

pelanggan ingin dijangkau sangat penting untuk 

membawa proposisi nilai ke pasar. Perusahaan dapat 

memilih antara saluran milik sendiri, melalui saluran mitra, 

atau kombinasi keduanya.  Saluran mitra menghasilkan 

margin yang kecil, tetapi memungkinkan perusahaan 

untuk mengembangkan jangkauan dengan 

memanfaatkan kekuatan mitra. Saluran sendiri memiliki 

margin yang lebih besar, tetapi mungkin sangat mahal 

untuk dijalankan. (Osterwalder dan Pigneur, 2013: 26-

27).  

Saluran memiliki lima fase yang berbeda, yang 

terdiri dari kesadaran, evaluasi, pembelian, 

penyampaian, dan purna jual. Masing-masing saluran 
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dapat mencakup sebagian atau bahkan kelima fase 

tersebut. Untuk mengatasi masalah saluran, perusahaan 

harus menemukan keseimbangan yang tepat antar 

berbagai jenis saluran yang berbeda. Integrasikan semua 

untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang hebat, 

dan memaksimalkan pendapatan. (Osterwalder dan 

Pigneur, 2013: 27). 

 

2.6.4. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan) 

Blok bangunan hubungan pelanggan 

menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun 

perusahaan bersama segmen pasar spesifik. 

Perusahaan harus dapat menjelaskan jenis hubungan 

yang ingin dibangunnya bersama segmen pelanggan 

yang dibidik. Hubungan pelanggan yang diterapkan 

dalam model bisnis suatu perusahaan, sangat 

memengaruhi pengalaman pelanggan secara 

keseluruhan. (Osterwalder dan Pigneur, 2013: 28). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), customer 

relationship management merupakan proses 

membangun dan mempertahankan hubungan jangka 

panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui 

penyediaan layanan yang bernilai dan yang memuaskan 

mereka. 
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Tahapan customer relationship management yang 

dikemukakan oleh Kalakota dan Robinson (2001), adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pelanggan baru (Acquire). 

2. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang 

telah ada (Enhance). 

3. Mempertahankan pelanggan (Retain) 

 

Kalakota dan Robinson (2001) juga 

mengungkapkan bahwa tujuan dari customer relationship 

management adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan. 

2. Menggunakan informasi untuk memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. 

3. Mendukung proses penjualan berulang kepada 

pelanggan. 

 

Osterwalder dan Pigneur (2013: 29) membedakan 

kategori hubungan pelanggan sebagaimana berikut: 

1. Hubungan Personal 

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antar 

manusia. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan 

petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan 
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bantuan selama proses penjualan atau setelah 

pembelian selesai. Komunikasi ini dapat dilakukan di 

counter penjualan, melalui call-center, e-mail, atau 

saluran lainnya. 

2. Bantuan Personal Khusus 

Dalam hubungan jenis ini, perusahaan menugaskan 

petugas pelayanan pelanggan yang khusus 

disediakan bagi klien individu. Jenis hubungan ini 

paling dalam dan paling intim, dan biasanya 

dikembangkan dalam jangka panjang. 

3. Swalayan  

Dalam hubungan jenis ini, perusahaan tidak 

melakukan hubungan langsung dengan pelanggan, 

tetapi menyediakan semua sarana yang diperlukan 

pelanggan agar dapat melayani dirinya sendiri. 

4. Layanan Otomatis 

Hubungan jenis ini merupakan kombinasi bentuk 

layanan mandiri yang lebih canggih dengan proses 

otomatis. 

5. Komunitas 

Saat ini, perusahaan semakin banyak memanfaatkan 

komunitas pengguna agar lebih terlibat dengan 

pelanggan dan dapat memfasilitasi hubungan antar 

anggota komunitas. Komunitas online digunakan 
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oleh perusahaan untuk bertukar pengetahuan dan 

saling membantu dalam memecahkan masalah. 

Komunitas juga dapat membantu perusahaan untuk 

lebih memahami pelanggannya. 

6. Kokreasi 

Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih 

dari sekedar hubungan konvensional pelanggan-

vendor untuk menciptakan nilai bersama pelanggan. 

Beberapa perusahaan melibatkan pelanggan untuk 

membantu dalam mendesain produk baru yang 

inovatif. 

 

2.6.5. Revenue Streams (Arus Pendapatan) 

Blok bangunan arus pendapatan menggambarkan 

uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-

masing segmen pelanggan. Perusahaan harus dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan: Untuk nilai apakah 

pelanggan benar-benar bersedia membayar? Untuk apa 

sajakah mereka membayar? Bagaimanakah pembayaran 

mereka? Bagaimanakah cara pembayaran yang lebih 

mereka sukai? Berapa besarkah kontribusi masing-

masing arus pendapatan terhadap pendapatan secara 

keseluruhan?. (Osterwalder dan Pigneur, 2013: 30-31).  
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Dyckman (2002) berpendapat bahwa pendapatan 

adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva 

sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau 

kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau 

aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentra 

entitas yang sedang berlangsung. 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2013: 30), 

model bisnis melibatkan dua arus pendapatan berikut: 

1. Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali 

pembayaran pelanggan. 

2. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari 

pembayaran berkelanjutan, baik untuk memberikan 

proposisi nilai kepada pelanggan, maupun 

menyediakan dukungan pelanggan pasca-

pembelian. 

  

Osterwalder dan Pigneur (2013: 31-32) 

mengungkapkan beberapa cara untuk membangun arus 

pendapatan, sebagaimana berikut: 

1. Penjualan Aset 

Pengertian arus pendapatan yang paling luas adalah 

berasal dari penjualan hak kepemilikan atas produk 

fisik. 



38 

 

 

 

2. Biaya Penggunaan 

Arus pendapatan dapat dihasilkan dari penggunaan 

layanan tertentu. Semakin sering layanan itu 

digunakan, semakin banyak pelanggan yang 

membayar. 

3. Biaya Berlangganan 

Arus pendapatan dapat dihasilkan dari penjualan 

akses yang terus-menerus atas suatu layanan dan 

membebankan pelanggan dengan biaya tetap 

berlangganan untuk periode waktu tertentu. 

4. Pinjaman/Penyewaan/Leasing 

Arus pendapatan dapat tercipta karena memberikan 

hak eksklusif sementara kepada seseorang untuk 

menggunakan aset tertentu pada periode waktu 

tertentu sebagai ganti atas biaya yang diberikan 

kepada perusahaan. 

5. Lisensi 

Arus pendapatan ini muncul karena memberi izin 

kepada pelanggan untuk menggunakan properti 

intelektual terproteksi sebagai pertukaran atas biaya 

lisensi.  
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6. Biaya Komisi 

Arus pendapatan ini bersumber dari layanan 

perantara yang dilakukan atas nama dua pihak atau 

lebih. 

7. Periklanan  

Arus pendapatan ini dihasilkan dari biaya untuk 

mengiklankan produk, layanan, atau merek tertentu. 

 

Osterwalder dan Pigneur (2013: 32) menyatakan 

bahwa masing-masing arus pendapatan memiliki 

mekanisme penetapan harga yang berbeda. Jenis 

mekanisme penetapan harga yang dipilih dapat 

membedakan pendapatan yang dihasilkan. Terdapat dua 

jenis mekanisme penetapan harga, yaitu penetapan 

harga tetap dan penetapan harga dinamis. 

 

2.6.6. Key Resources (Sumber Daya Utama) 

Blok bangunan sumber daya utama 

menggambarkan aset-aset yang diperlukan agar sebuah 

model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya utama dapat 

berbentuk fisik, finansial, intelektual, atau manusia, dan 

dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau 
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diperoleh dari mitra utama. (Osterwalder dan Pigneur, 

2013: 34). 

Osterwalder dan Pigneur (2013: 35) menyatakan 

sumber daya utama dapat dikategorikan sebagaimana 

berikut: 

1. Fisik 

Kategori ini meliputi semua bentuk aset fisik seperti 

fasilitas pabrikan, bangunan, kendaraan, mesin, 

sistem, sistem counter penjualan, dan jaringan 

distribusi. 

2. Intelektual 

Sumber daya intelektual seperti merek, pengetahuan 

yang dilindungi, paten, dan hak cipta, kemitraan, dan 

database pelanggan merupakan komponen-

komponen yang semakin penting dalam model bisnis 

yang kuat. 

3. Manusia  

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan 

sesuai dengan model bisnis yang dipilih. 

4. Finansial 

Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya 

finansial atau jaminan finansial seperti uang tunai, 
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kredit, atau opsi saham untuk menjalankan 

operasional bisnisnya. 

 

2.6.7. Key Activities (Aktivitas Kunci) 

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-

hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar 

model bisnisnya dapat bekerja. Seperti halnya sumber 

daya utama aktivitas kunci juga diperlukan untuk 

menciptakan proposisi nilai, menjangkau pasar, 

mempertahankan hubungan pelanggan, dan memperoleh 

pendapatan. (Osterwalder dan Pigneur, 2013: 36). 

Osterwalder dan Pigneur (2013: 36) menyatakan 

aktivitas kunci akan berbeda pada setiap model 

bisnisnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Produksi  

Aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan, 

dan penyampaian produk dalam jumlah besar 

dan/atau kualitas unggul.  

2. Pemecahan Masalah 

Aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran 

solusi baru untuk masalah-masalah pelanggan 

individu. 
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3. Platform/Jaringan 

Model bisnis yang dirancang dengan platform 

sebagai sumber daya utama, didominasi oleh 

platform atau aktivitas kunci yang terkait dengan 

jaringan. 

 

2.6.8. Key Partnerships (Kemitraan Utama) 

Blok bangunan kemitraan utama menggambarkan 

jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis 

dapat bekerja. Perusahaan dapat membentuk kemitraan 

dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi 

landasan dari berbagai model bisnis. Perusahaan 

menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, 

mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. 

(Osterwalder dan Pigneur, 2013: 38). 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2013: 38), 

kemitraan dapat dibedakan menjadi empat jenis sebagai 

berikut: 

1. Aliansi strategis antar non-pesaing. 

2. Coopetition, kemitraan strategis antar pesaing. 

3. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. 

4. Hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin 

pasokan yang dapat diandalkan. 
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Osterwalder dan Pigneur (2013: 39) 

mengungkapkan terdapat tiga motivasi dalam 

membangun kemitraan, yaitu: 

1. Optimisasi dan Skala Ekonomi 

Bentuk paling mendasar dari kemitraan atau 

hubungan antara pembeli-pemasok dirancang untuk 

mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas. 

Optimisasi dan skala ekonomi kemitraan biasanya 

dibuat untuk mengurangi biaya, dan sering kali 

melibatkan outsourcing atau pemanfaatan 

infrastruktur bersama. 

2. Pengurangan Risiko dan Ketidakpastian 

Kemitraan dapat membantu mengurangi risiko dalam 

lingkungan kompetitif yang bercirikan ketidakpastian. 

Bukan sesuatu yang tidak biasa bagi pesaing untuk 

membentuk aliansi strategis dalam satu area sambil 

tetap bersaing di area lainnya. 

3. Akuisisi Sumber Daya dan Aktivitas Tertentu 

Hanya sedikit perusahaan yang memiliki semua 

sumber daya atau melakukan semua aktivitas yang 

digambarkan oleh model bisnisnya. Kebanyakan dari 

mereka lebih suka memperluas kemampuan dengan 

mengandalkan perusahaan lain untuk melengkapi 

sumber dayanya atau melaksanakan aktivitas 
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tertentu. Kemitraan semacam ini muncul karena 

adanya kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, 

lisensi, atau akses kepada pelanggan. 

 

2.6.9. Cost Structure (Struktur Biaya) 

Menciptakan dan memberikan nilai, 

mempertahankan hubungan pelanggan, dan 

menghasilkan pendapatan menyebabkan timbulnya 

biaya. Blok bangunan sturktur biaya menggambarkan 

semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan 

model bisnis, dan menjelaskan biaya terpenting yang 

muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. 

Perhitungan biaya relatif lebih mudah dilakukan setelah 

sumber daya utama, aktivitas kunci, dan kemitraan utama 

ditentukan. Namun, beberapa model bisnis lebih terpacu 

dalam hal biaya daripada model bisnis lainnya. 

(Osterwalder dan Pigneur, 2013: 40). 

Osterwalder dan Pigneur  (2013: 41)  

mengungkapkan bahwa merupakan hal  yang biasa bila 

setiap model bisnis harus meminimalkan biaya. Akan 

tetapi,  struktur biaya yang rendah lebih penting bagi 

beberapa model bisnis dibandingkan model bisnis 

lainnya. Oleh karenanya, akan sangat berguna bila 
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struktur biaya model bisnis dibedakan dalam dua kelas 

berikut: 

1. Terpacu-Biaya 

Model bisnis terpacu biaya berfokus pada 

peminimalan biaya. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan struktur biaya 

seramping mungkin, menggunakan proposisi nilai 

dengan harga yang rendah, otomatisasi maksimum, 

dan outsorcing secara ekstensif. 

2. Terpacu-Nilai 

Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap 

implikasi biaya desain model bisnis tertentu dan 

berfokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai 

premium dan layanan pribadi tingkat tinggi biasanya 

menjadi ciri model bisnis yang terpacu-nilai. 

 

Osterwalder dan Pigneur  (2013: 41)  juga 

menyatakan bahwa struktur biaya dapat memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Biaya Tetap 

Biaya-biaya tetap sama meskipun volume barang 

atau jasa yang dihasilkan berbeda-beda. 
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2. Biaya Variabel 

Biaya-biaya yang bervariasi secara proporsional 

dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. 

3. Skala Ekonomi 

Keunggulan biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika 

produksinya berkembang. Misalnya dengan 

mendapatkan manfaat dari rata-rata harga 

pembelian yang lebih rendah karena membeli dalam 

jumlah yang besar. 

4. Lingkup Ekonomi 

Keunggulan biaya yang dinikmati bisnis terkait 

dengan lingkup operasional yang lebih besar. 

Misalnya, aktivias pemasaran dan saluran distribusi 

yang sama dapat mendukung beberapa produk 

sekaligus. 

 

Business Model Canvas ditampilkan dalam 

selembar kertas yang mirip dengan kanvas yang berisi 

rencana bisnis dengan sembilan blok bangunan dasar 

yang memperlihatkan cara berpikir bagaimana 

perusahaan dapat menghasilkan uang. Kemudian 

dipisahkan lagi menjadi dua bagian sebagaimana otak 

manusia, blok kanan (sisi kreatif), dan kiri (sisi logik) yang 
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di dalamnya mencakup analisis strategi secara internal 

maupun eksternal. 

 

 

Gambar 2.3. Business Model Canvas 

 

2.7. Balance Scorecard 

Balance Scorecard merupakan suatu metode 

penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 

empat perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan 

yaitu : perspektif keuangan,pelanggan, proses bisnis 

internal serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. 

Dari keempat perspektif tersebut dapat dilihat bahwa 

balance scorecard dimaksudkan untuk menjawab 
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pertanyaan pokok yaitu (Prof. Dr. Veithzal Rivai 

Zainal,SE.,MM.,MBA 2009;448): 

1.  Bagaimana penampilan perusahaan di mata 

para pemegang saham? (perspektif keuangan) 

3. Bagaimana pandangan para pelanggan 

terhadap perusahaan ? (Perspektif Pelanggan) 

4. Apa yang menjadi keunggulan perusahaan? 

(perspektif proses internal) 

5. Apa perusahaan harus terus-menerus 

melakukan perbaikan dan menciptakan nilai 

secara berkesinambungan? (perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan) 

 

Balance Scorecard system mempunyai peranan 

bagi manajemen sebagai wahana untuk merencanakan 

kinerja jangka panjang perusahaan, membantu 

manajeman mengemban dan menjalankan misinya, 

balance scorecard berfungsi untuk mentransformasikan 

strategi-strategi perusahaan ke dalam sistem pengukuran 

kinerja yang sesuai dengan sistem manajemen sehingga 

balance scorecard system meningkatkan pemahaman 

dan konsistensi implementasi strategi-strategi 

perusahaan. Balance scorecard juga membantu 

manajemen untuk melaksanakan visi perusahaan di 
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masa mendatang, melakukan perubahan-perubahan 

utama di dalam industri yang kompetitif, cepat berubah 

serta membantu manajemen untuk melihat dan 

memahami komprehensif operasi perusahaan secara 

luas dan cepat ( Prof. Dr. Veithzal Rivai 

Zainal,SE.,MM.,MBA 2009;444). 

Balanced scorecard merupakan suatu sistem 

manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan suatu 

“strategic based responsibility accounting system”  yang 

menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam 

tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 

perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan 

(finansial perspektive), perspektif pelanggan (customer 

perspektive), perspektif proses usaha internal (internal 

business process perspektive) dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

perspective). 

Balanced scorecard mempertahankan perspektif 

keuangan karena tolak ukur keuangan berguna untuk 

mengikhtisarkan konsekuensi tindakan ekonomi terukur 

yang telah diambil. Tolak ukur kinerja keuangan 

menunjukkan apakah strategi, implementasi, dan 

eksekusi perusahaan memberi kontribusi pada perbaikan 

laba. Tujuan finansial biasanya berkaitan dengan 
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pengukuran kemampulabaan. Tujuan keuangan alternatif 

dapat berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau 

perolehan arus kas. Perspektif keuangan 

menggambarkan konsekuensi tindakan ekonomi yang 

diambil dalam ketiga perspektif yang lain. Perspektif 

pelanggan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasar 

dimana unit usaha akan bersaing. Perspektif proses 

usaha internal melukiskan proses internal yang 

diperlukan untuk memberikan nilai untuk pelanggan dan 

pemilik. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

mendefinisikan kapabilitas yang diperlukan induk 

organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka 

panjang dan perbaikan. 

 

Gambar 2.4 Balanced scorecard 
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2.8. Penelitian Terdahulu 

Sebagai data pendukung, penulis juga 

menggunakan dasar atau acuan berupa temuan-temuan 

atau teori-teori yang didapat dari berbagai penelitian 

sebelumnya, khususnya yang memiliki keterkaitan 

dengan perancangan Business Plan, serta penerapan 

business model canvas. Untuk itu, penulis melakukan 

kajian pustaka terhadap beberapa tesis penelitian 

dan/atau perancangan business plan, jurnal-jurnal, dan 

artikel-artikel ilmiah dalam berbagai media, termasuk 

internet.  

 

Tabel 2.3. Daftar Penelitian /Tesis Perancangan 

Bisnis 

No. Nama 

Peneliti/Sumber 

Jurnal/Tesis 

Judul Hasil Penelitian 

1 RANDY WILIZA 

Yogyakarta 

Universitas Gadjah 

Mada, 2017 

Implementasi 

value 

proposition of 

business model 

canvas sebagai 

bentuk 

diferensiasi 

produk melalui 

last piece stock 

Hasil penelitian 

menunjukkan pada dasarnya 

Bymart Asia dapat 

mengimplementasikan 

strategi dengan cukup efektif 

dan efisien. Sembilan 

elemen kanvas model bisnis 

terkoneksi secara fit. Spesifik 

pada value proposition 
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strategy pada 

e-commerce 

desain yang unik, artistik, 

berkualitas tinggi dan 

bersifat last piece stock 

(terbatas) yang ditawarkan 

diterima secara positif oleh 

customer segment dan 

dijadikan sarana untuk 

menghasilkan diferensiasi 

produk. Desain, unik, artistik, 

berkualitas tinggi dan last 

piece stock menjadi kunci 

keberhasilan Bymart Asia 

dalam mengaplikasikan 

diferensiasi produk sehingga 

menjadikannya berbeda. 

Catatan yang muncul adalah 

rancunya konsep e-

commerce yang diusung 

apakah brick & mortar atau 

brick & click yang 

berpengaruh pada customer 

segment sehingga 

berdampak pada kampanye 

pemasaran yang masih 

kurang fokus 

2 Ali Wardhana 

[Yogyakarta]: 

Universitas Gadjah 

Mada, 2017 

Penentuan 

Model Bisnis 

pada Eko 

Nugroho Art 

Class dengan 

Pendekatan 9 

Blok 

Salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah 

menggunakan business 

model canvas dengan 

menentukan sembilan blok 

yang menjadi tujuan 

penelitan ini, yaitu konsumen 

yang menjadi tujuan dan 
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hendak dilayani, nilai yang 

hendak ditawarkan, saluran 

yang digunakan dalam 

berkomunikasi dan 

menjangkau konsumen tipe 

hubungan dibangun dengan 

konsumen, cara untuk 

memperoleh pendapatan, 

aset terpenting yang 

dibutuhkan, hal terpenting 

yang dibutuhkan, jaringan 

dan rekan, dan seluruh biaya 

untuk menjalankan model 

bisnis. 

3 PANGARIBOWO 

RAMDANI; Bambang 

Riyanto L.S., Prof., 

Dr., M.B.A., CMA 

ANALISIS 

STRATEGI 

BISNIS CV 

ZOEHADA 

PANGAN 

KREATIF 

DALAM 

MENGHADAPI 

PERSAINGAN 

INDUSTRI 

PANGAN DI 

DAERAH 

ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 

Tujuan utama dari penelitian 

ini adalah untuk 

mengevaluasi strategi CV 

Zoehada Pangan Kreatif 

(Bakpiapia), yaitu 

menganalisis lingkungan 

eksternal perusahaan 

(industri pangan di 

Yogyakarta) serta 

menganalisis lingkungan 

internal perusahaan, 

sehingga nantinya akan 

dapat ditarik kesimpulan 

apakah strategi perusahaan 

masih efektif untuk 

diterapkan dalam persaingan 

industri pangan saat ini dan 

memberikan alternatif 

strategi untuk meningkatkan 
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kemapuan bersaing dalam 

industri pangan di 

Yogyakarta. 

4 MUCHAMAD 

IRFANDI MUTAQIN; 

Dr. Agus Setiawan, 

M.Soc.Sc. 

EVALUASI 

KINERJA 

MANAJEMEN 

PT. 

INDOMOBIL 

FINANCE 

INDONESIA 

MELALUI 

METODE 

BALANCE 

SCORECARD 

DALAM 

UPAYA 

PENGEMBAN

GAN 

STRATEGI 

BISNIS 

Perusahaan Indomobil 

Finance Indonesia (IMFI) 

merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bisnis 

jasa pembiayaan. Berdiri 

sejak tahun 1993. Mengacu 

pada namanya, IMFI 

merupakan pembiayaan 

resmi untuk merek yang 

bernaung dibawah bendera 

Indomobil Group. 

Bersamaan dengan 

berkembangnya bisnis 

pembiayaan khususnya 

pada kendaraan bermotor, 

setiap perusahaan 

pembiayaan khususnya IMFI 

dituntut agar dapat 

menerapkan strategi 

pemasarannya dengan baik 

dan efektif. Dilihat dari 

kondisi tersebut, peneliti 

ingin mengevaluasi kinerja 

manajerial yang telah 

diterapkan IMFI untuk 

mengetahui sejauh mana 

strategi pembiayaan mobil 

baru yang telah diterapkan 

terlaksana dengan baik. 

Sehingga kekurangan yang 
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didapat dapat segera 

dilakukan tindakan 

perbaikan. Proses penelitian 

ini dianalisis berdasarkan 

empat perspektif Balanced 

Scorecard. Metode yang 

digunakan didalam penelitian 

adalah kualitatif, dengan 

beberapa perhitungan 

kuantitatif. Penelitian tidak 

hanya berhenti pada hasil 

evaluasi yang didapat, 

namun dengan tetap 

menggunakan Balanced 

Scorecard dapat dirumuskan 

rancangan strategi yang 

perlu dilakukan kedepannya. 

Kedepannya peneliti 

berharap PT. Indomobil 

Finance Indonesia dapat 

menerapkan Balanced 

Scorecard sebagai dasar 

mengevaluasi kinerja 

manajerial perusahaan dan 

alat bantu dalam 

merumuskan perencanaan 

strategik bisnis kedepan. 

5 RIZKY ARIEF 

SYAHPUTRA; John 

Suprihanto, Dr., 

M.I.M 

Analisis 

Strategi Bisnis 

Pada PT 

Trinitas Sakta 

Makmur 

Dalam menjalankan 

usahanya, PT. Trinitas Sakta 

Makmur tidak terlepas dari 

berbagai masalah yang 

dihadapi, salah satunya 

adalah ketidaktersediaan 
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bahan baku dari mitra 

perusahaan yang 

mengakibatkan konsentrasi 

terhadap penyelesaian kerja 

seringkali terganggu pada 

aktifitas penunjang kegiatan 

bisnis perusahaan. Oleh 

karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk merumuskan 

alternatif strategi pada PT. 

Trinitas Sakta Makmur, 

dengan menggunakan 

pendekatan matriks SWOT 

serta menganalisis faktor 

â�� faktor lingkungan 

internal dan eksternal 

perusahaan. Adapun, 

metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

Pemilihan strategi 

perusahaan untuk 

menghadapi persaingan di 

industri sludge oil recovery 

dimulai dengan melakukan 

analisis lingkungan eksternal 

dengan mengunakan model 

five forces porter. Dari hasil 

analisis akan menjadi 

masukan dan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam 

menerapkan strategi 
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perusahaan yang tepat 

dengan mengunakan model 

grand strategy. 

6 NURAINI 

INDIRAWATI; Bayu 

Sutikno, 

S.E.,Cand.Merc., 

Ph.D 

Modifikasi 

Model Bisnis 

Sekolah 

Wijaya 

Kusuma 

Tesis ini bertujuan untuk 

memanfaatkan peluang yang 

ada dengan memodifikasi 

model bisnis Sekolah Wijaya 

Kusuma menjadi lebih 

inovatif. Analisis keuangan 

menunjukkan bahwa setelah 

investasi awal yaitu 

Rp1.657.850.000, Sekolah 

Wijaya Kusuma akan melihat 

adanya kenaikan 

pendapatan per tahunnya 

yang disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah siswa 

yaitu dari sekitar 

Rp709.369.723 pada tahun 

pertama menjadi sekitar Rp 

738.172.979 pada tahun 

kelima dengan asumsi 

pertumbuhan satu persen 

setiap tahunnya. 

Perhitungan payback period 

menunjukkan bahwa 

investasi ini memerlukan 

waktu 2.32 tahun untuk 

membayar kembali investasi 

awal dalam pembangunan 

sekolah. Internal Rate of 

Return yang didapat dari 



58 

 

investasi ini sebesar 22,64 

persen. 

7 NORHIDAYATI; 

Sahid Susilo 

Nugroho, Dr., M.Sc 

Modifikasi 

Model Bisnis 

PT Synergy 

World Wide 

Indonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan dan 

memodifikasi model bisnis 

PT Synergy Worldwide 

dengan pendekatan kanvas 

model bisnis, serta 

menganalisis kepuasan 

konsumen dari implementasi 

model bisnis tersebut dalam 

upaya meningkatkan 

pelayanan. Penelitian ini 

juga bertujuan untuk 

memberikan masukan 

kepada para distributor 

mengenai standar pelayanan 

yang digunakan agar tepat 

sasaran dan memberikan 

perlakuan khusus kepada 

para pengguna jasa 

tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa para 

pengguna jasa sebagian 

besar puas atas layanan dan 

produk yang selama ini 

ditawarkan. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil 

variabel-variabel service 

quality (kehandalan, 

tanggapan, jaminan, empati, 

dan bukti fisik) dan atribut 

produk (kualitas, merek, dan 
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2.9. Kerangka Pemikiran 

Dalam perancangan strategi bisnis ini, landasan 

teori digunakan sebagai kerangka berpikir yang menjadi 

dasar dalam merancang definisi, konsep, model dan 

indikator dari rancangan strategi bisnis yang akan dibuat. 

Dalam perancangan strategi bisnis ini, landasan 

teori digunakan sebagai kerangka berpikir yang menjadi 

dasar dalam merancang definisi, konsep, model dan 

indikator dari rancangan strategi bisnis yang akan dibuat. 

Tahapan analisis situasi dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis SWOT,SWOT Matrix, untuk 

mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, dan cara unggul yang digunakan.  

Langkah awal dari proses perancangan strategi 

bisnis adalah menentukan tujuan dan arah bisnis yang 

dituangkan ke dalam misi, nilai dan visi bisnis. Penetapan 

tujuan merupakan hal yang penting, agar perusahaan 

dapat memilih strategi-strategi alternatif yang sesuai 

harga) yag memiliki mean 

score sebesar 4,00. Variabel 

kualitas (4,18) merupakan 

variabel dengan mean score 

tertinggi dari keseluruhan 

analisis. 
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dengan tujuan, bukan pilihan-pilihan yang harus 

berkonsolidasi dengan tujuan, karena ketika membuat 

keputusan ada kecenderungan umum kemungkinan 

tindakan hanya akan berkonsentrasi pada alternatif-

alternatif saja dan bukan pada tujuan yang ingin dicapai. 

(J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, 2003: 200). 

Langkah berikutnya, dilakukan pemilihan inovasi 

model bisnis yang akan dikembangkan. Oliver Gassmann 

(2014: 31) menyatakan bahwa 90% dari model bisnis 

yang baru tidaklah benar-benar baru. Model tersebut 

dibuat berdasarkan 55 pola yang telah ada. Meniru model 

bisnis lain secara kreatif dari bidang industri lainnya dapat 

memberdayakan bisnis perusahaan agar menjadi 

terdepan dalam inovasi di bidangnya, mempelajari dan 

memahami jauh lebih penting daripada sekedar 

menyontek. Dalam hal ini, “blue ocean strategy” 

digunakan untuk menciptakan permintaan dan peluang, 

serta menghasilkan strategi bisnis yang jitu. Melalui 

framework ini juga, diharapkan analisa inovasi bisnis dari 

industri lain dapat dilakukan secara lebih jeli, sehingga 

perusahaan dapat menciptakan inovasi lain dalam rangka 

menciptakan keunggulan bersaing. 

Selanjutnya pada tahap perancangan model 

bisnis Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 
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(SPPBE) PT. Chunur Company, Business Model Canvas 

(BMC) yang digagas oleh Alexander Osterwalder dan 

Yves Pigneur akan digunakan sebagai alat bantu untuk 

menggambarkan, memvisualisasikan, menilai dan 

mengubah model bisnis di dalam satu lembar kertas kerja 

(kanvas). Kanvas ini terdiri dari sembilan blok bangunan 

yang saling berhubungan, di mana sembilan blok 

bangunan ini akan memperlihatkan bagaimana 

perusahaan dapat menghasilkan pendapatan melalui: 

segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan 

pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, 

aktivitas kunci, mitra utama, dan struktur biaya 

(Osterwalder dan Pigneur, 2013: 12-51). Model bisnis ini 

akan menjadi blueprint dari sebuah strategi yang 

diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan 

sistem.  

Tahap perumusan strategi dilakukan melalui 

pendekatan Diamond Strategy dari Hambrick & 

Fredrickson yang dilakukan melalui tahapan sistematis 

dengan menghubungkan setiap misi ke dalam lima 

elemen strategi dan pertimbangan faktor eksternal untuk 

menghasilkan rancangan strategi yang realistis untuk 

dapat dijalankan melalui pengukuran kapabilitas dan 

pemetaan strategi ke dalam perspertif balance scorecard  
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yang dapat diidentifikasi dan diukur pencapaiannya 

dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI). 

Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menetapkan 

strategi yang jitu, berupa strategi yang unik dan tidak 

mudah ditiru sehingga akan bertahan lama untuk 

dijadikan sebagai arah tujuan dan kegiatan jangka 

panjang perusahaan. 

Terakhir, hasil rancangan strategi bisnis akan 

diterjemahkan ke dalam fungsi-fungsi bisnis Stasiun 

Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) untuk 

diaplikasikan ke dalam rencana kegiatan operasional 

yang sistematis, terarah, dan terukur pencapaiannya. 
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Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran Perancangan Strategi Bisnis Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Chunur Company 
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