
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Era globalisasi mempengaruhi gaya hidup masyarakat kota sehingga 

semakin kompleks, hal ini dapat dilihat dari gaya hidup masyarakat kota yang 

semakin modern. Modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang 

terarah menyebabkan masyarakat lebih dinamis dan ditandai makin banyaknya 

aktivitas yang dilakukan. Proses modernisasi tersebut menyebabkan perubahan 

gaya hidup pada masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah perilaku makan. 

Makanan atau pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain 

papan dan sandang. Manusia harus memenuhi kebutuhan ini untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya pergeseran pola 

konsumsi dan gaya hidup masyarakat perkotaan, maka terjadi peningkatan 

aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Kondisi ini membuat adanya peningkatan 

pada permintaan masyarakat terhadap makanan jadi. Hal ini menjadikan kuliner 

merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan mengingat semakin 

memningkatnya permintaan masyarakat terhadap makanan jadi. 

Salah satu bisnis yang menjadi pemain dalam bisnis kuliner ini adalah 

milik CV. Adistia Makmur Sentosa (AMAS) dengan usahanya yang bernama 

Jajanan Ndeso (Jande). AMAS berdiri pada tanggal 21 Desember 2014 yang 

berlokasi di Kota Bogor. Dengan produk andalannya ketan susu hingga saat ini 

sejak berdiri, AMAS sudah memiliki gerai usaha sebanyak 5 unit yang tersebar di 

kota-kota besar seperti Bogor, Malang dan Tangerang. Adapun sub unit usaha dari 

perusahaan ini meliputi bisnis makanan dan minuman diantaranya bisnis kuliner 

ketan susu yang berlokasi di Ruko Villa Indah Pajajaran Bogor dengan aneka 

variasi produk yang mencapai 30 jenis olahan ketan susu, produk olahan minuman 

yang memiliki variasi sebanyak 20 jenis olahan minuman susu. Selain itu juga 

menjual masakan khas Jawa Timur yaitu tahu telor. Adapun bisnis lainnya yang 

sedang dikembangkan berupa food truck yang menjual aneka masakan nusantara 

seperti ayam bakar desa dan beberapa menu olahan sambal nusantara lainnya serta 

memiliki usaha yang bergerak di bidang catering. Selain itu, perusahaan ini juga 

melakukan mitra bisnis dalam upaya melakukan ekspansi yang dimana lokasi 

usaha yang telah dibuka saat ini berada di Kota Malang, Kota Tangerang dan 

Kabupaten Ciawi. Mitra bisnis disini menjual produk-produk perusahaan yang 

sudah dikembangkan. Ada pula perusahaan saat ini sedang melakukan 

pengembangan di DIY Yogyakarta dengan pembukaan gerai baru yang berlokasi 

di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada. 

Adapun dengan peningkatan jumlah usaha dan semakin ketatnya 

persaingan bisnis, maka dari itu AMAS memerlukan model bisnis yang mampu 

menjawab perkembangan dalam mengelola proses operasional dan manajemen 

perusahaan agar mampu bersaing dengan bisnis kuliner lainnnya. Adapun data 

yang dapat dilihat terkait dengan jumlah omzet yang didapat oleh perusahaan dari 

satu gerai yaitu ketan susu jande Kota Bogor menunjukkan kenaikan pada setiap 

bulannya yang dapat dikatakan permintaan terkait pengembangan bisnis 

perusahaan perlu dilakukan lebih luas lagi. 
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Tabel 1 Omzet  Ketan Susu Jande Tahun 2015-2016 

Bulan 2015 2016 

September 15.000.000 

 Oktober 15.800.000 

 November 17.400.000 

 Desember 20.000.000 

 Januari 

 

22.340.000 

Februari 

 

21.000.000 

Maret 

 

23.450.000 

April 

 

26.800.000 

Mei 

 

28.000.000 

Juni 

 

34.400.000 

Total 68.200.000 155.990.000 
Sumber: CV. Adistia Makmur Sentosa (2016) 

 

Dalam menghadapi dunia persaingan bisnis yang semakin ketat membuat 

perusahaan-perusahaan harus memiliki visi, misi, dan ide-ide baru agar dapat 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Eppler et al. 2011).Perusahaan yang 

bertumbuh dan berkembang membutuhkan model bisnis yang tepat guna 

mencapai visi dan misi perusahaan. Wheelen dan Hunger (2003) menyatakan 

bahwa model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan uang atau nilai di lingkungan bisnis dimana perusahaan tersebut 

beroperasi. Konsep model bisnis berguna untuk menganalisis dan 

mengkomunikasikan esensi dari sebuah bisnis. Perusahaan ingin memiliki 

kemampuan menghasilkan proporsi nilai dibandingkan dengan pesaingnya 

sehingga harus memiliki sumber daya dengan kompetensi yang berkualitas 

sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mencapai sasaran 

perusahaan. 

Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana 

organisasi atau perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai.Salah 

satu model bisnis yang berhasil mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi 

sederhana dan mudah dipahami adalah model bisnis kanvas yang dikembangkan 

oleh Amanullah (2015). Model bisnis ini tidak hanya digunakan untuk perusahaan 

berorientasi profit namun juga untuk organisasi non profit.Model bisnis kanvas ini 

ditampilkan dalam bentuk kanvas yang terbagi menjadi Sembilan elemen yang 

terdiri dari customer segment, value preposition, channel, customer relationship, 

revenue stream, key resources, key activity, key partnership, dancost structures. 

Melalui Sembilan elemen yang tersusun dalam sebuah kanvas dapat memudahkan 

perusahaan untuk menggambarkan model bisnis yang dijalankannya saat ini dan 

menampug ide-ide inovatif secara transparan dari level manajemen organisasi 

hingga konsumen. Hal ini berguna untuk menciptakan strategi-strategi baru 

melalui prototype model bisnis baru Cherif (2014). Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pengembangan perusahaan sebagai pemain bisnis dalam bidang kuliner 

untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produknya melalui model bisnis 

yang tepat. 
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Perumusan Masalah 

CV Adistia Makmur Sentosa (AMAS) pada awal mulanya berdiri pada 

akhir tahun 2014 sebagai pemain dalam dunia bisnis kuliner. Pada awal mula 

berdirinya perusahaan ini dengan membuka usaha pertamanya di daerah Dramaga 

Kabupaten Bogor dengan Brand Sambal Bablas yang menjual berbagai olahan 

sambal nusantara dengan dipadukan dengan makanan pendukung lainnya. Pada 

bulan Maret 2015, perusahaan mengembangkan unit usahanya dengan merk usaha 

dagang bernama Ketan Susu Jande yang menjual berbagai olahan makanan dan 

minuman ringan berbahan dasar beras ketan yang berlokasi di Ruko Villa Indah 

Padjajaran Kota Bogor. Dengan tujuan untuk mengenalkan secara luas produknya, 

perusahaan melakukan kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat sehingga 

pada akhir 2015 terbentuklah beberapa mitra bisnis perusahaan yang membuka 

lokasi usaha di Kabupaten Ciawi dan Bumi Serpong Damai Tangerang. 

Sedangkan pada Tahun 2016, perusahaan mengembangkan inovasi bisnis dengan 

mengenalkan konsep bisnis menggunakan Food Truck yang dimana menjadi 

pelopor modern food truck di Kota Bogor. Pada bulan Oktober 2016, perusahaan 

meresmikan berdirinya unit usaha di daerah Kota Malang yang diberi nama 

Apresio Kopi yang mengenalkan olahan kopi Nusantara. Perusahaan terus 

melakukan pengembangan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra 

bisnis. 

Dalam pelaksanaan menjalankan bisnis, banyak kendala dan faktor yang 

dihadapi oleh perusahaan ini. Perusahaan dihadapkan dengan berbagai kendala 

yang berupa sistem manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh usaha yang 

sedang dijalankan dirasa belum optimal pelaksanaannya. Hal ini disebebakan 

masih kurangnya sumber daya manusia dalam organisasi dan manajemen yang 

masih berubah-ubah. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang tergabung 

dalam organisasi perusahaan masih belum optimal dalam menjalankan sistem 

manajemen perusahaan yang berakibat pada tutupnya gerai mitra bisnis yang 

sudah di buka di Bumi Serpong Damai dan Kabupaten Ciawi. Beberapa hal ini 

yang menjadi faktor kurang optimalnya menjalankan bisnis perusahaan saat ini. 

Dengan strategi pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan 

memerlukan sebuah model bisnis yang dapat membantu perbaikan model bisnis 

saat ini untuk menopang keberlangsungan perusahaan (Chesbrough 2006). 

Adapun dengan semakin banyaknya pemain industri kuliner saat ini dan 

semakin berkembangnya bisnis perusahaan AMAS membuat perusahaan perlu 

memiliki model dan strategi pengembangan bisnis yang jelas dan terperinci agar 

dapat bersaing dan terus berkembang menghadapi persaingan pasar yang ketat dan 

membantu menyempurnakan model bisnis yang sudah diterapkan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka disusun perumusan masalah penelitian berikut: 

1. Bagaimana model bisnis pada pengembangan bisnis CV Adistia Makmur 

Sentosa saat ini? 

2. Bagaimana model bisnis CV Adistia Makmur Sentosa setelah diperbaiki? 

3. Strategi dan program perbaikan apa saja yang dapat dirumuskan berdasarkan 

hasil penyempurnaan model bisnis kanvas pengembangan bisnis CV Adistia 

Makmur Sentosa? 
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Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang sudah di uraikan di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis model bisnis pengembangan CV Adistia Makmur Sentosa. 

2. Menentukan perbaikan model bisnis pada pengembangan bisnis CV Adistia 

Makmur Sentosa. 

3. Memberikan rekomendasi strategi dan program perbaikansebagai acuan 

pengembangan bisnis CV Adistia Makmur Sentosa. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan langkah 

strategik yang dapat diambil oleh manajemen CV Adistia Makmur Sentosa dalam 

mengembangkan usahanya.Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi para peneliti selanjutnya dan menjadi sebuah inspirasi bagi para 

pembaca untuk menjadi wirausaha. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada CV Adistia Makmur Sentosa yang dijadikan objek 

pada penelitian ini. Pendekatan model bisnis yang digunakan yaitu konsep bisnis 

kanvas yang dianalisis melalui sembilan elemen, selanjutnya dilakukan analisis 

SWOT untuk menyempurnakan model bisnis kanvas saat ini, kemudian akan 

menghasilkan strategi dan program yang tepat untuk pengembangan bisnis CV 

Adistia Makmur Sentosa. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Strategi 

David (2006) mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu seni dan 

ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Pengertian lain manajemen strategi menurut Wheelan dan 

Hunger (2010) adalah perangkat tindakan dan keputusan manajerial yang 

mempengaruhi performa secara jangka panjang dari suatu perusahaan atau 

organisasi. Lain halnya dengan Wheelan dan Hunger, Hariadi (2005) berpendapat 

bahwa manajemen strategi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis 

oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan 

mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi 

seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. 

Ibrahim (2008) menambahkan bahwa manajemen strategi pada prinsipnya 

adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang 

umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Strategi menjadi sangat penting 
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