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PT. Pesona Daun Mas Asri (PT. PDMA) adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang tanaman hias potong, sebagai sebuah perusahaan, PT. PDMA 

sangat rentan terhadap ancaman eksternal yang menghambat pertumbuhan 

bisnisnya. Ancaman tersebut dapat berupa tren tanaman hias yang cepat berubah 

maupun produk tanaman hias yang sangat sensitif terhadap lingkungan alam. 

Ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan dapat mempengaruhi 

kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan merupakan model bisnis 

perusahaan tersebut, sehingga lingkungan eksternal dapat mempengaruhi model 

bisnis perusahaan, Perbaikan model bisnis secara terus menerus merupakan hal 

yang harus dilakukan PT. PDMA untuk terus mengembangkan bisnisnya dalam 

menghadapi dinamika lingkungan eksternal perusahaan yang terus mengalami 

perkembangan dan perubahan. 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap model bisnis pada 

PT. PDMA menggunakan pendekatan Businesss Model Canvas (BMC), 

mengevaluasi model bisnis PT. PDMA, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman bagi PT. PDMA, dan melakukan pengembangan model 

bisnis perbaikan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Teknik pengambilan 

contoh dilakukan dengan non-probability sampling dengan teknik purposive. 

Hasil penelitian ini adalah pemetaan model bisnis PT. PDMA berdasarkan 

sembilan elemen businesss model canvas yang menunjukkan bahwa (1) segmen 

pelanggan PT. PDMA adalah dari kelompok traders, professional, perusahaan, dan 

masyarakat, (2) proposisi nilai produk yang ditawarkan PT. PDMA adalah harga 

murah, ragam jenis lengkap, dan selalu mengikuti tren, (3) saluran pelanggan 

adalah berkomunikasi langsung, melalui perantara distributor, dan melalui 

organisasi-organisasi keprofesian, (4) hubungan pelanggan meliputi pemberian 

diskon dan fasilitas pembayaran kredit untuk traders dengan pembelian jumlah 

tertentu, sponsorship untuk kegiatan-kegiatan organiasi, dan konsultasi gratis 

melalui personal assistance, (5) arus pendapatan PT. PDMA berasal dari penjualan 

tanaman hias hasil produksi sendiri dan penjualan tanaman hias yang merupakan 

pasokan kelompok tani, (6) aktivitas kunci pada PT. PDMA adalah aktivitas 

pengadaan benih dan perbanyakan tanaman, pembesaran tanaman hias, aktivitas 

pemasaran produk, distribusi, dan pelayanan pelanggan, (7) sumber daya utama 

yang dimiliki oleh perusahaan adalah sumber daya manusia, modal kerja sebagai 

sumber daya finansial, dan lahan produksi, (8) PT. PDMA juga menjalin hubungan 

kemitraan dengan kelompok tani sebagai pemasok tanaman hias apabila PT. PDMA 

mengalami kekurangan produk, dan pemasok benih untuk diperbanyak, (9) struktur 

biaya PT. PDMA terdiri dari biaya pembelian benih dan tanaman hias, biaya 

produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya pelayanan pelanggan, gaji 

karyawan, biaya pemeliharaan infrastruktur, dan biaya pengadaan barang atau jasa. 



 

 

Hasil evaluasi model bisnis PT. PDMA saat ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa elemen dari PT. PDMA yang harus diperbaiki, yaitu (1) aktivitas kunci, 

(2) sumber daya kunci, (3) saluran pelanggan, dan (4) arus pendapatan. 

PT. PDMA memiliki kekuatan (1) memiliki layanan purna jual yang responsif, 

(2) personal assistance yang efektif, (3) pelatihan karyawan rutin dilakukan, dan 

(4) memiliki sumber daya untuk membuka arus pendapatan baru. Kelemahan PT 

PDMA adalah (1) waktu pemanenan tidak sesuai rencana dan sering mengalami 

gagal panen, (2) lokasi yang sulit dijangkau oleh pelanggan, (3) teknologi yang 

dimiliki kurang mampu memecahkan masalah pada PT.PDMA, dan (4) arus 

pendapatan hanya dari satu jalur. Peluang yang dihadapi PT. PDMA adalah (1) 

perkembangan teknologi pertanian dan teknologi informasi, (2) pola hidup green 

living, (3) pertumbuhan hotel, dan (4) banyaknya perayaan tradisional. Ancaman 

yang dihadapi PT. PDMA adalah (1) tren tanaman hias yang cepat berubah, (2) 

kondisi alam yang menyebabkan adanya penyakit tumbuhan, (3) diferesnisasi 

produk yang rendah, dan (4) jumlah pesaing yang tinggi. Hasil analisis SWOT 

adalah alternatif pengembangan model bisnis yaitu: (1) peningkatan pendapatan 

selain dari penjualan, (2) peningkatan penjualan kepada end user, (3) peningkatan 

penggunaan berbagai riset tanaman hias terutama manajemen resiko produksi, dan 

(4) peningkatan penggunaan teknologi pertanian terutama penggunaan greenhouse. 

Prioritas alternatif pengembangan yang didapat dari analisis QSPM adalah 

pengembangan jangka pendek berupa peningkatan pendapatan selain penjualan dan 

peningkatan penjualan langsung kepada end user. Sedangkan pengembangan 

jangka panjang adalah peningkatan penggunaan berbagai riset tanaman hias dan 

peningkatan penggunaan teknologi pertanian. 

Desain model bisnis perbaikan menghasilkan model bisnis baru PT. PDMA 

baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan jangka pendek 

terfokus kepada peningkatan omset dan modal kerja untuk modal dalam 

melaksanakan pengembangan model bisnis jangka panjang, yaitu penggunaan 

greenhouse dan berbagai riset produk pertanian. Berdasarkan analisis SWOT, 

QSPM, perbandingan dengan pesaing, dan pelayanan pelanggan diperoleh proyeksi 

arus kas masa depan PT. PDMA. Berdasarkan proyeksi arus kas, pengembangan 

jangka pendek dilakukan dalam satu tahun, sedangkan pengembangan model bisnis 

jangka panjang dilakukan pada satu tahun berikutnya setelah pengembangan model 

bisnis jangka pendek dilaksanakan.  

Desain model bisnis perbaikan menghasilkan model bisnis baru PT. PDMA 

baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan jangka pendek 

terfokus kepada peningkatan omset dan modal kerja untuk modal dalam 

melaksanakan pengembangan model bisnis jangka panjang, yaitu penggunaan 

greenhouse dan berbagai riset produk pertanian, Berdasarkan analisis SWOT, 

QSPM, perbandingan dengan pesaing, dan pelayanan pelanggan diperoleh proyeksi 

arus kas masa depan PT. PDMA. Berdasarkan proyeksi arus kas, pengembangan 

jangka pendek dilakukan dalam satu tahun, sedangkan pengembangan model bisnis 

jangka panjang dilakukan pada satu tahun berikutnya setelah pengembangan model 

bisnis jangka pendek.  
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