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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 

Ekonomi kreatif yang digerakkan oleh industri kreatif, didefinisikan 
sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta 
bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui 
penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. Ekonomi kreatif 
merupakan sektor baru yang diangkat oleh pemerintah untuk dikelola hingga 
tingkat kementerian. Sebelumnya, sektor ekonomi kreatif belum dikelola secara 
terkoordinasi di tingkat kementerian tetapi tersebar di beberapa kementerian yang 
terkait. Diangkatnya sektor ekonomi kreatif hingga di tingkat kementerian oleh 
pemerintah, disebabkan oleh karena sektor ekonomi kreatif memiliki nilai 
strategis bagi Indonesia, yaitu: kontribusi ekonomi yang signifikan, penciptaan 
iklim bisnis yang positif, mengangkat citra dan identitas bangsa, menggunakan 
sumber daya terbarukan, mendorong terciptanya inovasi, dan memberikan 
dampak sosial yang positif (Kemenparekraf  2011).  

Kemunculan industri kreatif di Indonesia mendapatkan apresiasi positif 
dari masyarakat sehingga mampu menempatkan industri kreatif kedalam 10 besar 
kelompok yang mampu menyumbang pendapatan hingga 7,7% terhadap PDB 
Nasional. Gambar 1 menjelaskan peran ekonomi kreatif masuk kedalam 10 sektor 
perekonomian yang berkontribusi dalam meningkatkan PDB Nasional.  

 
Sumber: Kemenparekraf (2013) 

Gambar 1 Nilai rata-rata kontribusi lapangan usaha dalam PDB 2002-2010 

Industri kreatif juga menempatkan posisi di urutan kelima dari 10 sektor 
perekonomian dalam hal penyerapan tenaga kerja dengan jumlah rata-rata tahun 
2002-2010 sekitar 7,6 juta orang. Peluang memanfaatkan sektor industri kreatif di 
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Indonesia mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan pertumbuhan sebesar 
1% selama periode 2002-2010. Mengacu pada Inpres No 6 Tahun 2009 tentang 
ekonomi kreatif, maka ekonomi kreatif Indonesia dikelompokkan menjadi 14 
sektor yaitu:  
1. Arsitektur  
2. Desain 
3. Mode (Fesyen)  
4. Film, video, dan fotografi  
5. Kerajinan  
6. Musik 
7. Pasar seni dan barang antik  
8. Penerbitan dan percetakan  
9. Periklanan  
10. Permainan interaktif  
11. Penelitian dan pengembangan  
12. Seni pertunjukan  
13. Teknologi informasi dan piranti lunak  
14. Televisi dan radio  

Sektor 15 yaitu kuliner merupakan sektor tambahan yang baru akan 
dikembangkan oleh Kemenparekraf dengan pertimbangan kekayaan kreativitas 
dan keterkaitan langsung dengan kepariwisataan. Industri kreatif kelompok 
kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 
distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari 
desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi 
barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, 
kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, 
kaca, porselin, kain,marmer ,tanah liat, dan kapur. (Depdak 2008). Kerajinan 
merupakan salah satu dari bagian ekonomi kreatif yang berkontribusi dalam 
peningkatan PDB nasional. Gambar 2 adalah kontribusi dan pertumbuhan 
kelompok industri kreatif terhadap PDB nasional.  

 

Sumber: Kemenparekraf (2011) 
Gambar 2 Kontribusi kelompok industri terhadap PDB Nasional 2002-2010 

Kerajinan merupakan kelompok industri kreatif kedua yang berperan besar 
dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Rata-rata kontribusi terhadap PDB 

2002-2010 
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pada tahun 2002-2010 sekitar 68,7 triliun rupiah atau 24,8% dengan pertumbuhan 
rata-rata sekitar 4,8%, nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor mode 
(fesyen) yang menyumbang 122,8 triliun rupiah atau 44,3% kepada PDB dengan 
pertumbuhan -0,8%.  

Kerajinan keramik tergolong merupakan bagian dari sub sektor kerajinan 
yang berpotensi masuk dalam pasar domestik maupun pasar internasional, 
walaupun pada tahun 2012 permintaan ekspor keramik Indonesia mengalami 
penurunan sekitar 6% pasca krisis ekonomi yang melanda Amerika dan Eropa, 
namun penurunan permintaan ekspor keramik Indonesia tidak berpengaruh besar 
karena permintaan di tingkat nasional meningkat hingga industri keramik mampu 
memproduksi keramiknya hingga 13% dari biasanya. Konsumen industri keramik 
di Indonesia sebagian besar adalah hotel dan restoran. Umumnya, produk-produk 
yang ditawarkan kepada hotel dan restoran merupakan produk yang digunakan 
untuk peralatan makan hingga aksesoris.  

Kandura Keramik merupakan perusahaan yang berfokus di bidang 
pembuatan produk keramik mulai dari tableware sampai aksesoris, yang berlokasi 
di Jl. Cigadung Raya Barat no. 20 K Bandung. Kandura Keramik didirikan pada 
tahun 2005 oleh tiga orang alumnus fakultas seni rupa dan desain ITB yang 
memiliki cita-cita menjadi wirausaha dan seniman di bidang keramik. Usaha ini 
dijalankan dalam sebuah studio keramik yang memiliki luas 500 meter persegi, 
dengan fasilitas studio yang mampu menampung kegiatan pembuatan produk-
produk keramik seperti tableware, pemodelan keramik, fasilitas eksperimen 
produk dan eksperimen campuran glasir atau lapisan pewarna keramik, sedangkan 
untuk produksi dengan skala besar, saat ini Kandura melakukan kemitraan dengan 
perusahaan yang memiliki keahlian dan fasilitas untuk produksi masal. Selama 
perjalanannya, Kandura Keramik lebih banyak membuat produk berdasarkan 
pesanan yang umumnya berasal dari hotel dan restoran. Pada tahun 2009, Kandura 
mulai serius menggarap produk retail keramik.  

Saat ini jumlah pegawai tetap Kandura kandura berjumlah 13 orang, yang 
terdiri dari orang-orang dari latar belakang seni dan desain, spesialis dalam desain 
peralatan makan, ahli branding, seniman keramik dan tekstil yang semuanya 
menggali dan meneliti aspek visual serta material keramik. Prestasi yang telah 
dicapai Kandura diantaranya adalah telah dipamerkannya karya-karya mereka di 
Galeri Nasional Indonesia, Valencia Designboom Mart 2010 di Spanyol, ABC Art 
Stage Singapore shop 2012 dan Designer Blok di London 2012 Design Festival. 

 

Perumusan Masalah 

Kandura Keramik merupakan sebuah perusahaan yang berfokus di bidang 
pembuatan keramik mulai dari elemen estetis hingga aksesoris dengan berbagai 
konsumen yang berbeda-beda. Proyek elemen estetis dan proyek tableware 
memiliki sasaran konsumen bisnis project yang terdiri dari hotel, restoran, dan 
hunian. Sedangkan untuk retail tableware dan retail aksesoris, perusahaan 
menjual produknya kepada konsumen retail dengan rasio umur 21-45 tahun. 
Setiap sasaran yang dituju memiliki harga, desain, dan sistem penjualan yang 
berbeda-beda, namun hasil dari perlakukan yang berbeda-beda tersebut, (Tabel 1) 
proyek tablewarelah yang memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan dengan 
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lainnya. Hal ini dikarenakan proyek tableware untuk satu konsumen dapat 
memesan produk dengan jumlah yang sangat besar. Dilihat dari jumlah penjualan 
tableware yang jauh lebih dominan dibandingkan yang lainnya, maka perusahaan 
lebih fokus dalam memasarkan produknya dibidang tableware.  

Jika dilihat dari Tabel 1, penjualan setiap tahunnya fluktuatif dan seluruh 
proyek yang seharusnya dijalankan tidak aktif selama dua tahun lamanya. 
Penjualan yang tidak berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa permasalahan, 
baik berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. 
 

Tabel 1 Pendapatan perusahaan setiap unit bisnis pada tahun 2005-2013 
Unit bisnis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 (dalam ribuan rupiah) 
Proyek 
Elemen 
Estetis 

 500.000 300.000 150.000 272.000 223.000 220.000    

Proyek 
Tableware 

3.400 2.500   18.400 71.600 70.600 575.000 550400 

Retail 
Tableware 

 13.300   41.625 80.000 77.500 116.000 100500 

Retail 
Aksesoris 

    12.500 36.000 23.250 43.000 40000 

 3.400 515.800 300.000 150.000 344.525 410.600 391.350 734.000 690900 
Sumber: Data internal CV Kandura Keramik 

 
Permasalahan pertama yang dialami perusahaan yaitu perusahaan tidak 

mampu menjual produknya ke masyarakat Bandung dan sekitarnya. Faktor dari 
pola produktif yang telah diterapkan di daerah Bandung justru menyebabkan 
perusahaan harus menjual produknya ke masyarakat luar wilayah Bandung. 
Berdasarkan informasi dari internal perusahaan, tahun 2005-2013 hanya 10% nya 
berasal dari hotel dan restoran kota Bandung. Berbeda dengan jumlah konsumen 
yang berasal dari luar wilayah Bandung yang meningkat hingga 90% dari tahun 
2005-2013. Minimnya konsumen yang ada di wilayah Bandung tidak sejalan 
dengan peningkatan hotel dan restoran. Saat ini pemerintah kota Bandung 
mengharapkan industri pariwisata khususnya usaha perhotelan dan restoran 
mampu menjadi penopang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan 
masyarakat. Pada tahun 2010, Jawa Barat memiliki 1.235 hotel yang terdiri dari 
175 hotel berbintang dan 1060 hotel melati dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 
26.551 orang, sedangkan jumlah restoran di Jawa Barat saat ini sebanyak 635 unit 
dan 2725 rumah makan yang mampu menyerap sebanyak 21.959 orang tenaga 
kerja. Sebagian besar pertumbuhan dan pemasukan dari perhotelan serta restoran 
tersebut tersebar di Kota Bandung, disusul kawasan Bogor serta beberapa 
kawasan wisata lainnya yang tersebar di Jawa Barat. Pertumbuhan hotel dan 
restoran yang ada di wilayah Bandung seharusnya menjadi potensi yang dapat 
dijangkau oleh perusahaan kedepannya.  

Permasalahan kedua adalah perusahaan terlalu bergantung kepada mitra 
bisnisnya. Selama ini untuk pemasaran perusahaan bergantung kepada rekan 
bisnis online, kualitas bahan baku bergantung kepada industri keramik atau 
pemasok bahan baku utama, dan pengiriman produk dengan menggunakan satu 
rekanan kurir. Ketergantungan ini menyebabkan permasalahan sendiri bagi 
perusahaan karena ketika perusahaan bergantung kepada mitra bisnis dalam 
menjual produknya, maka perusahaan akan semakin jauh dengan konsumen 
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sehingga saran dan keluhan yang seharusnya didapatkan tidak tersalurkan dengan 
baik. Kualitas bahan baku juga menjadi permasalahan tersendiri karena pada 
kenyataannya kualitas yang diberikan selalu berfluktuatif sehingga perusahaan 
harus menerima dan menggunakan sesuai dengan yang diterima dari industri 
keramik. Salah satu penyebab utamanya adalah karena perusahaan bergantung 
pada sistem quality control yang selalu digunakan oleh pemasok utamanya. 
Ketergantungan ini dikarenakan perusahaan ingin mengefisiensikan biaya yang 
seharusnya dikeluarkan untuk mengukur kualitas bahan baku yang digunakan.  

Permasalahan yang ketiga adalah ketika dua mitra perusahaan melakukan 
perubahan kebijakan bagi perusahaan. Mitra perusahaan tersebut adalah rekanan 
kurir dan industri keramik. Rekanan kurir merubah kebijakan untuk membatasi 
pengiriman keramik dari perusahaan. Penyebab utama perubahan tersebut 
dikarenakan, kurir tidak ingin mengalami resiko kerugian yang tinggi karena 
keramik merupakan salah satu produk yang mudah pecah. Hal ini menjadi 
hambatan bagi perusahaan untuk menjangkau konsumen yang lokasinya berada di 
luar wilayah Bandung. Selain itu, industri keramik juga melakukan perubahan 
kebijakan baru jika perusahaan ingin bekerjasama untuk memproduksi barang 
dalam kapasitas yang besar. Kebijakan tersebut adalah perusahaan dapat 
melakukan order keramik jika jumlah diproduksi minimum 16000 pieces per satu 
bentuk keramik. Hambatan ini jelas mengganggu perusahaan karena harus 
mencari konsumen yang ingin memproduksi barang dalam jumlah yang besar atau 
perusahaan harus bisa mencari konsumen yang mau membeli produk dengan 
desain yang sama. Hambatan ini mempengaruhi sistem produksi dan operasi 
perusahaan karena pada kenyataannya perusahaan tidak sanggup memproduksi 
dengan kapasitas yang sangat besar sehingga membutuhkan mitra bisnis yang 
bergerak di industri keramik.  

Berbagai permasalahan internal dan eksternal perusahaan sangat berbeda 
dengan perkembangan PT XYZ sebagai perusahaan ternama yang telah lahir 
puluhan tahun lamanya dan telah menjual produknya hingga ke mancanegara. 
Persaingan yang tidak secara langsung dialami perusahaan dan PT XYZ karena 
PT XYZ memiliki segmen konsumen yang berbeda. Perkembangan dan 
kesuksesan dari PT XYZ merupakan contoh perusahaan yang dapat dijadikan 
sebagai benchmarking untuk mendukung pengembangan usaha dengan 
memetakan model bisnis yang ada pada CV Kandura Keramik. 

Berdasarkan hambatan dan kekurangan yang terjadi, perusahaan perlu 
memahami dan mengantisipasi faktor eksternal sehingga memudahkan 
manajemen dalam memperbaiki internal perusahaan serta menyusun strategi yang 
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang sedang 
dihadapi oleh CV Kandura Keramik yaitu:    
1. Bagaimana gambaran model bisnis yang dilakukan CV Kandura Keramik 

berdasarkan Business Model Canvas? 
2. Apa perbedaan produksi keramik antara CV Kandura Keramik dengan PT 

XYZ sebagai benchmarking berdasarkan Business Model Canvas? 
3. Strategi apa saja yang dapat menjadi penyempurna gambaran model bisnis 

CV Kandura Keramik berdasarkan kombinasi sembilan elemen business 
model canvas dan benchmarking? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Mengidentifikasi gambaran model bisnis CV Kandura Keramik 

berdasarkan Business Model Canvas. 
2. Mengidentifikasi sistem produksi CV Kandura Keramik dan PT XYZ 

sebagai benchmarking berdasarkan Business Model Canvas. 
3. Menyusun strategi untuk penyempurnaan gambaran model bisnis CV 

Kandura Keramik berdasarkan kombinasi sembilan elemen business model 
canvas dan benchmarking. 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak 
yaitu: 
1.  Sebagai masukan bagi perusahaan Kandura yang diharapkan dapat 

menambah wawasan manajemen terutama mengenai manajemen strategik 
dari sudut pandang akademis sehingga terus tumbuh dan berkembang 
menjadi salah satu perusahaan berbasis kreatif di Indonesia. 

2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
manajemen strategik. 

3.  Sebagai salah satu sarana pengembangan diri bagi penulis di masa 
mendatang 

4. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. 
 
 

Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup CV Kandura Keramik. Fokus 
penelitian adalah strategi pengembangan CV Kandura Keramik. lingkup kajian 
yang akan dianalisis adalah perumusan strategi pengembangan menggunakan 
benchmarking dan business model canvas. Perusahaan yang digunakan sebagai 
benchmarking diasumsikan sebagai perusahaan XYZ. 
  




