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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bisnis dan Bisnis Internasional

2.1.1 Definisi Bisnis

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), bisnis adalah usaha yang dijalankan 

yang tujuan utamanya adalah keuntungan.

Menurut Raymond E Glos yang dikutip oleh Umar (2005) dalam bukunya 

yang berjudul “Business : its nature and environment : An Introduction” yang 

dikutip oleh Umar, bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh 

orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry yang 

menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki 

standard serta kualitas hidup mereka.

Pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, 

organisasi, ataupun masyarakat luas. Manusia bisnis (businessman) akan selalu 

melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya 

secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang karenanya. Dari 

kepuasan masyarakat itulah pengusaha akan mendapatkan keuntungan dan 

kemudian keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnis atau 

usahanya agar menjadi luas lagi bagi masyarakat ataupun membuka bisnis baru 

bagi kebutuhan masyarakat yang lain lagi.

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bisnis adalah kegiatan 

sebuah organisasi untuk memnuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa 

untuk mendapatka keuntungan.
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2.1.2 Lingkungan Bisnis

Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin (2010:46) mengemukakan 

bahwa Lingkungan (environment) merupakan salah satu faktor yang sangat 

diperhitungkan dalam pengelolaan kegiatan bisnis. Lingkungan sangat 

berpengaruh dalam perencanaan strategi bisnis.rusak maka dari itu indikator  tahan 

uji, kinerja dan kemudahan perbaikan tidak di masukkan. Menurut Glueck and 

Jauch dalam penelitian Wispandono (2010:154) mengemukakan bahwa 

Lingkungan bisnis meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat 

menimbulkan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Analisis diartikan sebagai 

penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan 

diartikan sebagai proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau 

sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Wispandono (2010: 154) bahwa, ada 4 

indikator lingkungan bisnis , yaitu :

• Biaya Bisnis 

a) Peningkatan biaya tenaga kerja 

b) Peningkatan biaya material 

c) Peningkatan biaya pengangkutan bahan mentah dan barang jadi 

d) Peningkatan biaya penyewaan gedung  

• Ketersediaan Tenaga kerja 

a) Pengurangan staf manajerial dan administrasi

b) Pengurangan teknisi 

e) Pengurangan staf produksi 

• Tingkat Pesaing  

a) Tajamnya persaingan dalam pasar lokal 
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b) Peningkatan permintaan konsumen 

c) Produksi untuk memenuhi standar kualitas 

• Dimensi Pasar 

a) Tingkat produk dan jasa menjadi ketinggalan disbanding pesaing 

b) Tingkat inovasi produk baru

2.1.3 Definisi Bisnis Internasional

Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara 

Negara yang satu dengan Negara yang lain.   Seperti tersebut diatas bahwa Bisnis 

internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas 

suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. 

Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain 

yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Dilain 

pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam sutu Negara 

dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain disebut Pemasaran 

Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang 

biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua 

pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis 

Internasional yaitu :

a. Perdagangan Internasional (International Trade) 

Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar 

Negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara 

ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut 

maka akan timbul “NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” 

atau “BALANCE OF TRADE”. Suatu Negara dapat memiliki Surplus 

Neraca Perdagangan atau Devisit Neraca Perdagangannya. Neraca 

perdagangan yang surplus menunjukan keadaan dimana Negara tersebut 

memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor 

yang dilakukan dari Negara partner dagangnya.
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b. Pemasaran International (International Marketing) 

Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional 

(International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat 

terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan Negara lain, perusahaan lain 

ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini 

pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar 

negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas 

dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi 

ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan 

produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor 

impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi 

dapat pula berupa jasa.

2.2 Manajemen Strategi

Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan–

keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai 

tujuannya. Sebagaimana disiratkan dalam definisi ini, manajemen strategi 

berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, 

keuangan/akuntasi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem 

informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasional. Tujuan 

manajemen strategi adalah untuk mengekploitasi serta menciptakan berbagai 

peluang baru dan berbeda untuk esok, perencanaan jangka panjang. Hal ini 

termasuk analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), formulasi 

strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol menurut Wheelen and 

Hunger (dalam Gunawan, 2016).
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2.3 Business Model Canvas

Menurut Osterwalder (dalam Gunawan, 2016) Business Model Canvas 

(BMC) salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah 

model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi 

menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Business Model Generation 

lebih populer dengan sebutan Business Model Canvas adalah suatu alat untuk 

membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. 

Mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada 

satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan sembilan elemen kunci yang 

terintegrasi dengan baik didalamnya mencangkup analisis strategi secara internal 

maupun ekternal perusahaan.

Dengan Business Model Canvas (Osterwalder dan Pigneur, 2012) 

menyatakan bahwa bisnis model dapat dijelaskan dengan baik melalui sembilan 

blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berfikir bagaimana sebuah 

perusahaan menghasilkan uang. Kesembilan blok tersebut menyangkut empat 

bidang utama dalam suatu bisnis, yaitu pelaggan, penawaran infrastruktur, dan 

kelangsungan finansial. Model bisnis ibarat cetak biru sebuah strategi yang 

diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem.

2.3.1 Proses Desain Model Bisnis

Menurut Osterwalder (2012), proses desain model bisnis memiliki lima 

fase yaitu sebagai berikut:

a. Menggerakan : mempersiapkan proyek desain model bisnis yang sukses,

b. Memahami : meneliti dan menganalisis elemen yang diperlukan untuk

mendesain model bisnis,

c. Mendesain : membangkitkan dan menguji opsi–opsi model bisnis yang
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ada, lalu memilih yang terbaik,

d. Menerapkan : menerapkan prototipe model bisnis di lapangan, dan

e. Mengelola :  mengadaptasi  dan  memodifikasi  model  bisnis  sebagai

respon terhadap reaksi pasar.

2.3.2 Inovasi Model Bisnis

Inovasi model bisnis menurut (Osterwalder dan Pigneur, 2012) 

dilakukan atas tujuan sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi,

b. Menghadirkan teknologi, produk atau jasa ke pasar atau mengembangkan hak 

cipta intelektual yang sudah ada sebelumnya,

c. Meningkatkan, membangun atau mengganggu pasar yang berjalan saat ini,

d. Menciptakan model bisnis yang benar–benar baru.

Inovasi tentunya membuat kita dapat lebih siap mengadapi persaingan 

yang kompetitif. Dengan bisnis model kanvas disediakan sembilan blok yang bisa 

menjadi kunci untuk melakukan terobosan terbaru demi terbentuknya organisasi 

atau perusahaan agar lebih berkembang. Dalam sembilan blok ini juga kita dapat 

menihat segala proses perusahaan dalam menghasilkan uang.

2.3.2.1 Customer Segments

Blok bangunan segmen pelanggan mengambarkan sekelompok orang atau 

organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan 

adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan (yang dapat memberikan 

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

Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka 

dalam segmen-segmen berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku atau 

atribut lain. 
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Menurut (Kotler, 2002 : 73) pasar adalah suatu tempat fisik di mana 

pembeli dan penjual berkumpul untuk mepertukarkan barang dan jasa. Sedangkan 

pendapat lain mengatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai 

keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk 

membelanjakannya (Stanton, 2000 : 51). Kotler (dalam Gunawan, 2016) 

menjelaskan, pasar terdiri dari para pembeli, dan setiap pembeli berbeda dalam 

satu atau banyak hal. Perbedaan itu dapat berupa keinginan, sumberdaya, lokasi, 

perilaku maupun praktek-praktek membelinya. Variabel manapun yang disebut 

tadi dapat digunakan untuk memisah-misahkan pasar atau segmentasi pasar. 

Sehingga dapat disimpulkan segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi 

kelompok-kelompok kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau prilaku berbeda 

yang mungkin memerlukanproduk atau bauran pemasaran tersendiri Kotler dan 

Armstrong (dalam Saputra, 2012).

Menurut Kotler dan Amstrong (dalam Wijaya dan Sirine, 2016), terdapat 

empat variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar 

konsumen yaitu: 

a. Segmentasi geografik       

Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik 

seperti negara, regional, negara bagian, kota atau kompleks perumahan.  Sebuah 

perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa 

wilayah geografik ini, atau beroperasi di semua wilayah, tetapi lebih 

memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. 

b.  Segmentasi demografik       

Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada 

variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, 

pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Faktor-faktor 

demografik merupakan dasar paling populer untuk membuat segmentasi kelompok 

pelanggan.  Salah satu alasan adalah kebutuhan konsumen, keinginan dan tingkat 
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penggunaan seringkali amat dekat dengan variabel demografik. Alasan lain adalah 

variabel demografik lebih mudah diukur ketimbang tipe variabel yang lain. 

c. Segmentasi psikografik       

Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan 

pada karakteristik sosial, gaya hidup atau kepribadian.  Orang yang berada dalam 

kelompok demografik yang sama dapat saja mempunyai ciri psikografik berbeda.

d. Segmentasi tingkah laku 

Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada 

pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk.  

Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik 

untuk membentuk segmen pasar.

Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat menetapkan 

sasaran pasar yang akan dilayani (Target Market). Perusahaan harus mengevaluasi 

setiap segmen untuk menentukan daya tarik dan peluang segmen tersebut yang 

cocok dengan kapabilitas dan sumber daya perusahaan. Dengan 

mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif, perusahaan 

akan berada pada posisi yang lebih baik dengan melayain   konsumen tertentu dari   

pasar tersebut. Menurut Ferrell dan Hartline (dalam Tania dan Dharmayanti, 

2014), ada lima strategi dasar untuk pemilihan target pasar, yaitu :

a. Single Segment Targeting

b. Selective Targeting

c. Mass Market Targeting

d. Product Specialization

e. Market Specialization

Menurut Duncan (dalam Tania dan Dharmayanti, 2014), strategi brand 

positioning umumnya berlandaskan salah satu dari empat variabel yaitu :
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1. Category Positioning

2. Image Positioning

3. Unique Product Feature Positioning

4. Benefit Positioning

Fandy dan Gregorius (dalam Gunawan, 2016) menjelaskan bahwa 

perspektif permintaan pasar dapat diintegrasikan pada perspektif penawaran 

melalui proses segmentasi pasar strategi, yang langkah-langkahnya sebagai 

berikut:

a. Tahap Segmentation

1) Mensegmentasi pasar menggunakan variabel-variabel permintaan, seperti 

kebutuhan pelanggan dengan pelanggan, manfaat yang dicari (benefit sought), 

Solusi atas masalah yang dihadapi, situasi pemakaian dan lain-lain.

2) Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasi menggunakan variabel-

variabel yang bisa membantu perusahaan memahami cara melayani kebutuhan 

pelanggan tersebut (misalnya, biaya beralih pemasok, biaya berbelanja, lokasi 

geografis, ukuran pelanggan, daya beli, sensitivitas harga dan seterusnya) dan cara 

berkomunikasi dengan pelanggan (misalnya, preferensi dan penggunaan media, 

sikap, aktivitas, minat, opini dan lain-lain).

b. Tahap Targeting

1) Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-

variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari segmen 

(misalnya, tingkat pertumbuhan segmen bersangkutan), biaya melayani setiap 

segmen (misalnya, biaya distribusi), biaya memproduksi produk dan jasa yang 

diinginkan pelanggan (misalnya biaya produksi dan diferensiasi produk), dan 

kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar sasaran.
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2) Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan 

potensi segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan.

c. Tahap Positioning

1) Mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa perusahaan yang 

atraktif bagi pelanggan saaran dan kompatibel dengan citra korporat yang 

diharapkan perusahaan.

Sebuah model bisnis dapat menggambarkan satu atau beberapa segmen 

pelanggan, besar ataupun kecil. Suatu organisasi harus memutuskan segmen mana 

yang dilayani dan mana yang diabaikan. Setelah itu, barulah organisasi tersebut 

dapat merancang model bisnis dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang tepat 

mengenai kebutuhan spesifik pelanggan. Menurut Kasali (dalam Wijaya dan 

Sirine, 2016) sedikitnya ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan 

segmentasi pasar, yaitu : 

a. Mendisain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.        

Hanya dengan memahami segmensegmen yang responsif terhadap suatu 

stimuli, maka perusahaan dapat mendesign produk sesuai dengan 

kebutuhan/keinginan segmen tersebut. Jadi perusahaan menempatkan konsumen 

di tempat utama dalam mendesign produk, dan menyesuaikan produknya untuk 

memuaskan konsumen (customer satisfaction at a profit). 

b.  Menganalisis pasar        

Dengan segmentasi pasar membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang 

akan menggerogoti pasar produknya. Ingatlah pesaing perusahaan bukanlah 

semata-mata “mereka yang menghasilkan produk yang sama dengan yang 

perusahaan sajikan kepada konsumen”. Pesaing perusahaan adalah mereka yang 

mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen. 

c.  Menemukan peluang (niche).        
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Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang 

baik akan sampai pada ide menemukan peluang. Peluang ini tidak selalu sesuatu 

yang besar, tapi pada masanya ia akan menjadi besar. Perlu diingat konsumen 

akan selalu belajar mengenali sesuatu atau mengikuti orang lain, atau merasa 

butuh terhadap suatu produk. 

d.  Menguasai posisi yang superior dan kompetitif.       

Perusahaan yang menguasai segmen dengan baik umumnya adalah mereka yang 

paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseranpergeseran yang 

terjadi dalam segmennya. 

e. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien, jika perusahaan 

tahu persis siapa segmen mereka, maka perusahaan akan tahu bagaimana 

berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya.

2.3.2.2 Value Proposition

Blok bangunan proposisi nilai mengambarkan gabungan antara produk dan 

layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proposisi nilai 

adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain. Proposisi nilai dapat memecah masalah pelanggan atau 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Setiap proposisi nilai berisi gabungan produk 

dan/atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik. Dalam 

hal ini proposisi nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat yang 

ditawarkan perusahaan kepada pelanggan.

Buttle (dalam Andaru et al., 2015) menyatakan bahwa value proposition 

adalah sebuah janji eksplisit atau implisit yang dibuat oleh sebuah perusahaan 

untuk konsumen di mana yang akan memberikan suatu kumpulan benda tertentu 

yang diikat menjadi satu dari manfaat penciptaan nilai. Janji eksplisit yang 

dimaksudkan adalah suatu janji yang dinyatakan secara tegas, sedangkan janji 

implisit adalah janji yang dinyatakan secara tersirat. Konsumen dapat menerima 

nilai dari janji yang dibuat oleh perusahaan dan harus sesuai dengan keinginan 
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serta dapat memuaskan konsumen (Andaru et al., 2015). Bagaimana konsumen 

memilih diantara produk-produk yang mungkin memuaskan suatu kebutuhan 

tertentu? Berpedoman pada konsep nilai kegunaan, seorang konsumen akan 

memilih produk yang memberikan banyak keuntungan dan lebih memuaskan 

dirinya. Contohnya ketika seseorang harus menempuh jarak sejauh 5KM setiap 

harinya untuk sampai ditempat kerjanya, kemudian Ia dihadapkan pada beberapa 

pilihan yaitu: Berjalan kaki, bersepeda, menggunakan sepeda motor, 

menggunakan trasnportasi umum dan menggunakan mobil pribadi. Jika orang ini 

ingin sampai ditempat kerja dengan cepat, maka pasti ia akan memilih 

menggunakan kendaraan daripada berjalan kaki. Jika ia ingin sampai dengan cepat 

dan biaya yang murah, mungkin ia akan memilih sepeda motor. Dan jika ia ingin 

sampai dengan cepat dan nyaman maka ia bisa menggunakan mobil pribadi. 

Pemilihan ini tergantung pada kapasitas yang dimiliki orang tersebut (Gunawan, 

2016).

Penciptaan value suatu produk dihasilkan dengan menawarkan sejumlah 

keunggulan produk dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini 

meliputi desain, warna, ukuran, kemasan dan sebagainya. Sedangkan atribut yang 

tidak berwujud diantaranya harga, jasa, layanan dan kualitas, Kotler (dalam 

Effendy dan Kunto,2013). Berikut nilai yang bisa diberikan dan ditawarkan 

kepada pelanggan menurut Osterwalder dan Pigneur (2012), yaitu :

a. Sifat baru

Beberapa proporsi nilai memenuhu berbagai kebutuhan pelanggan yang 

belum pernah mereka terima sebelumnya. Hal ini acap kali terkait dengan 

teknologi, tetapi tidak selalu, misalnya telepon seluler yang menciptakan 

industry baru di seputar telekomunikasi bergerak. Di sisi lain, produk-

produk semacam pendanaan investasi yang etis tidak terkait sama sekali 

dengan teknologi.

b. Kinerja

Meningkatkan kinerja produk atau layanan merupakan cara yang umum 

untuk menciptakan nilai. Sektor PC biasanya mengandalkan faktor ini 
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yaitu dengan melemparkan mesin yang lebih andal ke pasar. Akn tetapi, 

peningkatan kinerja juga memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, belum 

lama ini PC yang lebih cepat, dengan kapasitas/daya tamping disk yang 

lebih besar dengan grafis yang baik gagal meningkatkan permintaan 

pelanggan.

c. Penyesuaian (kustomisasi)

Menyesuaikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik 

pelanggan individu atau segmen pelanggan juga menciptakan nilai. Akhir-

akhir ini, konsep kostumisasi massa dan penciptaan pelanggan menjadi 

semakin penting. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyesuaikan 

produk dengan jasa, smbil tetap meraih keunggulan skala ekonomi.

d. Menyelesaikan pekerjaan

Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan 

pekerjaannya. Rolls-Royce memahami hal ini dengan baik pelanggannya

adalah perusahaan penerbangan yang bergantung sepenuhnya pada Rolls-

Royce untuk memproduksi dan memperbaiki mesin jet mereka. Kerjasama 

ini memungkinkan perusahaan penerbangan itu menjalankan perusahaan 

dan sebagai imbalannya mereka membayar untuk setiap jam mesin 

berfungsi kepada Rolls-Royce.

e. Desain

Desain itu penting tapi sulit diukur. Sebuah produk terlihat menonjol 

karena desainnya yang superior. Dalam industri fashion dan produk 

elektronik konsumen, desain dapat menjadi bagian proposisi nilai yang 

sangat penting.

f. Merek/status

Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang sederhana 

karena menggunakan atau memasang merek tertentu. Misalnya, memakai 

jam tangan Rolex yang menunjukkan kekayaan. Lalu, pemain papan luncur 

memakai merek “Underground” terbaru untuk memperlihatkan bahwa 

mereka mengikuti mode.

g. Harga
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Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih sering dilakukan untuk 

memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. 

Tetapi proposisi nilai harga murah memberi implikasi penting bagi seluruh 

model bisnis.

h. Pengurangan biaya

Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting untuk 

menciptakan nilai. Misalnya, dalam menjual aplikasi manajamen hubungan 

pelanggan (CRM), salesforce.com membebaskan pembeli dari pengeluaran 

dan kesulitas dalam membeli, menginstal dan mengelola software CRM itu 

sendiri.

i. Pengurangan resiko

Pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika mereka 

membeli suatu produk atau jasa. Bagi pembeli mobil seken, garansi 

layanan satu tahun mengurangi resiko kerusakan dan perbaikan purnajual. 

Garansi tingkat-pelayanan mengurangi sebagian risiko yang diterima 

pembeli dari layanan TI yang di-outsource-kan.

j. Kemampuan dalam mengakses

Menyediakan prosuk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit 

mengakses produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan 

nilai. Produk atau jasa ini dapat dihasilkan dari inovasi model bisnis, 

teknologi baru, atau kombinasi keduanya. NetJets misalnya, 

mempopulerkan konsep kepemilikan pesawat jet pribadi. Dengan 

menggunakan model bisnis yang inovatif, Netjets menawarkan akses jet 

pribadi kepada individu dan perusahaan, sebuahlayanan yang sebelumnya 

tidak dapat dijangkau sebagian besar pelanggan.

k. Kenyamanan/kegunaan

Menjadikan segala sesuatu lebih nyaman dan lebih mudah digunakan dapat 

menciptakan nilai yang sangat berarti. Dengan iPod dan Itunes, Apple 

menawarkan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari, membeli, 

mengunduh, dan mendengarkan musik digital. Sekarang Apple 

mendominasi pasar tersebut.
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Fifield (dalam Effendy dan Kunto, 2013) menuliskan enam pertanyaan 

untuk organisasi ketika mereka mulai untuk membuat atau memberikan value 

statement. Ini adalah: 

1) Siapa target customer? Meneliti target customer akan secara jelas 

mengidentifikasi pasar dan kelompok customer. 

2) Apa kebutuhan dan masalah customer? Apa jenis value yang 

customer cari (harga, manfaat, usaha, atau resiko) dan apa yang akan menjadi cara 

terbaik untuk berkomunikasi masalah internal dan eksternal? 

3) Apa konteks sasaran atau opportunity? Itu mengacu pada perilaku 

pembelian customer, saat mereka memilih untuk membeli, tempat (dimana mereka 

lebih memilih untuk membeli) lokasi fisik, perasaan dan emosi ketika membuat 

keputusan membeli. 

4) Apa yang akan produk atau jasa lakukan untuk customer? Value 

proposition harus digunakan dengan benar untuk menafsirkan tawaran persis 

dengan tidak ada pertanyaan. Akibatnya, customer yang memilih untuk membeli 

produk atau layanan akan tahu persis fitur dan manfaat yang ditawarkan. 

5) Bagaimana membuat penawarkan yang unik? Ini agak tergantung 

pada customer. Satu-satunya pilihan bagi manajer adalah untuk memastikan 

bahwa karyawan di tingkat operasional melakukan pekerjaan mereka dengan 

sempurna. Mereka juga harus memahami proposisi nilai yang organisasi telah 

berjanji untuk menyampaikan kepada customer. 

6) Mengapa mereka lebih memilih tawaran Anda dalam persaingan? 

bagaimana customer menunjukkan preferensi customer terhadap organisasi dan 

membeli penawaran. Bagian yang paling penting adalah untuk memberikan dan 

mengkomunikasikan tawaran dengan baik kepada customer, sehingga customer 

mengerti dengan jelas keuntungan Yang didapatkan.   

Beberapa proporsi nilai menjadi inovatif dan mewakili sebuah penawaran 

baru atau justru mengubah penawaran yang ada. Proporsi nilai lain mungkin saja 
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sama dengan penawaran pasar yang sudah ada, tetapi dengan fitur dan atribut 

tambahan.

2.3.2.3 Channels

Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan 

berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk 

memberikan proporsi nilai.

Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung 

antara perusahaan dan pelanggan. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang 

sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. Menurut Osterwalder 

dan Pigneur (2012:26) saluran menjalankan beberapa fungsi, termasuk:

• Meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa 

perusahaan.

• Membantu pelanggan mengevaluasi proporsi nilai perusahaan.

• Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik.

• Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan.

• Memberikan dukungan purna jurnal kepada pelanggan.

Menurut Kotler and Armstrong (2014:363) saluran distribusi merupakan 

sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk 

atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna 

bisnis. Menurut Czinkota and Ronkainen (dalam Setyadi et al., 2015) ada tiga 

jenis alternatif saluran distribusi, yang pertama adalah saluran distribusi untuk 

barang konsumen (consumer good), saluran distribusi untuk barang industri 

(industrial good) dan saluran distribusi untuk jasa.

Osterwalder dan Pigneur (2012:27) Menjelaskan bahwa saluran 

memiliki lima fase yang berbeda. Masing-masing saluran dapat mencakup 

sebagian atau bahkan kelima fase tersebut. Kita dapat membedakan antara saluran 

langsung dan tidak langsung, dan antara saluran yang kita miliki dan yang dimiliki 

mitra. Berikut kelima fase dalam saluran, yaitu:
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1. Kesadaran : Bagaimana eningkatkan kesadaran terhadap produk dan 

jasa perusahaan kita?

2. Evaluasi : BAngaimana membantu pelanggan mengevaluasi proporsi 

nilai organisasi?

3. Pembelian : Bagaimana memungkinkan pelanggan membeli produk 

dan jasa spesifik kita?

4. Penyampaian : Bagaimana menyampaikan proporsi nilai kepada 

pelanggan?

5. Purnajurnal : Bagaimana memberikan dukungan purna jurnal kepada 

pelanggan?

Menemukan paduan saluran yang tepat untuk memenuhi bagaimana 

pelanggan ingin dijangkau sngat penting untuk membawa proposisi nilai ke pasar. 

Sebuah organisasi dapat memilih antara menjangkau pelanggan melalui 

salurannya sendiri, melalui saluran mitra, atau melauli paduan keduanya. 

Integrasikan semua saluran tersebut untuk menciptakan pengalaman pelanggan 

yang hebat, dan maksimalkan pendapatan.

2.3.2.4 Customer Relationship

Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis 

hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. 

Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun 

bersama segmen pelanggan. Hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat 

pribadi sampai otomatis.

Strategi pemasaran yang berbasis pada upaya menciptakan hubungan 

antara pihak perusahaan dengan pelanggan lebih dikenal dengan istilah Customer 

Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management(CRM) 

merupakan suatu strategi perusahaan yang digunakan untuk memanjakan 

pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing Gaffar (dalam Carissa et al., 

2014). 
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Definisi Customer Relationship Management (CRM) menurut Buttle  

(dalam Carissa et al., 2014) yaitu:

“CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-

proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk 

menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara 

profitabel”.

Sedangkan menurut Temporal dan Troot (dalam Carissa et al., 2014):

“CRM pada intinya merupakan kolaborasi dengan setiap konsumen yang 

mampu menciptakan keadaan yang tidak merugikan salah satu pihak (win-

win situation). anda menambah nilai pada kehidupan sehari-hari setiap 

konsumen, dan sebagai imbalannya, mereka memberikan kesetiaan kepada 

anda. Sesungguhnya, proses ini merupakan hal yang berhubungan dengan 

setiap konsumen secara individual.”

Dari beberapa pendapatdi atas maka dapat disimpulkan bahwa Customer 

Relationship Management (CRM) adalah suatu strategi bisnis yang 

mengintegrasikan proses dan fungsi internal dengan eksternal untuk untuk 

menciptakan nilai dan memanjakan pelanggan serta menciptakan keadaan win-win 

situation melalui serangkaian kegiatan mengelola informasi yang rinci tentang 

masing-masing pelanggan dengan tujuan untuk menciptakan kesetiaan pelanggan 

dan agar tidak berpaling kepada pesaing. Pada intinya perusahaan bermaksud 

membangun ikatan yang lebih kuat dengan para pelanggan yang bertujuan untuk 

memaksimalkan loyalitas pelanggan.

Utami (dalam Carissa et al., 2014) menjelasan proses dari Manajemen 

Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management/CRM) adala 

mengumpulkan data pelanggan, menganalisis data pelanggan dan identitas target 

pelanggan, mengembangkan Program CRM, dan mengimplementasikan Program 

CRM.Customer Relationship Management (CRM)  memungkinkan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan secara langsung dan secara 
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maksimal yaitu dengan cara mengembangkan hubungan dengan setiap pelanggan 

yang berharga melalui penggunaan informasi atau basis data (database) pelanggan.

Gambar 2.1 Proses CRM

Sumber : Utami (dalam Carissa et al., 2014)

Menurut Osterwalder dan Pigneur  (2012:29) ada beberapa jenis 

hubungan pelanggan, yaitu:

a. Bantuan personal

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antar manusia. Pelanggan dapat 

berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan 

bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. 

Komunikasi ini dapat dilakukan di titik penjualan, melalui call center, e-

mail, dan saluran lainnya.

b. Bantuan personal yang khusus

Dalam hubungan jenis ini, perusahaan menugaskan petugas pelayanan 

pelanggan yang khusus diperuntukkan bagi klien individu. Jenis hubungan 

ini paling dalam dan paling intim, dan biasanya dikembangkan dalam 

jangka panjang. 

c. Swalayan
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Dalam hubungan jenis ini, perusahaan tidak melakukan hubungan 

langsung dengan pelanggan, tetapi menyediakan semua sarana yang 

diperlukan pelanggan agar dapat membantu dirinya sendiri.

d. Layanan otomatis 

Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih 

canggih dengan proses yang otomatis. Misalnya, profil online personal 

memberi pelanggan akses menggunakan layanan sesuai dengan yang 

diinginkan.

e. Komunitas

Saat ini, perusahaan semakin banyak memanfaatkan komunitas penggna 

agar lebih terlibat dengan pelanggan/prospek dan dapat memfasilitasi 

hubungan antar anggota komunitas. Banyak perusahaan mempertahankan 

komunitas online yang memungkinkan pengguna bertukar pengetahuan 

dan saling membantu memecahkan masalah. Komunitas juga dapat 

membantu perusaan untuk lebih memahami pelanggannya.

f. Kokreasi

Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekedar hubungan 

konvensional pelanggan-vendor untuk menciptakan nilai bersama 

pelanggan. Amazon.com memngajak pelanggan memberikn ulasan yang 

kemudian menciptakan nilai bagi pencinta buku lainnya.

Penerapan program Customer Relationship Management(CRM), 

diharapkan mampu membuat pelanggan menjadi setia kepada perusahaan sehingga 

hubungan yang terjadi tidak hanya hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi 

lebih mengarah kepada suatu hubungan mitra. Perusahaan menjadi lebih 

memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan sehingga 

pelanggan enggan untuk berpaling kepada pesaing.

2.3.2.5 Revenue Stream

Blok bangunan revenue stream (arus pendapatan) menggambarkan uang 

tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan (biaya 
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harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). Jika pelanggan 

adalah inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Tentunya 

pendapatan berhubungan dengan bagaimana cara mendapatkan laba atau profit. 

Sunyoto (dalam Gunawan: 2016) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Disini 

permasalahannya adalah keefektifan manajemen dalam menggunakan baik total 

aktiva maupun aktiva bersih. Keefektifan dinilai dengan mengaitkan laba bersih 

terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba.

Osterwalder dan Pigneur  (2012:30) menyatakan bahwa model bisnis 

melibatkan dua jenis arus pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran 

pelanggan.

2. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan 

baik untuk memberikan proporsi nilai kepada pelanggan maupun 

menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian.

Ada beberapa cara yang dijelaskan oleh Osterwalder dan Pigneur  

(2012:30) untuk membangun arus pendapatan, yaitu:

a. Penjualan asset : Pengertian arus pendapatan yang paling 

luas berasal dari penjualan hak kepemilikan atas produk fisik. 

Contohnya Amazon.com menjual buku, music, produk konsumen 

elektronik, dan sebagainya secara online.

b. Biaya penggunaan : Arus pendapatan dihasilkan dari 

penggunaan layanan tertentu. Semakin sering layanan tersebut 

digunakan, maka akan semakin banyak pelanggan yang membayar. 

Contohnya adalah operator telekomunikasi menarik biaya dari 

pelanggan untuk jumlah menit pembicaraan melalui telepon.

c. Biaya Berlangganan : Arus pendapatan dihasilkan dari penjualan 

akses yang terus menerus atas suatu layanan.
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d. Pinjaman/Leasing : Arus pendapatan tercipta karena memberi 

seseorang hak eksklusif sementara untuk menggunakan menggunakan 

aset tertentu pada periode tertentu sebagai ganti atas biaya yang ditarik. 

Untuk meminjamkan, cara seperti ini memberikan keunggulan dalam 

pengembalian pendapatan. Disisi lain, penyewa menikmati keuntungan 

karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk menanggung biaya penuh 

atas kepemilikan.

e. Lisensi : Arus pendapatan ini muncul karena 

memberi izin kepada pelanggan untuk menggunakan 

propertiintelektual terproteksi sebagai pertukaran atas biaya lisensi. 

Lisensi memungkinkan pemegang hak menghasilkan pendapatan dari 

property mereka tanpa harus memproduksi atau mengomersilkan suatu 

layanan.

f. Biaya komisi : Arus pendapatan ini bersumber dari 

layanan perantara yang dilakukan atas nama dua pihak atau lebih. 

Perantara dan agen real estat mendapat komisi setiap kali mereka 

berhasil menghubungkan pembeli dan penjual.

g. Periklanan : Arus pembayaran ini dihasilkan dari biaya 

mengiklankan produk, layanan, atau merek tertentu.

Perusahaan harus bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apakah masing-

masing segmen pelanggan benar-benar bersedia membayar? Jika pertanyaan 

tersebut terjawab dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih arus 

pendapatan mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda seperti 

daftar harga yang tetap, penawaran, pelelangan, kebergantungan pasar 

kebergantungan volume atau manajemen hasil. 

Secara sederhana revenue stream dapat didefinisikan sebagai sumber 

utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Revenue model dapat diartikan 

sebagai sebuah cara yang ditempuh pelaku bisnis untuk mengelola arus 

pendapatan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya yang diperlukan 

untuk mengelola pendapatan tersebut. Sedangkan business model merupakan 
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berbagai aspek dalam bisnis yang di dalamnya termasuk revenue stream dan 

model, serta rincian strategi yang menggambarkan bagaimana proses bisnis 

perusahaan bisa berjalan berkesinambungan.

2.3.2.6 Key Resources

Blok bangunan sumber daya utama mengambarkan aset-aset terpenting 

yang dipelukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis 

memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, 

menjangkau pasar mempertahankan hubungan dengen segmen pelanggan dan 

memperoleh pendapatan. Tentunya  sumber daya berhubungan dengan lingkungan 

oraganisasi. Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Gunawan:2016) lingkungan 

organisasi dapat dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Oleh karena 

itu, blok key resources termasuk ke dalam lingkungan internal.

Kebutuhan sumber daya utama berbeda-beda sesuai jenis model bisnis. 

Perusahaan microchip memerlukan fasilitas produksi padat modal, sementara 

desainernya lebih berfokus pada sumber daya manusia. Sumber Daya Utama dapat 

berbentuk fisik finansial, intelektual atau manusia. Sumber Daya Utama dapat 

dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh oleh mitra utama. Sumber 

daya utama dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Fisik

Kategori ini meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas pabrikan, bangunan, 

kendaraan, mesin, sistem, dan jaringan distribusi. Peritel semacam Wal-Mart dan 

Amazon.com sangat mengandalkan sumber daya fisik yang acap kali padat 

modal.Wal-mart memiliki jaringan pertokoan global yang sangat besar dan 

infrastuktur logistik terkait. Amazon.com memiliki TI, gudang, dan infrastuktur 

logistik yang ekstensif.

b. Intelektual
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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.

c. Manusia

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia, tetapi orang-orang 

akan menonjol dalam model bisnis tertentu. Manusia merupakan sumber daya 

yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Terkait fungsi sumber daya 

manusia, Byars dan Leslie (dalam Gunawan:2016) mengatakan:

“refer to those task and duties permormed in both large and small organizations to 

provide for and coordinate human resources. Human resource functions 

encompass a variety of activities that significantly all area of an organization”.

Artinya bahwa mengenai tugas-tugas yang dikerjakan pada organisasi besar dan 

kecil untuk menyediakan dan mengkordinir sumber daya manusia. Fungsi sumber 

daya manusia meliputi sebuah keanekaragaman dari aktifitas-aktifitas yang secara 

signifikan mempengaruhi semua wilayah organisasi.

d. Finansial

Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial dan/atau jaminan 

finansial seperti uang tunai, kredit atau opsi saham untuk merekrut karyawan 

andalan. Ericsson, sebuah pabrikan telekom,, mencontohkan pembangkit sumber 

daya finansial dalam model bisnisnya. Ericsson memilih untuk meminjam dana 

dari perbankan atau pasar modal, kemudian menggunakannya sebagian untuk 

memodali vendor memenuhi kebutuhan pelanggannya. Hal ini memastikan 

pesanan diberikan kepada Ericsson, bukannya pesaing.
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2.3.2.7 Key Activities

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang 

harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat berkerja. Setiap model 

bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci yaitu tindakan-tindakan terpenting 

yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti 

halnya sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci juga diperlukan untuk 

menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan 

Hubungan Pelanggan dan memperoleh pendapatan. Seperti sumber daya utama, 

aktivitas-aktivitas kunci berbeda bergantung pada jenis model bisnisnya. Untuk 

produsen software microsoft, aktivitas-aktivitas kunci mencakup pengembangan 

software.

Dalam Bukunya mengenai generasi bisnis model Osterwalder dan 

Pigneur  (2012:30) menjelasakan aktivitas-aktivitas kunci dikategorikan sebagai 

berikut:

a. Produksi

Aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan dan menyampaikan produk 

dalam jumlah besar dan/atau kualitas unggul. Aktivitas produksi mendominasi 

model bisnis perusahaan pabrikan.

b. Pemecahan masalah

Jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru untuk masalah-masalah pelanggan 

individu. Kegiatan-kegiatan konsultan, rumah sakit dan organisasi jasa lain 

biasayadidominasi aktivitas pemecahan masalah. Model bisnis organisasi ini 

membuthkan aktivitas-aktivitas seperti manajemen pengetahuan dan pelatihan 

berkelanjutan.

c. Platfrom/jaringan

Model bisnis yang dirancang dengan platform sebagai Sumber Daya Utama 

didominasi oleh platform atau aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan. 
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Jaringan, platform matchmaking, software dan bahkan merek dapat berfungsi 

sebagai platform.

2.3.2.8  Key partnership

Kemitraan usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan 

pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang 

sinergis Kartasismita (dalam Asiati dan Nawawi: 2016). Dengan kata lain, 

kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama pelaku usaha yang sejajar, 

terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memerlukan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Blok bangunan kemiktraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan 

mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk 

kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai 

model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model 

bisnis, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Osterwalder 

dan Pigneur  (2012:38) membedakan empat jenis kemitraan yang berbeda, yaitu:

1. Aliansi strategis antara non-pesaing.

2. Coopetition: kemitraan strategis antar pesaing.

3. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru.

4. Hubungan pembeli dan pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat 

diandalkan.

Maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution partnership”, di 

mana kedua pihak yang bermitra tidak ada yang dirugikan, keduanya sama-sama 

mendapatkan keuntungan melalui praktik kemitraan Hafsah (dalam Fadilah dan 

Sumardjo:2011). Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang 

bermitra karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan juga 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menjaga kesinambungan usaha, 

meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, 

mengurangi resiko usaha, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing usaha 

serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha 
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mandiri. Kemitraan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus 

mendorong pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan 

masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi regional (wilayah) (Fadilah dan 

Sumardjo:2011).

Direktorat Pengembangan Usaha, Departemen Pertanian dalam 

Puspitawati (2006) memberikan panduan mengenai beberapa jenis pola 

kemitraan, yaitu:  

a. Inti Plasma  

b. Subkontrak  

c. Perdagangan Umum  

d. Keagenan  

e. Kerja sama Operasional Khusus (KOA)  

f. Pola Kemitraan Saham

2.3.2.9 Cost Structure

Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting 

yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Menurut 

Purnamadewi dan Meiri (dalam Misgiantoro: 2016) struktur biaya adalah 

komposisi biaya yang keluarkan dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian, 

menciptakan dan memberikan nilai mempertahankan hubungan pelanggan dan 

menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan biaya 

semacam ini relatif lebih mudah setelah sumber daya utama, aktivitas-aktivitas 

kunci dan kemitraan utama ditentukan. Meskipun demikian, beberapa model 

bisnis lebih terpacu dalam hal biaya daripada model bisnis lain.

Lukman (dalam Misgiantoro: 2016) membagi pengertian biaya ke dalam 

dua arti yaitu arti luas dan sempit. Dalam arti luas, Biaya adalah pengorbanan 
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sumber ekonomis (sifat kelangkaan) yang diukur dalam satuan mata uang yang 

telah terjadi atau kemungkinan terjadi dalam mencapai tujuan tertentu(to secuer 

benefit). Dalam arti sempit, biaya adalah bagian harga pokok yang dikorbankan 

dalam usaha memperoleh penghasilan.

Wasilah (dalam Gunawan: 2016) menyatakan, ditinjau dari perilaku 

biaya terhadap perubahan dalam tingkat kegiatan atau volume maka biaya-biaya 

dapat dikategorikan dalam tiga jenis biaya, yaitu:

a. Biaya Tetap

Adalah biaya-biaya yang secara total tetap tidak berubah dengan adanya 

perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat 

kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Biaya tetap per 

unit akan berubah dengan adanya perubahan volume produksi. Dalam 

jangka panjang biaya tetap juga akan menjadi biaya variabel.

b. Biaya Variabel

Adalah biaya-biaya yang dalam total berubah secara langsung dengan 

adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume, baik volume produksi 

ataupun volume penjualan. Di samping itu, biaya variabel mempunyai 

karakteristik umum yang lain di mana biaya per unitnya tidak berubah. 

Contoh dari biaya- biaya produksi yang dapat diidentifikasikan sebagai 

biaya variabel adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung, serta beberapa elemen biaya overhead pabrik dan elemen biaya 

penjualan.

c. Biaya Semi Variable 

Adalah biaya-biaya yang mempunyai atau mengandung unsur tetap dan 

unsur variabel. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, biaya ini 
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harus dipisah menjadi elemen biaya tetap dan elemen biaya variabel. 

Unsur tetap ini biasanya merupakan biaya minimum yang harus 

dikeluarkan untuk jasa yang digunakan. Sebagai contoh dari biaya semi 

variabel ini; biaya listrik, biaya telepon, biaya angkutan dan lain-lain.

2.4 Pariwisata dan Wisatawan

2.4.1 Definisi Pariwisata

Menurut Spilane (dalam Soebagyo: 2012), pariwisata adalah 

“perjalanandari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagiaan dengan linkungan hidup dalam dimensi sosial, 

budaya, alam, dan ilmu”. Ditambah pula bahwa pariwisata terbagi beberapa jenis, 

yaitu: (1) pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism); (2) 

pariwisata untuk berekreasi (recreation tourism); (3) pariwisata untuk budaya 

(culture tourism); (4) pariwisata untuk olah raga (sport tourism); (5) pariwisata 

untuk urusan dagang (business tourism); (6) pariwisata untuk berkonvensi 

(conventional tourism). (Soebagyo: 2012)

2.4.2 Definisi Wisatawan

Definisi wisatawan menurut Norval (dalam Yuliani: 2013), adalah 

setiap orang yang datang di suatu negara yang alasanya bukan untuk menetap 

atau bekerja di situ secara teratur, dan di Negara dimana ia tinggal untuk 

sementara itu membelanjakan uang yang di dapatkannya di lain tempat. 

Sedangkan menurut Soekadijo (dalam Yuliani: 2013), wisatawan adalah 
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pengunjung di Negara yang di kunjungi setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang 

datang berdasarkan motivasi: 

1. Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, untuk alasan 

kesehatan, study, keluarga, dan sebagainya. 

2. Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis. 

3. Melakuakan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai 

utusan (ilmiah, administrative, diplomatic, keagamaan, olahraga dan sebagainya). 

4. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari 24 jam.

Karyono (dalam Yuliani: 2013) menjelaskan, berdasarkan sifat 

perjalanan, lokasi di mana perjalanan dilakukan wisatawan dapat diklasifikasikan 

sebagi berikut:

a. Foreign Tourist ( Wisatawan asing ). 

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki 

suatu Negara lain yang bukan merupakan Negara dimana ia biasanya 

tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau di 

singkat wisman. 

b. Domestic Foreign Tourist. 

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu Negara karena 

tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah Negara dimana ia 

tinggal. Misalnya, staf kedutaan belanda yang mendapat cuti tahunan, 

tetapi ia tidak pulang ke belanda, tetapi melakukan perlanan wisata di 

Indonesia ( tempat ia bertugas ). 

c. Domestic Tourist ( Wisata nusantara ). 



44

Seorang warga Negara suatu Negara yang melakuakan perjalanan wisata 

dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan 

negaranya. 

d. Indigenous Foreign Tourist. 

Warga Negara suatu Negara tertentu, yang karena tugasnya atau 

jabatanya berada di luar negeri, pulang ke Negara salanya dan melakukan 

perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga Negara 

perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di 

Indonesia, ketika liburan ia kembali ke perancis dan melakukan 

perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan ini merupakan kebalikan dari 

Domestic Foreign Tourist.

e. Transit Tourist. 

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu Negara yang 

terpaksa singgah pada suatu pelabuhan atau airport atau stasiun bukan 

atas kemauannya sendiri. 

f. Busines Tourist. 

Orang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi 

perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuannya yang utama selesai.

2.5 Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari kata-kata Strength (kekuatan perusahaan) 

Weaknesses (kelemahan perusahaan), Opportunities (peluang bisnis) dan Threats 

(hambatan untuk mencapai tujuan). Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri 
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dari analisis lingkungan mikro yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan, dan analisis lingkungan makro yang bertujuan untuk 

mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan.

Selanjutnya (Rangkuti : 2006) mengemukakan bahwa : ”Analisis SWOT 

membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats) dengan faktor internal kekuatan (strenghts) dan kelemahan 

(weaknesses).”

Skema pada Gambar 2.2 menampilkan matriks enam kotak, dua yang 

paling di atas adalah kotak faktor eskternal yaitu peluang dan ancaman, 

sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal, yaitu kekuatankekuatan 

dan kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya, A, B, C, dan D, merupakan 

kotak isu-isu stratejik yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor 

eksternal dan faktor-faktor internal. Keempat isu stratejik itu diberi nama (A) 

Comparative Advantage, (B) Mobilization, (C) Investment/ Divestment, dan (D) 

Damage Control (Rangkuti : 2006).  

Gambar 2.2 Matriks Analisis SWOT
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2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No Tahun Peneliti Masalah 
Penelitian Hasil/Temuan Penerbit

1 2012 Abu Hafs 
Al Faruq, 
Farah 
Alfanur

Bagaimana 
mengembangkan 
strategi bisnis yang 
cocok untuk 
menghadapi persaingan 
dan memaksimalkan 
pendapatan dibawah 
manajemen yang relatif 
masih baru.

Bisnis model kanvas 
membantu menemukan 
peluang yang baru dan 
dapat memperlihatkan 
ancaman yang ada untuk 
menghadapi pesaing 
sehingga bisa membantu 
memaksimalkan 
pendapatan.

Universitas 
Telkom

2 2016 Ni Wayan 
Cahya Ayu 
Pratami, 
IGKG 
Puritan 
Wijaya 
ADH

Bagaimana cara untuk 
menentukan 
pengambilan keputusan 
pengembangan 
manajemen stratejik 
bisnis

Business model canvas 
adalah dapat sangat 
membantu suatu 
perusahaan dalam 
mengenali lingkungan 
usaha yang akan dibangun 
terlihat dalam sebuah 
sebuah model bisnis 
kanvas yang terbentuk dan 
keterhubungan dari 
sembilan segmentasi yang 
ada pada model bisnis 
kanvas.

STMIK 
STIKOM 
Bali

3 2016 David 
Adhitya & 
Marheni 
Eka

Bagaimana 
mendeskripsikan secara 
rinci dan jelas model 
bisnis existing pada 
Guten.inc Jika dilihat 
dari dimensi waktu, 
penelitian ini tergolong 
cross sectional.

Didapatkan sebuah 
gambaran secara jelas dan 
rinci mengenai sebuah 
gambaran model bisnis 
existing Guten.inc yang 
dipetakan dalam sembilan 
blok model bisnis kanvas 
di antaranya nilai proposisi 
yang ditawarkan Guten.inc 
yaitu sepatu kulit dengan 
harga yang murah, desain 
sepatu berkonsep western 
style, serta inovasi 
penjualan, pembelian, dan 
pembayaran produk 
melalui media website.

Universitas 
Telkom

4 2016 Bhagus 
Kurniawan

Memperdalam tinjauan 
mengenai konsumen, 
perusahaan maupun 
stakeholders dari 
peternakan tersebut 
dengan studi Business 
Model Canvas yang 
diterapkan pada 
peternakan ayam 

Menunjukkan strategi yang 
tepat untuk UKM Mitra 
Alam adalah strategi 
strengths threats (ST) atau 
strategi diversisifikasi.

Universitas 
Lampung
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kalkun.
5 2014 Rd.Much. 

Jusup 
Nurgraha

menganalisis  aktivitas 
utama yang saat ini 
dijalankan butik Fa & 
Fa dan saluran 
penjualan yang saat ini 
dijalankan butik Fa & 
Fa.

menyarankan kepada butik 
Fa & Fa dalam 
menjalankan bisnisnya 
dengan menggunakan 
metode bisnis terbuka 
sebagai upaya 
meningkatkan penjualan 
produk  dengan 
menciptakan strategi baru 
dalam menjaring 
pelanggan baru. Model 
bisnis baru untuk butik Fa 
& Fa adalah penambahan 
kegiatan pada blok 
bangunan

Universitas 
Widyatama

2.7 Kerangka Pemikiran

Cukang Taneuh atau Green Canyon (Ngarai Hijau) adalah salah satu objek 

wisata di Jawa Barat yang terletak di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang, 

Kabupaten Ciamis ± 31 km dari Pangandaran. Ngarai ini terbentuk dari erosi tanah 

akibat aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun yang menembus gua dengan 

stalaktit dan stalakmit yang mempesona serta diapit oleh dua bukit dengan 

bebatuan dan rimbunnya pepohonan menyajikan atraksi alam yang khas dan 

menantang. Pemandangan ngarai yang indah dan pengalaman berwisata sungai 

yang menyenangkan tentunya menjadi salah satu nilai jual untuk mengembangan 

pariwisata Cukang Taneuh atau Green Canyon ini di kancah internasional. Saat ini 

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Sedang melakukan kajian tentang 

pengembangan wilayah Pangandaran Raya yang ternyata Kecamanatan Cijulang 

termasuk di dalamnya. Untuk mengembangkan potensi wisata dan 

mengembangkan bisnis wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon ini baik 

kancah nasional bahkan internasional, tentunya perlu penyusunan strategi yang 

tepat agar perkembangannya bisa terjadi secara maksimal. Memang selama ini 

wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon sudah beroperasi selama beberapa 

tahun, dengan penawaran kegiatan yang bisa dilakukan adalah berenang mengitari 

pemandangan sungai yang sejuk, atau bisa mengarungi sungai dengan berperahu, 

panjat tebing, bahkan memancing. Namun gaungnya masih kurang terdengar 
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dibandingkan dengan objek-obek wisata lain di Indonesia. Dengan tawaran 

pengalaman pariwisata yang menarik tersebut, sudah pasti hal tersebut bisa 

menjadi modal untuk memperkenalkan kembali dan mengembangkan pariwisata 

Cukang Taneuh atau Green Canyon ini di kancah nasional maupun internasional. 

Penulis mengusulkan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan 

potensi wisata Cukang Taneuh adalah dengan menganalisis kelayakan bisnisnya 

dan melakukan terobosan bisnis baru dengan menggunakan pendekatan Business 

Model Canvas (BMC).

Dengan menggunakan pendekatan model bisnis kanvas (business model 

canvas) ini, kita akan membuat strategi sisnis dengan memperhatikan sembilan 

poin utama yang ada dalam kegiatan bisnis di Cukan Taneuh atau Green Canyon 

ini. Sembilan poin tersebut adalah segmen konsumen, proposisi nilai, saluran, 

hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktifitas utama, mitra 

utama dan struktur biaya. Sembilan blok tersebut nantinya kita isi, dan setelah di 

ketahui dan di analisis selanjutnya kita membuat model bisnis terbaru dengan 

menggunakan Business Model Canvas (BMC). Setelah itu kita nilai bagai mana 

keadaan setiap blok dengan analisa bisnis yang di lakukan pada pariwisata Green 

Canyon baik pada faktor internal maupun eksternal untuk menguji kelayakan 

bisnis pariwisata Cukang Taneuh atau Green Canyon.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan dalam uraian sebagai berikut.
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran


