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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis dengan luas hutan tahun 2015 seluas 

124.023.000 hektar (BPS 2015), dalam undang-undang No. 41 Tahun 1999 Hutan 

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang 

satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu jenis hutan yang ada di 

Indonesia adalah hutan produksi (Biro Perundang-undangan 1999). Undang-

undang No. 41 Tahun 1999 mendefinikan hutan produksi adalah kawasan hutan 

yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dan hasil hutan adalah 

benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan 

(Biro Perundang-undangan 1999). 

Potensi hasil hutan kayu sebesar 5 persen, sedangkan hasil hutan bukan kayu 

sebesar 95 persen. Potensi hasil hutan bukan kayu mengubah kebijakan strategis 

kementerian kehutanan dalam mengelola sumber daya hutan. Paradigma 

pengelolaan sumber daya hutan di masa yang akan datang tidak hanya 

menggunakan pendekatan produksi, namun dilakukan dengan pola manajemen 

sumber daya alam (Resource Based Management) yang mensinergikan antara aspek 

ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang 

berpihak pada masyarakat (Community Based Development). Pendekatan 

Community Based Development dapat memberikan berbagai manfaat tidak hanya 

berfokus pada kayu, namun juga dikembangkan hasil hutan bukan kayu yang salah 

satunya adalah perlebahan (Kementerian Kehutanan 2012).  

Perlebahan memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat menghasilkan 

produk-produk berupa madu, tepung sari, royal jelly, lilin lebah, propolis, bias 

lebah, larva lebah, koloni lebah dan ratu lebah. Perlebahan juga membantu 

meningkatkan produksi tanaman pertanian dengan membantu penyerbukan 

terutama tanaman buah-buahan dan sayuran (Baharuddin dan Taskirawati 2009). 

Produk hasil perlebahan yang memiliki banyak manfaat adalah madu. Menurut 

Novandra dan Widnyana (2013) manfaat madu sebagai suplemen kesehatan, 

kecantikan, anti toksin, obat luka, dan sebagai bahan baku dalam industri makanan 

dan minuman.  

Kebutuhan madu di Indonesia mencapai 150.000 ton per tahun (Asosiasi 

Perlebahan Indonesia 2016). Kebutuhan madu ini tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi saja, tetapi juga untuk menghasilkan produk turunan dari 

madu. Produk turunan dari madu mulai digunakan pada produk kosmetik, salah 

satunya sabun. Sabun merupakan satu macam surfaktan (bahan surface active), 

senyawa yang menurunkan tegangan permukaan air. Sifat ini menyebabkan larutan 

sabun dapat memasuki serat, menghilangkan dan mengusir kotoran dan minyak 

(Sari et al. 2010). Hal ini menyebabkan sabun dipercaya dapat membantu 

membersihkan tubuh dan terhindar dari berbagai kuman pembawa penyakit. 

Sabun memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu 

masyarakat mulai memperhatikan kandungan dalam sabun yang digunakan. 

Masyarakat mulai beralih menggunakan sabun berbahan dasar alami seperti sabun 

madu. Produsen sabun madu dituntut menghadirkan berbagai varian sabun madu 
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berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. CV Madu Apiari 

Mutiara merupakan salah satu produsen sabun madu yang ada di Indonesia yang 

mencoba memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi sabun madu 

propolis dan sabun madu transparan. 

CV Madu Apriari Mutiari dituntut untuk dapat berkembang agar mampu 

bersaing dalam industri sabun. Perusahaan perlu menyusun strategi untuk 

menciptakan nilai dan membangun bisnis baru yang tepat sesuai dengan kondisi 

dan perubahan yang mungkin terjadi dalam bisnis. Perubahan bisnis yang terjadi 

dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan, untuk itu perusahaan 

memerlukan suatu model bisnis yang tepat. Model bisnis adalah gambaran 

hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang 

membuat perusahaan mampu menghasilkan laba (Tim PPM Manajemen 2012). 

Salah satu model bisnis yang digunakan untuk merumuskan strategi 

perusahaan adalah business model canvas (BMC). Business model canvas 

merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang 

bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai 

(Osterwalder dan Pigneur 2014). Business model canvas dapat diterapkan pada 

perusahaan yang akan melakukan pengembangan agar dapat menciptakan model 

bisnis baru yang lebih memiliki keunggulan nilai.  

Penciptaan model bisnis yang baru dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 

kembali sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan mengidentifikasi model 

bisnis yang saat ini sedang berjalan pada perusahaan.  Indentifikasi model bisnis 

yang sedang berjalan pada perusahaan akan berguna dalam melakukan perbaikan 

dan pengembangan bisnis yang akan meningkatkan daya saing dan meningkatkan 

nilai jual produk yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan untuk merancang model 

bisnis yang tepat bagi CV Madu Apiari Mutiara agar dapat berkembang dan 

bersaing dalam bisnis sabun kecantikan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Pemahaman konsumen terhadap suatu produk semakin berkembang, 

konsumen menuntut produk tidak hanya memberikan hasil yang diharapkan namun 

juga mampu meminimalkan dampak berkelanjutan yang terjadi akibat 

penggunaannya. Prediksi bisnis di masa yang akan datang, produk berbahan alami 

akan lebih dominan dibanding produk konvensional yang masih menggunakan 

berbagai campuran bahan kimia berbahaya. Hal ini menuntut para produsen untuk 

semakin berinovasi dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen modern. 

CV Madu Apiari Mutiara mampu menangkap peluang tersebut dengan 

menghadirkan produk sabun kecantikan dan kesehatan berbahan alami madu. 

Persaingan pada industri sabun alami di Indonesia saat ini sudah cukup ketat. Pada 

produk sabun alami berbahan madu, CV Madu Apriari Mutiara masih harus 

bersaing dengan beberapa produsen lain yang sudah lebih dahulu membangun 

brand dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Masyarakat cenderung 

tertarik pada produk yang memiliki merek yang terpercaya, kualitas yang bagus, 

desain yang menarik, label yang dapat menerangkan komposisi secara lengkap dari 
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produk, dan kemasan yang unik. Keputusan pembelian sabun juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor tersebut. Hal ini yang menjadi permasalahan dan tantangan yang 

harus dihadapi oleh CV Madu Apiari Mutiara jika ingin bersaing dalam bisnis 

sabun kecantikan alami. 

Pada awal pengembangan produknya, tahun 2014 sabun produksi CV Madu 

Apriari mendapat respon sangat baik dari pasar yaitu mencapai 15.000 untuk 

produk sabun madu propolis. Menurut pemilik, capaian tersebut dikarenakan CV 

Madu Apriari Mutiara relatif cepat dalam menangkap peluang pasar sabun 

kecantikan berbahan dasar alami. Namun capaian tersebut tidak bisa dipertahankan 

pada tahun berikutnya. Data penjualan produk (Gambar 1) menunjukkan pada tahun 

2015 dan 2016 penjualan produk sabun madu tersebut turun hampir rata-rata 50% 

dari capaian tahun 2014. 

 

 
Sumber: Invoice CV Madu Apiari Mutiara 

Gambar 1 Penjualan produk sabun madu CV Madu Apiari Mutiara 2014 – 2016 

 

Penurunan penjualan sabun madu ini disebabkan oleh beberapa masalah yang 

mungkin terjadi karena adanya kesalahan strategi perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya. Perusahaan mengakui penyebab utama menurunnya penjualan sabun 

madu CV Madu Apiari Mutiara karena keterlambatan perusahaan dalam memenuhi 

aspek legalitas produk. Keterlambatan ini memaksa perusahaan untuk tidak 

menjual produk dengan jumlah yang banyak. Saat ini perusahaan sedang 

mengajukan permohonan legalitas yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun. 

Masalah lain yang dihadapi adalah CV Madu Apriari Mutiara belum mampu 

mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan 

perubahan lingkungan bisnis yang mungkin terjadi. CV Madu Apiari Mutiara 

memiliki peternakan lebah sendiri yang dapat dijadikan peluang bagi CV Madu 

Apiari Mutiara dalam memenangkan persaingan pada bisnis sabun kecantikan dan 

kesehatan, karena madu murni sebagai bahan baku utama merupakan produk yang 

cukup bernilai tinggi. 

Kedua permasalahan tersebut menuntut CV Madu Apiari Mutiara untuk terus 

berkembang dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, oleh karena itu CV Madu 

Apiari Mutiara perlu melakukan pemetaan bisnis yang sedang dijalankan. Pemetaan 

bisnis menggunakan business model canvas akan memperlihatkan secara rinci 

kondisi perusahaan saat ini agar memudahkan perusahaan dalam menganalisis 
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permasalahan dan perubahan lingkungan sehingga akan memberikan solusi 

alternatif strategi yang tepat bagi perusahaan. Business model canvas juga dapat 

sebagai sarana merancang dan menciptakan model bisnis dengan memadukan 

inovasi-inovasi yang belum pernah diterapkan oleh perusahaan lain. 

Terdapat 9 elemen dalam pemetaan busines model canvas yang dapat 

menggambarkan kondisi bisnis serta menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam pelaksaan bisnis. Setelah melakukan pemetaan model bisnis, 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis lingkungan bisnis, kemudian 

evaluasi bisnis dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

(SWOT) pada 9 elemen BMC tersebut. Hasil analisis SWOT akan membantu 

menentukan arah strategi yang digunakan untuk menyempurnakan model bisnis 

saat ini dan menjadi titik ide pengembangan bisnis dalam merancang prototipe-

prototipe model bisnis baru. 

Rancangan prototipe bisnis model menggunakan blue ocean strategy dengan 

perspektif kerangka kerja empat tindakan yaitu diciptakan, dihapuskan, 

ditingkatkan dan dikurangi agar model bisnis baru ini tidak hanya untuk perbaikan, 

namun juga untuk memperbesar peluang terbentuknya inovasi dalam 

pengembangan bisnis, termasuk adanya pengembangan di luar kompetensi inti 

perusahaan saat ini. Dengan demikian rancangan prototipe model bisnis yang 

dihasilkan, diharapkan dapat menjadi strategi bisnis baru yang tepat bagi CV Madu 

Apiari Mutiara sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan industri sabun 

masa depan. 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model bisnis sabun madu CV Madu Apiari Mutiara saat ini, 

ditinjau melalui pendekatan business model canvas? 

2. Bagaimana alternatif prototipe model bisnis baru yang dapat digunakan dalam 

pengembangan bisnis sabun madu CV Madu Apiari Mutiara di masa depan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi model bisnis sabun madu CV Madu Apiari Mutiara saat ini 

menggunakan pendekatan business model canvas. 

2. Merancang alternatif prototipe model bisnis baru yang dapat digunakan sebagai 

strategi pengembangan bisnis sabun madu CV Madu Apiari Mutiara di masa 

depan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi CV Madu Apiari Mutiara, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

strategi bisnis yang tepat agar perusahaan dapat berkembang dan bersaing 

dalam bisnis sabun. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

dalam bidang pengembangan bisnis serta dapat mengasah kemampuan berpikir 

dalam mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi perusahaan. 
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3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

menambah referensi keilmuan yang relevan dengan penelitian yang dikaji. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada perumusan model bisnis produk sabun madu 

propolis dan sabun madu transparan pada CV Madu Apiari Mutiara dengan 

menggunakan business model canvas yang mencakup pada perancangan alternatif 

prototipe model bisnis di masa depan serta implementasinya. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Teoritis 

Madu 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3545-2004, Madu merupakan 

cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah 

madu dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra 

floral nektar) atau ekskresi serangga (Badan Standarisasi Nasional 2004). Definisi 

lain madu adlah bahan makanan dengan sumber energi yang baik karena 

mengandung suatu zat seperti fruktosa dan glukosa yang dapat dicerna oleh tubuh 

dengan cepat, serta mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh (Rio et al. 

2012).  

Madu alami juga banyak mengandung enzim, yaitu molekul protein yang 

sangat komplek yang dihasilkan oleh sel hidup dan berfungsi sebagai katalisator, 

yakni zat pengubah kecepatan reaksi dalam proses kimia yang terjadi di dalam 

tubuh setiap makhluk hidup. Madu mengandung antibiotik sebagai antibakteri dan 

antiseptik menjaga luka (Purbajaya 2007). Menurut Nadhilla (2014), madu 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Kemampuan antibakteri madu ini 

disebabkan oleh tiga sistem yaitu osmolaritas madu, keasaman (gluconic acid) dan 

senyawa inhibine (hidrogen peroksida). 

Madu biasa digunakan sehari-hari untuk pengobatan gangguan pendengaran, 

bau mulut, kelelahan, penurunan berat badan, jerawat, influenza, penyakit jantung, 

sakit gigi, rambut rontok, infeksi kandung kemih, dan lainnya. Madu telah 

digunakan dalam industri komersial seperti pelembap, hair conditioner, pencahar, 

dan pembersih wajah (Singh et al. 2012).  

 

Strategi dan Manajemen Strategi 

Strategi adalah rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk 

berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. 

(Pearce dan Robinson 2014). Manajemen strategis didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi 

rencana untuk mencapai tujuan perusahaan (Pearce dan Robinson 2014).  

Manajemen strategis memiliki arti sebagai seni dan ilmu dari perumusan, 

penerapan dan evaluasi keputusan strategis atau fungi yang memungkinkan sebuah 
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