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1  PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Kemampuan daya beli masyarakat Indonesia meningkat ditandai dengan 

bertambahnya jumlah masyarakat dengan pendapatan kelas menengah (middle 

class income) di Indonesia. Peningkatan daya beli masyarakat tersebut menjadi 

peluang besar bagi pelaku usaha untuk pertumbuhan bisnis ritel moderennya, 

khususnya sebagai driver (pendorong) utama untuk pertumbuhan permintaan 

industri makanan dan minuman. Perkembangan industri makanan dan minuman 

olahan di Indonesia khususnya healthy, convenience and lifestyle food product 

menjadi bertumbuh pesat seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 

perubahan gaya hidup. Kombinasi gaya hidup masyarakat kelas menengah 

perkotaan yang menginginkan kepraktisan dengan ekspansi perusahaan dan 

saluran distribusi yang luas mendorong peningkatan konsumsi beberapa jenis 

produk seperti baked bread, pastries and cakes (baked goods), canned/preserved 

food (makanan olahan daging, ikan, sayuran, buah, pasta, dan makanan siap saji 

lainnya) yang diperkirakan tumbuh rata-rata 11% per tahun (BPS 2012). 

Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan usaha di bidang industri makanan 

dan minuman. Pekembangan usaha restoran berskala menengah dan besar 

berdasarkan sejumlah propinsi di Indonesia  menunjukan peningkatan setiap 

tahunnya. Jumlah usaha restoran terbanyak terdapat di provinsi DKI Jakarta, 

jumlah terbanyak kedua adalah Jawa Barat dan diikuti beberapa provinsi lainnya. 

Tabel 1 menunjukan jumlah persentase pertumbuhan hingga tahun 2011. 

Persentase pertumbuhan usaha restoran menengah maupun besar di provinsi DKI 

Jakarta sebesar 0,15% dan Jawa Barat sebesar 1,05% (Bank Indonesia 2013). 

 

Tabel 1 Perkembangan usaha restoran/ rumah makan berskala menengah dan  

besar menurut provinsi tahun 2007-2011 

Provinsi 

Usaha/ Perusahaan 

2007 2008 2009 2010 2011 
Pertumbuhan 

2011/2010 (%) 

DKI Jakarta 720 1.028 1.311 1.359 1.361 0,15 

Jawa Barat 132 220 257 286 289 1,05 

Jawa Tengah 49 57 64 74 77 4,05 

DI Yogyakarta 33 34 39 52 58 11,54 

Bali 116 157 167 225 228 1,33 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012) 

 

Rangkuti dan Thom (2013) menjelaskan bahwa produk domestik bruto 

(PDB) per kapita tumbuh $ 3.463 pada tahun 2013. Pertumbuhan ini 

menyumbang 55,82 persen dari pertumbuhan PDB di Indonesia pada tahun 2013. 

Peningkatan tersebut memberikan dampak kepada meningkatnya populasi kelas 

menengah menjadi 56,7 persen pada tahun 2013. Kelompok ini menghabiskan $ 2 

menjadi $ 20 per hari. Konsumen kelas menengah juga memiliki akses yang baru 
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diperoleh untuk media dan internet, yang selanjutnya mengekspos Indonesia 

untuk berbagai produk internasional, kegiatan dan gaya hidup. 

Menurut Billah (2013) persentase pengeluaran penduduk Indonesia untuk 

makanan cenderung lebih beragam, hal ini disebabkan kemampuan daya beli 

masyarakat yang beragam. Data Susenas-BPS tahun 2011 menggambarkan 

perubahan pola konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. Menurut Trisnowati dan Kim (2013), pangsa pengeluaran makanan 

rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat. 

Pangsa (dalam %) pengeluaran untuk makanan semakin kecil, maka tingkat 

kemakmuran masyarakat dikatakan makin membaik. harga suatu barang dan 

pendapatan masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi 

permintaan barang, dimana permintaan suatu barang dapat dilihat dari 

pembelanjaan total (pengeluaran total) suatu masyarakat. Apabila terjadi 

perubahan harga suatu barang dan perubahan pendapatan masyarakat, maka 

pengeluaran masyarakat tersebut akan ikut berubah. Hal ini sesuai dengan hukum 

ekonomi yang dinyatakan Ernest Engel tahun 1857 yang disitasi Chai dan Alessio 

(2010) bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran 

masyarakat untuk makanan semakin kecil, dengan adanya peningkatan 

pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran berupa penurunan porsi 

pendapatan yang dibelanjakan untuk non-makanan. Pergeseran pola pengeluaran 

ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. 

 

 
Sumber : Buletin Konsumsi Pangan (Billah, 2013) 

Gambar 1 Persentase pangsa pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan 

tahun  2007 dan 2012. 

 

Konsekuensi pertumbuhan ekonomi tinggi beberapa tahun terakhir bagi 

Indonesia telah mendorong tingginya daya beli masyarakat, hal ini mempengaruhi 

tingkat permintaan yang meningkat seiring pertumbuhan kelas menengah. Data 

Bank Indonesia (2013) mencatat proporsi kelas menengah di Indonesia telah 

meningkat dari 36,% pada 2010 menjadi 56,5% pada 2013. Sementara angka 

kemiskinan menurun dari 17% tahun 2004 menjadi 11,6% pada 2013. Masyarakat 

kelas menegah cenderung mengikuti perkembangan tren dan gaya hidup saat ini 

yang cenderung konsumtif dan instan, kondisi ini memberikan pengaruh kepada 

pertumbuhan sektor perdagangan terutama restoran dan cafe. Cafe banyak 

dikunjungi dan digemari bagi masyarakat sebagai tempat berkumpul untuk 
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menghabiskan waktu santai, bersosialisasi, memperluas jaringan, bahkan menjadi 

salah satu tempat untuk melakukan prospek bisnis antar eksekutif.  

Berkembangnya pola konsumtif masyarakat juga mengakibatkan banyak 

bermunculan kedai kopi (coffee shop) sebagai tempat yang nyaman serta 

menyajikan minuman dan makanan. Perkembangan kedai kopi modern di 

Indonesia dimulai saat banyak kedai kopi asal luar negeri. Kemunculan kedai kopi 

yang berasal dari luar negeri menciptakan gaya hidup baru dan memancing 

pertumbuhan kedai kopi lokal. Bahkan ada beberapa kedai kopi yang hadir 

dengan mengusung penggunaan 100% kopi asli Indonesia.  

Perusahaan kedai kopi moderen global telah berkembang di Indonesia. 

Kedai kopi dengan konsep modern mulai berkembang diawali pada tahun 2002. 

Starbuck merupakan kedai kopi modern yang menggunakan bauran pemasaran 

yang matang dan kualitas output yang baik. Kedai kopi ini merupakan kedai kopi 

modern pertama di Indonesia. Kombinasi merk yang kuat, kopi berkualitas  dan 

pengalaman kedai kopi yang ditawarkan kepada pelanggan membuat starbucks 

meperluas pangsa pasarnya. Starbucks telah memiliki lebih 140 gerai di kota-kota 

besar di Indonesia.  

Beberapa kedai kopi lainnya berkembang dengan baik. Black Canyon 

Coffee perusahaan kedai kopi asal thailand ini memanjakan pelanggannya melalui 

pengabungan konsep kedai kopi dengan makanan restoran. PT Trans Coffee 

pemegang lisensi tunggal The coffee bean & tea leaf yaitu kedai kopi 

internasional yang menambahkan produk favorit berupa teh yang berkualitas 

dengan perpaduan atribut yang kuat. Djournal coffee dikembangkan oleh Ismaya 

Group, perusahaan yang fokus di bidang food & beverages di Indonesia selama 10 

tahun. Liberica Coffee juga pesaing yang sudah lebih dulu mendirikan lima outlet 

di wilayah Jakarta yang berusaha mengangkat keunikan dan kenyamanan outlet 

serta menawarkan edukasi mengenai kopi. Persaingan bisnis kedai kopi sangat 

ketat. Pelaku usaha berlomba untuk memberikan kualitas kopi, kemudahan 

menikmati kopi, serta kenyamanan pengunjung. Hal ini merupakan salah satu 

strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha kedai kopi untuk dapat 

mempertahankan pengunjungnya atau bahkan merebut kesempatan minat 

pengunjung lain yang cenderung mengikuti gaya hidup saat ini. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Signature Coffee Shop (SCS) adalah kedai kopi yang didirikan oleh PT. 

Rayyan Boga Nusantara. SCS berdiri pada 2013 dengan melihat peluang 

konsumsi kopi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun serta semakin 

bertambahnya masyarakat kelas menegah. SCS melihat peluang sektor food & 

beverages yang semakin berkembang karena semakin meningkatnya penikmat 

kopi dan kecenderungan konsumen ingin mengikuti gaya hidup. Upaya SCS 

untuk meningkatkan pendapatan serta mendorong berkembangnya bisnis di 

bidang kedai kopi adalah mendirikan outlet lebih dari satu.  

PT Rayyan Boga Nusantara merencanakan pertumbuhan SCS secara cepat 

dengan menargetkan penambahan outlet di wilayah Jakarta. Strategi yang 
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ditetapkan oleh perusahaan juga telah disepakati oleh induk perusahaan yaitu PT 

Rayyan Global Investama. Penambahan outlet yang direncanakan SCS diharapkan 

akan mendorong pertumbuhan bisnis dengan cepat dan SCS bisa menjadi salah 

satu pelaku usaha kedai kopi dan cafe yang disukai masyarakat. 

Pihak manajemen SCS menyadari untuk mendukung pertumbuhan usaha 

saat ini dibutuhkan langkah-langkah yang tepat supaya mampu meningkatkan 

pendapatan secara baik. Upaya meningkatkan pendapatan perlu dipersiapkan 

manajemen SCS berupa target pencapaian dan kegiatan yang mampu mendorong 

meningkatnya pendapatan. Sumber pendapatan yang meningkat serta menjadi 

prospek bisnis yang menjanjikan akan menjadi pertimbangan bagi para calon 

investor baru bagi SCS. kesempatan tersebut akan membantu SCS untuk dapat 

mengembangkan outlet baru lainnya.   

Pada bisnis di bidang food & beverages sangat ketat dan menuntut untuk 

terus meningkatkan kreatifitas. Kreatifitas akan menghasilkan ide dan keunikan 

yang menjadi daya tarik kepada para pelanggan, dengan demikian untuk dapat 

menghasilkan suatu bisnis yang kreatif dibutuhkan inovasi agar menghasilkan 

keunggulan dan mampu menghadapi persaingan bisnis yang ada saat ini dan 

untuk dimasa depan. 

Rencana yang diinginkan manajemen SCS juga tidak  mudah dilaksanakan 

saat ini. Manajemen SCS menyadari masih memiliki hambatan pada aspek bisnis 

dan operasional. Hambatan tersebut berupa sistem operasional dan manajemen 

yang masih belum berjalan dengan optimal pada perencanaan bahan baku, pola 

koordinasi dan pengembangan karyawan, dan arah pengembangan bisnis yang 

tepat. Tantangan persaingan di bidang horeka yang berat mengakibatkan perlunya 

startegi yang sesuai khususnya arah pengembangan bisnis pada lingkungan bisnis. 

faktor tersebut dapat dilihat pada berkembangnya industri horeka berbasis kopi 

yang mendorong banyak bermunculan kedai kopi yang unik dan kreatif khususnya 

di kota besar.  

Manajemen SCS menyadari bahwa aspek lainnya yang perlu dibangun 

adalah citra SCS kepada pengunjung di Jakarta. Membangun citra SCS dapat 

dilakukan dengan mengevaluasi proses bisnis yang ada saat ini. Proses bisnis saat 

ini harus mampu memenuhi tujuan perusahaan, jika tidak dapat dicapai maka 

perusahaan perlu memodifikasi dan mengembangkan proses bisnisnya. Untuk 

mengevaluasi proses bisnis dapat dilakukan dengan mengevaluasi model bisnis. 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2013) sebuah model bisnis menggambarkan 

dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan 

menangkap nilai.  Salah satu pendekatan model bisnis terbaru yang dapat 

membantu sebuah bisnis dapat lebih mudah menghadapi perubahan lingkungan 

baik dari kaitan antar komponen internal dan pengaruh eksternal adalah model 

bisnis kanvas. 

 Perkembangan bisnis SCS harus didukung dengan perencanaan strategi 

yang matang untuk menghadapi persaingan. Inovasi dalam bisnis sangat penting 

karena kondisi lingkungan terus berkembang dan berpengaruh terhadap bisnis 

yang sedang dijalankan secara tidak langsung. Inovasi dalam bisnis akan 

berpengaruh kepada performa proses bisnis, meningkatkan sumber daya dan 

komunikasi kepada pelanggan. SCS memandang bahwa perusahaan harus 

memiliki inovasi untuk menjalankan bisnisnya, perusahaan mampu mengetahui 

dan memahai keinginan pengunjung saat ini dan dimasa yang akan datang. 
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Giesen, Riddleberger, Christner, dan Bell (2010) menjelaskan bahwa inovasi 

model bisnis sangat penting dalam mencapai kesuksesan pada masa sekarang dan 

masa depan, dalam kondisi lingkungan yang cepat berubah dan semakin 

kompleks, jadi para pemimpin perusahaan perlu memahami kapan harus 

beradaptasi terhadap model bisnis dan bagaimana melaksanakan perubahannya. 

Amit dan Zott (2012) menegaskan bahwa inovasi model bisnis dapat 

menyediakan peluang yang signifikan baik selama periode pertumbuhan ekonomi 

yang pesat dan pada saat terjadinya gejolak. model bisnis yang inovatif dapat 

menciptakan pasar baru atau memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan 

memanfaatkan peluang baru di pasar yang sudah ada. 

Pendekatan dalam menciptakan strategi bisnis yang tepat dan mudah 

menggambarkan aktifitas secara menyeluruh adalah menggunakan pendekatan 

model bisnis (business model). Sebuah model bisnis akan menggambarkan dasar 

pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan 

menangkap nilai yang ingin perusahaan capai. Menurut Magretta (2002), model 

bisnis diciptakan untuk memudahkan para pemilik perusahaan atau organisasi 

serta profesionalnya dalam merancang dan menggagas bisnis secara abstrak 

kemudian dapat mengimplementasikannya secara nyata. Pendekatan model bisnis 

ini cukup banyak digunakan oleh pelaku bisnis. Hingga saat ini model bisnis 

banyak yang dikembangkan dengan tujuan memudahkan perusahaan 

menggambarkan kegiatan perusahaan, namun salah satu model bisnis yang cukup 

populer saat ini adalah model bisnis kanvas. Model bisnis ini dikembangkan oleh 

Alexander Ostewalder dan Yves Pigneur pada tahun 2010. Konsep model bisnis 

kanvas mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi sederhana. Model 

bisnis kanvas ditampilkan dalam satu lembar kanvas yang terdiri dari 9 elemen 

blok bangunan yang digunakan untuk membantu memetakan model bisnis suatu 

organisasi lalu dianalisa dengan SWOT dan disempurnakan menjadi model bisnis 

yang lebih baik. 

Persaingan usaha yang semakin ketat dan tuntutan yang semakin tinggi 

menyebabkan perusahaan perlu selalu memperbaharui model bisnisnya. Model 

bisnis yang baik akan menjelaskan sasaran pelanggan yang dituju, nilai yang akan 

diberikan, melalui saluran apa, bagaimana hubungannya dengan pelanggan bisa 

terjalin, aliran pendapatannya, potensi sumberdaya yang dimiliki, kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan, mitra yang dapat membantu, dan perkiraan biaya 

yang harus dikeluarkan. Penentuan komponen dalam model bisnis merupakan 

upaya strategis dalam menciptakan strategi yang tepat bagi perusahaan untuk 

dapat menghadapi tantangan di masa depan. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran model bisnis pengelolaan SCS saat ini dengan 

menggunakan model bisnis kanvas? 

2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi 

kegiatan bisnis SCS? 

3. Bagaimana perbaikan pada model bisnis kanvas yang perlu dilakukan SCS 

dalam upaya melakukan pengembangan bisnis? 

4. Bagaimana strategi yang dapat diciptakan dari model bisnis kanvas yang telah 

disempurnakan sebagai program pengembangan bisnis SCS? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi gambaran model bisnis pengelolaan SCS saat ini dengan 

pendekatan model bisnis kanvas. 

2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

perkembangan bisnis SCS. 

3. Menyusun perbaikan model bisnis kanvas SCS dalam upaya pengembangan 

bisnis.  

4. Memberikan masukan mengenai model bisnis masa depan berupa  strategi 

pengembangan SCS berdasarkan model bisnis kanvas yang telah 

disempurnakan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Dengan melihat tujuan dari penelitian ini, maka signifikansi dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Praktis 

 Bagi pengusaha bidang food &beverages, penelitian ini dapat membantu dan 

memberikan masukan kepada pihak manajemen SCS dalam menyiasati 

persaingan dan untuk mengembangkan proses bisnis SCS. Serta memberikan 

gambaran mengenai respon yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dan untuk 

mengetahui strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja. 

2. Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis, 

yaitu bagi perkembangan ilmu manajemen strategik khususnya dalam 

merancang model bisnis kanvas untuk menggali strategi pengembangan usaha.  

3. Peneliti dan pengembang IPTEK 

 Sebagai informasi atau acuan sekaligus memberikan rangsangan dalam 

melakukan penelitian, khususnya mengenai bagaimana kondisi yang dihadapi 

pelaku usaha coffee shop di Jakarta dalam persaingan bisnis coffee shop secara 

global. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data (Benchmarking) bagi 

penelitian selanjutnya mengenai model bisnis sebagai salah satu aspek 

pengembangan IPTEK 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang dijadikan objek dalam 

penelitian, yaitu SCS. Fokus penelitian adalah strategi pengembangan SCS. 

Ruang lingkup penelitian mencakup identifikasi model bisnis saat ini, identifikasi 

faktor internal dan eksternal, dan penyempurnaan model bisnis kanvas. Menyusun 

program-program strategi bisnis bagi SCS. 




