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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan dasar atau acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan 

rumusan masalah dengan metode-metode yang akan dipaparkan dalam 

pembahasan untuk ditarik kesimpulan. 

2.1 Strategi Bisnis 

       Menurut Ismail solihin (2012:24) strategi merupakan cara yang digunakan 

untuk mencapai tujuan, namun sejalan dengan berkembangnya manajemen 

strategik, strategi juga merupakan penetapan tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaaan itu sendiri.  

       Menurut Fred R. David (2004) manajemen strategis merupakan seni atau 

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

keputusan sehigga membuat organisasi dapat mencapai target yang diinginkan.  

Fokus utama dari manajemen strategi pemasaran adalah untuk mengalokasikan 

dan menkoordinasikan sumber daya pemasaran dengan kegiatan dalam 

pencapaian tujuan dan melakuakan upaya untuk mendapatkan keuntungan 

bersaiang dari kompetitor. Pada dasarnya suatu perencanaan strategi merupakan 

cara yang dipertimbangkan untuk menghadapi peningkatan ketidakpastian 

perilaku pasar. Perencanaan harus dilakukan dengan menyeluruh dari pihak 

internal maupun eksternal sehingga dapat diterapkan dalam jangka panjang. 

Strategi yang akan digunakan sebaiknya mempertimbangkan 4 komponen 

dibawah ini .  

a) Tujuan dan sasaran, strategi harus dirinci dalam menjalankan kegiatan dalam 

pencapaiannya.  
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b) Pengalokasian sumber daya, setiap strategi harus mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat telaksana dengan 

maksimal.  

c) Pengidentifikasian keunggulan bersaing yang berkelanjutan, perusahaan perlu 

merumuskan atau mengembangkan suatu keunggulan bersaing yang dapat 

menjadi pembeda antara perusahaan dan kompetitor sehingga kinerja perusahaan 

dapat melebihi kompetitornya.  

d) Tahapan rencana, penggambaran berupa penetapan waktu dan kegiatan yang 

akan dilakukan untuk tercapaianya suatu tujuan seperti uji coba pada target pasar.  

 

2.1.1 Pengertian Bisnis 

       Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business. Bisnis dapat didefinisikan 

sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa 

yang diperlukan dalam kehidupan sehari – hari .Bisnis adalah pertukaran barang 

dan jasa, atau uang untuk saling menguntungkan. Pada zaman modern ini bisnis 

yang dilakukan di negara maju maupun negara berkembang semakin kompleks. 

Dibawah ini diuraikan pengertian bisnis yang disampaikan para ahli: 

    Menurut Hughes dan Kapoor (2010) Business is the organized effort of 

individuals to produce and all a profit, the good services that satisfy society 

needs. The general term business refers to all such effort within a industry. Bisnis 

merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan 

atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

      Sedangkan Menurut Dun Steinhoff  (1993), Business is all activities involved 

in providing the good and service needed or desired by people. Artinya, bisnis 

merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengandaan barang atau jasa yang 

diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. 

        Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh 



7 
 

 
 

keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung 

resiko dengan menjalankan bisnis disebut entrepeneur. Untuk menjalakan bisnis, 

entrepreneur harus mengkombinasikan empat macam sumber, yaitu material

human, financial dan information. Bisnis pada umumnya menekankan tiga hal, 

yaitu usaha perseorangan kecil – kecilan dalam bidang barang dan jaaa, usaha 

perusahaan besar (seperti pabrik, transportasi, perusahaan surat kabar, hotel dan 

sebagainya), dan usaha dalam budang struktur ekonomi bangsa. 

2.1.2 Tujuan Bisnis 

        Menurut Sudaryono (2016) Aktivitas bisnis dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan beberapa tujuan hendaknya tercermin dalam aktivitas 

perusahaan sebagai satu kesatuan, antara lain: 

1.Market Standing, merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. Penguasaan 

pasar memberi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan 

penjualan profit dalam jangka waktu panjang. Penguasaan pasar tidak hanya 

diukur dari besarnya tingkat penjualan yang dapat dilakukan perusahaan. 

Perusahaan harus membaca potensi pasar dan arah persaing. 

2. innovation, merupakan menerjemahkan ide – ide menjadi produk baru, jasa, 

barang atau metode baru. Seseorang yang menyatakan dirinya berorientasi ke 

masa depan atau seseorang yang berani bersaing di masa depan harus 

mempunyai keinovatifan yang tinggi karena tanpa inovasi akan kalah dan 

mungkin akan mati. Selain itu inovasi merupakan suatu usaha mencari 

peluang melalui perancangan ide – ide sehingga dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. 

3. Physical and Financial Resource, bagi perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur, kemampuan perusahaan untuk memperoleh suplai bahan baku 

yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing sangatlah menentukan daya 

saing perusahaan. Selain penguasaan terhadap sumber daya fisik, perusahaan 

juga harus menguasai sumber daya keuangan yang memadai untuk 

mengembagkan perusahaan sehingga menjadi semakin besar dan semakin 

menguntungkan. 
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4. Manager Performance and Development, manager merupakan orang yang 

secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik, manager perlu memiliki 

kemampuan (skill) dan keahlian (expertise) yang sesuai dengan profesinya.  

5.   Worker Performance and Attitude, selain manajer sumber daya manusia yang 

harus memperoleh perhatian besar dari perusahaan adalah para karyawan, 

khususnya yang menyangkut sikap karyawan terhadap pekerjaan dan juga 

sikap karyawan terhadap perusahaan.  

6. Public Responsibility, bisnis memiliki tanggung jawab sosial, seperti 

memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, 

menciptakan lapangan kerja, dll. Saat ini perusahaan yang melakukan 

kegiatan produksi barang dan jasa semakin didorong untuk mengadopsi 

kebijakan environmental sustainability, yaitu pengembangan strategi usaha 

yang dapat memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan dimana pada 

saat yang sama perusahaan dapat menghasilkan laba.  

2.2 Analisis Lingkungan  

       Lingkungan merupakan faktor penting dalam penyusunan perencanaan 

strategi suatu perusahaan. Semua aktivitas bisnis tidak dapat lepas dari pengaruh 

lingkungan. Karena itu dalam mengolah kegiatan bisnis termasuk 

perencanaannya, lingkungan merupakan satu faktor yang dapat diperhitungkan. 

Analisis lingkungan ada 2 yaitu: 

2.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal  

       Untuk menjalankan aktivitas perusahaan harus sering berinteraksi dengan 

lingkungannya, terutama lingkungan eksternal mempunyai karakter 

uncontrollable atau berada diluar kendali perusahaan. Menurut wheelen dan 

hunger (2003) bahwa “ analisis lingkungan eksternal adalah suatu proses yang 

terdiri dari variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada diluar organisasi dan 

tidak secara langsung ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen 

puncak.  

       Pada penelitian ini analisa ekternal dilakukan dengann menggunakan 

Business Model Canvas (BMC). Menurut sterwalder & Pigneur (2010). Business 
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model dengan menggunakan metode kanvas akan memudahkan pmebisnis untuk 

membangun dan mengembangkan bisnis atau perusahaan yang dijlankan. 

Business model canvas ditampilkan dalam sebuah kanvas terdiri dari 9 elemen 

anatara lain: 

1. key activities, aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Aktivitas ini 

bisa berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan 

melaksanakan aktivitas penghubung. 

2. Key partnership, parner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan 

untuk beroperasi. Yang mendasari partner ada tiga yaitu mengoptimalkan 

skala bisnis, mengurangi resiko dan ketidak pastian aktifitas dan sumber 

daya tertentu yang dibutuhkan. 

3. key resource, mendiskripsikan sumber daya yang paling penting yang 

dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasikan semua bloknya. 

Sumber daya utama bisa berupa fisik, finansial dan sumber daya manusia. 

4. cost strukture, blok yang mendiskripsikan semua pembiayaan operasional 

di tuju blok lainnya. Dari deskripsi ini bisa diketahui blok mana yang 

paling mahal, mana yang paling murah dan mana yang bisa diefektifkan. 

Selanjutnya bisa diketahui model pembiayaan seperti operasional, biaya 

tetap dan biaya tidak tetap 

5. value propositions, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Value bisa berupa 

brand status , harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko dan desain 

6. customer relationships, cara perusahaan berinteraksi dengan segmen yang 

dituju untuk inovasi layanan dan produk. 

7. channel, bagaimana perusahaan menyampaikan penawaran valuenya ke 

segmen yang dituju, dalam hal ini mencakup saluran distribusi dan saluran 

penjualan. 

8. customer segments segmen dari pelanggan yang dituju oleh suatu 

organisasi. Beberapa tipe customer segmen adalah mess market dimana 

customer terdiri dari banyak orang dengan kebutuhan yang sama, niche 



10 
 

market dimana pelanggan terdiri dari sejumlah kecil orang dengan 

kebutuhan yang sangat spesifik. 

9. revenue stream. Aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua 

kegiatan. Beberapa cara untuk menghasilkan aliran pemasukan bisa 

dengan penjualan produk atau jasa. 

2.2.2 Analisis Lingkungan Internal 

        Merupakan pengidentifikasian terhadap faktor – faktor internal dan nilai 

kegiatannya, kemudian membandingkan dengan latar belakang dan standar 

internal perusahaan selanjutnya merumuskan kekuatan serta kelemahan internal 

perusahaan sebagai masukkan diri memformulasikan strategi. Dalam analisis 

lingkungan para pakar stategi banyak memilih pendekatan fungsional yaitu 

dengan menganalisis kinerja tiap fungsi yang ada dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Menurut Pearce dan Robinson (2007) faktor kunci internal suatu 

perusahaan dapat dilihat dari sumber – sumber daya utama lintas area.  

       Pada penelitian ini analisa internal dilakukan dengann menggunakan Business 

Model Canvas (BMC). BMC menjelaskan mengenai dasar bagaimana sebuah 

bisnis diciptakan, diberikan, dan ditangkap nilainya (Osterwalder & Pigneur, 

2010). Business model dengan menggunakan metode kanvas akan memudahkan 

pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis atau perusahaan yang 

dijlankan. Business model canvas ditampilkan dalam sebuah kanvas terdiri dari 9 

elemen Business model canvas ditampilkan dalam sebuah kanvas terdiri dari 9 

elemen anatara lain: 

1. key activities, aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Aktivitas ini 

bisa berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan 

melaksanakan aktivitas penghubung. 

2. Key partnership, parner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan 

untuk beroperasi. Yang mendasari partner ada tiga yaitu mengoptimalkan 

skala bisnis, mengurangi resiko dan ketidak pastian aktifitas dan sumber 

daya tertentu yang dibutuhkan 
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3. key resource, mendiskripsikan sumber daya yang paling penting yang 

dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasikan semua bloknya. 

Sumber daya utama bisa berupa fisik, finansial dan sumber daya manusia. 

4. cost strukture, blok yang mendiskripsikan semua pembiayaan operasional 

di tuju blok lainnya. Dari deskripsi ini bisa diketahui blok mana yang 

paling mahal, mana yang paling murah dan mana yang bisa diefektifkan. 

Selanjutnya bisa diketahui model pembiayaan seperti operasional, biaya 

tetap dan biaya tidak tetap 

5. value propositions, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Value bisa berupa 

brand status , harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko dan desain 

6. customer relationships, cara perusahaan berinteraksi dengan segmen yang 

dituju untuk inovasi layanan dan produk. 

7. channel, bagaimana perusahaan menyampaikan penawaran valuenya ke 

segmen yang dituju, dalam hal ini mencakup saluran distribusi dan saluran 

penjualan. 

8. customer segments segmen dari pelanggan yang dituju oleh suatu 

organisasi. Beberapa tipe customer segmen adalah mess market dimana 

customer terdiri dari banyak orang dengan kebutuhan yang sama, niche 

market dimana pelanggan terdiri dari sejumlah kecil orang dengan 

kebutuhan yang sangat spesifik. 

9. revenue stream. Aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua 

kegiatan. Beberapa cara untuk menghasilkan aliran pemasukan bisa 

dengan penjualan produk atau jasa. 

2.3 Matriks External Factor Evaluation (EFE) dan Matriks Internal Factor 

Evaluation (IFE) 

2.3.1 Matriks EFE 

       Menurut David (2009) Matriks Evaluasi Faktor Eksteral (Exteral Factor 

Evaluation- EFE Matrix) Memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas 

dan mengevaluasi informasi ekonomi sosial, budaya, demografis, lingkungan, 

politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif. 
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Matriks Evaluasi Faktor Eksternal dapat dikembangkan dalam lima langkah : 

1. Buat faktor-faktor eksternal utama. Masukkan 10 sampai 20 faktor, termasuk 

peluang dan ancaman, yang memengaruhi perusahaan dan industrinya. Daftar 

terlebih dulu peluangnya, kemudian ancamannya. Buat sespesifik mungkin 

dengan menggunakan presentase, rasio, dan perbandingan jika dimungkinkan.  

2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak peting) 

sampai 1,0 (sangat penting). Bobot itu mengindikasikan signifikansi relatif 

dari suatu faktor terhadap keberhasilan perusahaan. Peluang sering kali 

mendapat bobot yang lebih tinggi daripada ancaman, tetapi ancaman bisa 

diberi bobot tinggi terutama jika mereka sangat parah atau mengancam. 

Jumlah total seluruh bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 

1,0. 

3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor eksternal utama untuk 

menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespons 

faktor tersebut, dimana 4= responsnya sangat bagus, 3= responsnya diatas 

rata-rata, 2 = responsnya rata-rata, dan 1= responsnya dibawah rata-rata. 

Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot. 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot. 

5. Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor bobot 

total untuk organisasi. 

Tabel 2.1 Matriks External Factor Evaluation (EFE Matrik) 

Faktor Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating 

Peluang    

Ancaman    

Total    

Sumber: David (2009) 
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2.3.2 Matriks Internal Faktor Evaluation ( IFE) 

       Menurut David (2009) Matriks Evaluasi Faktor Internal (Ixteral Factor 

Evaluation- IFE Matrix) merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional.  

Matriks Evaluasi Faktor Internal dapat dikembangkan dalam lima langkah : 

1. Buat faktor-faktor internal utama. Masukkan 10 sampai 20 faktor internal, 

termasuk kekuatan maupun kelemahan organisasi. Daftar terlebih dulu 

kekuatannya, kemudian kelemahannya. Buat sespesifik mungkin dengan 

menggunakan persentase, rasio, dan angka-angka perbandingan. 

2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak peting) 

sampai 1,0 (sangat penting). Faktor-faktor yang dianggap memilki pengaruh 

paling besar terhadap kinerja organisasional harus diberi bobot tinggi. Jumlah 

total seluruh bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 1,0. 

3. Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengindikasikan 

apakah faktor tersebut sangat lemah (peringkat=1), lemah (peringkat=2), kuat 

(peringkat=3), atau sangat kuat (peringkat =4). 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot. 

5. Jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh bobot total 

organisasi. 

       Untuk menentukan bobot, Penentuan  bobot  setiap  variabel  dilakukan  

dengan  cara  penilaian bobot  faktor  strategis  eksternal  dan  internal  organisasi  

kepada informan  yang  telah  dipilih,  yang  mengetahui  betul  kondisi  dan 

permasalahan  pada  suatu  organisasi.   

       Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel  

terhadap  jumlah  nilai  keseluruhan  variabel  dengan menggunakan rumus : 

𝐴𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖𝑖
𝑖=1

 ......................................................(1) 

dimana : Ai= bobot variabel ke-i   

   n  = jumlah variabel 

   i   = 1,2,3,...,n 
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  Xi =nilai variabel ke-i 

       Total  bobot  yang  diberikan  harus  sama  dengan  1,0.  Pembobot  ini 

kemudian  ditempatkan  pada  kolom  kedua  matrik  IFE-EFE.  Metode tersebut 

digunakan untuk memberikan penilaian setiap faktor penentu eksternal  dan  

internal.  

Tabel 2.2 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE Matrik) 

Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Kekuatan    

Kelemahan    

Total    

Sumber : David (2009) 

2.3.3 Matrik Internal Evaluation (IE) 

Gabungan kedua matrik IFE dan EFE menghasilkan matriks eksternal dan 

internal yang berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan 

kombinasi total nilai terboboti dari matriks – matriks IFE dan EFE. Tujuan 

penggunaan matriks ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat 

yang lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasi sembilan 

strategi utama, yakni: 

1. ael I,II dan IV disebut strategi tumbuh dan membangun. Strategi yang 

cocok adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar 

dan pengembangan produk) . 

2. sel III, V dan VII disebut strategi yang banyak dilakukan apabila 

peusahaan berada dalam sel ini. 

3. Sel VI, VII dan IX disebut strategi panen dan divestasi. Nilai – nilai 

IFE dikelompokkan ke dalam tinggi (3,0 – 4,0). Sedang (2,0 – 2,99) 

dan rendah (1,00 – 1,99). Adapun nilai EFE dikelompokkan dalam 

kuat (3,0 – 4,0), rata – rata (2,0 – 2,99) dan lemah (1,0 – 1,99) bentuk 

matrik IE ( Interna Evaluation) serta hubungannya dengan EFE dan 

IFE dapat dilihat pada gambar 2.1 
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IFE SCORE 

E 

F 

E 

 S 

C 

O 

R 

E 

 Strong 3.0 – 4.0 Average 2.0 – 2.99 Weak 1.0 – 1.99 

High 3.0 – 4.0 (I) grow and 

build 

(II) grow and build (III) hold and 

maintain 

Medium 2.0 – 2.99 (IV) grow and 

build 

(V) hold and 

maintain 

(VI) harvest and 

divest 

Low 1.0 – 1.99 (VI) hold and 

maintain 

(VIII) harvest or 

divest 

(XI) harvest or 

divest 

Gambar 2.1 Matriks IE 

 

2.4 Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT) 

       Setelah  menganalisis  dengan  matriks  IFE  dan  EFE  maka dilakukan  

berbagai  kombinasi  dengan  menggunakan  matriks  SWOT. Menurut David, 

(2009) Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Strengths-Weaknesses-

Opportunities-Threat-SWOT) adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang 

membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi. 

1. Strategi SO (SO Strategies) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan 

untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya 

menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi di mana kekuatan 

internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren dan 

kejadian eksternal. Secara umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, 

ST, atau WT untuk mencapai situasi dimana mereka dapat melaksanakan 

Strategi SO. Jika sebuah perusahaan memiliki kelemahan besar, maka 

perusahaan akan berjuang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi 

kekuatan. Tatkala sebuah organisasi dihadapkan pada ancaman yang besar, 

maka perusahaan akan berusaha untuk menghindarinya untuk berkonsentrasi 

pada peluang. 

2. Strategi WO (WO Strategies) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

interal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. 

Terkadang, peluang-peluang besar muncul, tetapi perusahaan memiliki 
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kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut. 

Sebagai contoh, mungkin ada permintaan yang tinggi akan peralatan 

elektronik untuk mengendalikan jumlah dan waktu injeksi bahan bakar ke 

mesin mobil (peluang), namun suatu produsen onderdil mobil bisa jadi tidak 

memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan peralatan tersebut 

(kelemahan). Salah satu Strategi WO yang bisa ditempuh adalah dengan 

mengakuisisi teknologi ini melalui usaha patungan (joint venture) dengan 

sebuah perusahaan lain yang mempunyai kompetensi dibidang ini. Alternatif 

lainnya dari Strategi WO adalah dengan merekrut dan melatih orang agar 

memiliki kapabilitas teknis yang diperlukan. 

3. Strategi ST ( ST Strategies) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan 

berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman 

secara langsung di dalam lingkungan eksternal. Salah satu contoh Strategi ST 

adalah ketika Texas Instruments menggunakan lembaga hukum yang sangat 

bagus (kekuatan) untuk memperoleh ganti rugi dan royalti sebesar hampir 

$700 juta dari sembilan perusahaan Jepang dan Korea yang melanggar paten 

untuk chip memori semikonduktor (ancaman). Perusahaan pesaing yang 

meniru gagasan, inovasi, dan produk yang telah dipatenkan merupakan 

ancaman yang besar di banyak idustri. Hal ini menjadi sebuah persoalan besar 

bagi peruusahaan-perusahaan yang menjual produk ke China. 

4. Strategi WT (WT Strategies) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk 

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah 

organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan 

internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Dalam kenyataannya, 

perusahaan semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, 

melakukan merger, penciutan, menyatan diri bangkrut, atau memilih 

likuidasi.  

ada delapan langkah dalam membentuk sebuah Matriks SWOT yaitu: 

1. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. 

2. Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan.  
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3. Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan.  

4. Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. 

5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi SO. 

6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi WO. 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi ST. 

8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi WT. 

 KEKUATAN (S) 

Daftar kekuatan 

KELEMAHAN (W) 

Daftar kelemahan 

PELUANG (O) 

Daftar Peluang 

Strategi SO 

Gunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi WO 

Memperkecil kelemahan 

dengan memanfaatkn 

peluang yang ada 

ANCAMAN (T) 

Daftar Ancaman  

Strategi ST 

Gunakan kekutan untuk dapat 

menghindari dan mengatasi 

ancaman 

Strategi WT 

Memperkecil kelemahan 

dan menghindari 

ancaman 

(Sumber : David :2009) 

Gambar 2.2 Matriks SWOT 

 

2.4 Business Model Canvas 

 Menurut Osterwalder dan pigneur (2012) sebuah model bisnis 

menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, 

memberikan, dan menangkap nilai Business Model Generation menjelaskan 

tentang bagaimana sesungguhnya perusahaan mampu meberikan respon yang 

cepat terhadap keinginan pelanggan dengan memberikan nilai – nilai terbaik yang 

ada dalam perusahaan. Business Model Canvas yang menjelaskan secara 

sederhana melalui Visualisasi yang ditampilkan tentang bagaimana perusahaan 

menghasilkan uang melalui 9 blok bangunan yang disusun menjadi satu-kesatuan. 

Jadi dapat diketahui bahwa Business Model Canvas adalah sebuah model bisnis 
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yang mampu menggambarkan secara sederhana bagaimana suatu organisasi 

memberikan dan menangkap nilai dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk 

menghasilkan uang. Adapun sembilan (9) blok bangunan dalam Business Model 

Canvas pada gambar 2.2 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Blok Bangunan Business Model Canvas 

1. Segmentasi Pelanggan (Customer Segmen) 

Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan blok bangunan segmen 

pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin 

dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Customer segments menjelaskan tentang 

bagaimana perusahaan memilih segmen pelanggan yang paling potensial untuk 

dipilih agar kegiatan usaha yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan target 

konsumen yang diinginkan. Sebagaimana disampaikan oleh Osterwalder dan 

Pigneur (2012) bahwa pelanggan adalah inti dari model bisnis. Tanpa pelanggan 

(yang dapat memberikan keuntungan), tidak ada perusahaan yang mampu 

bertahan dalam waktu lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan 

dapat mengelompokkan mereka dalam segmen-segmen berbeda berdasarkan 

kesamaan kebutuhan, perilaku atau atribut lain dan sebuah model bisnis dapat 

menggambarkan satu atau beberapa segmen pelanggan, besar atau kecil. Suatu 

organisasi harus memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana yang 

diabaikan. 
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Menurut Kotler (1999) membagi pasar pelanggan menjadi 5 yaitu: 

1)     Pasar Konsumen. Individu-individu dan rumah tangga yang membeli produk 

dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

2)  Pasar Industri. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa yang 

dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk dan jasa jasa lainnya dengan 

maksud memperoleh keuntungan atau mencapai sasaran lain. 

3)    Pasar penjual kembali. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa 

dengan maksud menjual kembali barang dan jasa itu agar memberikan 

keuntungan bagi mereka. 

4)    Pasar pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk dan 

jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum atau 

mengalihkan barang dan jasa itu kepada pihak lain yang membutuhkannya. 

5)  Pasar internasional. Pembeli yang terdapat di luar negeri, termasuk 

konsumen, produsen, penjual kembali dan pemerintah asing. 

perspektif permintaan pasar dapat diintegrasikan pada perspektif penawaran 

melalui proses segmentasi pasar strategik yang langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

a. Tahap Segmentasi 

1.  Mensegmentasi pasar menggunakan variabel-variabel permintaan, kebutuhan 

pelanggan, manfaat yang dicari (benefit sought), solusi atas masalah yang 

dihadapi, situasi pemakaian dan lain-lain. 

2.  Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasi menggunakan variabel-

variabel yang bisa membantu perusahaan memahami cara melayani 

kebutuhan pelanggan tersebut (misalnya, biaya beralih pemasok, biaya 

berbelanja, lokasi geografis, ukuran pelanggan, daya beli, sensitivitas harga 

dan seterusnya) dan cara berkomunikasi dengan pelanggan (misalnya, 

preferensi dan penggunaan media, sikap, aktivitas, minat, opini dan lain-lain). 

b. Tahap Targeting 

1. Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-

variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari segmen 

(misalnya, tingkat pertumbuhan segmen bersangkutan), biaya melayani setiap 
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segmen (misalnya, biaya distribusi), biaya memproduksi produk dan jasa 

yang diinginkan pelanggan (misalnya, biaya produksi dan diferensiasi 

produk), dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar 

sasaran. 

2. Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan 

potensi segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat 

perusahaan. 

c. Tahap Positioning 

1. Mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa perusahaan yang 

atraktif  bagi pelanggan sasaran dan kompatibel dengan citra  yang 

diharapkan perusahaan. 

Pasar terdiri dari banyak tipe pelanggan, produk, dan kebutuhan. Pemasaran 

harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik. Konsumen 

dapat dikelompokkan dan dilayani dalam berbagai cara berdasarkan faktor 

geografis, demografis, psikografis, dan perilaku (Kotler, 1996). Artinya setiap 

perusahaan harus memilih dan menentukan mana sesungguhnya segmen yang 

sangat potensial dan terbaik untuk dilayani agar perusahaan dapat menjangkau 

segmen yang tepat dari berbagai macam segmen pasar yang tersedia. 

Sebagaimana disampaikan oleh Kotler (1996) proses pembagian pasar menjadi 

kelompok pembeli berbeda yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, atau 

perilaku berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau program pemasaran 

terpisah disebut segmentasi pasar (market segmentation). 

 

2. Proposisi Nilai (Value Propositions) 

Blok Bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan 

layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik (Osterwalder 

dan pigneur, 2012). Value Propositions menggambarkan tentang bagaimana 

perusahaan memberikan nilai terbaik kepada pelanggannya sesuai dengan 

proposisi nilai yang ada dalam perusahaan tersebut. Dengan menciptakan nilai 

pelanggan yang unggul, perusahaan menciptakan pelanggan yang sangat puas dan 

tetap setia, serta mau membeli lagi (Kotler, 1996). Hal itu dapat memberikan 
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keuntungan bagi perusahaan dimasa yang akan datang karena telah memiliki 

konsumen yang loyal. 

3. Saluran (Channels) 

Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan 

berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk 

memberikan proposisi nilai (Osterwalder dan Pigneur, 2012). Channels ini 

menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menjangkau konsumen dengan 

saluran komunikasi, distribusi yang digunakan oleh perusahaan. Saluran 

komunikasi, distribusi dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan 

dan pelanggan. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam 

setiap kejadian yang mereka alami. Sebagian besar perusahaan menggunakan 

perantara atau saluran distribusi untuk menyalurkan produk mereka ke pasar. 

4. Hubungan Pelanggan (Customer Relationship) 

Kotler (1999) menjelaskan manajemen hubungan pelanggan (customer 

relationship management) yaitu mengelola informasi detail tentang pelanggan 

perorangan dan secara hati-hati mengelola “titik sentuh” pelanggan untuk 

memaksimalkan loyalitas pelanggan. Hubungan pelanggan digunakan untuk 

memahami pelanggan secara lebih baik, sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

nilai pelayanan kepada pelanggan serta lebih mengembangkan hubungan 

pelanggan yang lebih mendalam. 

5. Arus Pendapatan (Revenue Streams) 

Osterwalder dan Pigneur (2012) menyatakan revenue streams adalah blok 

bangunan arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan 

perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan (biaya harus mengurangi 

pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). Arus pendapatan adalah faktor 

kunci yang perlu dioptimalkan agar perusahaan memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya. Jika Pelanggan adalah inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah 

urat nadinya. Saat kita berbicara tentang pendapatan maka mau tidak mau kita 

berbicara juga tentang bagaimana mendapatkan laba atau profit. Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keutungan dari usahanya. 
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Untuk mengoptimalkan laba dan mengefektifkan perolehan laba maka kita harus 

mengaitkan laba bersih terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. 

6. Sumber Daya Utama (Key Resources) 

Osterwalder dan Pigeneur (2012) mengatakan key resources merupakan blok 

bangunan sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang 

diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya utama 

merupakan aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan 

usahanya. Setiap model bisnis memerlukan sumber daya utama. Sumber daya ini 

mungkin perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau 

pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh 

pendapatan. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, atau 

manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau 

diperoleh dari mitra utama. 

7. Aktivitas Kunci (Key Activities) 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan blok bangunan 

aktivitas kunci yang menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan 

perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis 

membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan tindakan terpenting yang 

harus di ambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Sama seperti 

sumber daya utama, aktivitasaktivitas kunci juga diperlukan untuk menciptakan 

dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan 

pelanggan, serta untuk memperoleh keuntungan. Setiap aktivitasaktivitas kunci di 

antara perusahaan berbeda-beda tergantung pada jenis usaha yang dilakukan dan 

jenis model bisnisnya. Jadi aktivitas kunci adalah segala aktivitas bisnis yang 

penting bagi perusahaan untuk menggerakan usaha yang dijalankan demi 

mencapai tujuan perusahaan dimasa depan. 

8. Kemitraan Utama (Key Partnership) 

Key patnership merupakan blok bangunan kemitraan utama menggambarkan 

jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. 

Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi 

landasan dari berbagai model bisnis (Osterwalder dan Pigneur, 2012). Salah satu 
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kemitraan yang dapat diajak kerjasama oleh pelaku bisnis dalam perusahaan yaitu 

saluran pemasaran dan distributor. Jadi key partnership adalah hubungan 

kemitraan yang dilakukan perusahaan kepada pihak lain untuk menunjang 

aktivitas bisnis yang dilakukan. Selain melaksanakan manajemen hubungan 

pelanggan yang baik, pemasar juga harus melaksanakan manajemen hubungan 

kemitraan (partner relationshipmanagement) yang baik pula. 

9. Struktur Biaya (Cost Structure) 

Struktur Biaya mengambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan model bisnis. Dalam struktur biaya biasannya menggambarkan 

tentang biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan perusahaan didalam menjalankan 

kegiatan aktivitas bisnisnya. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012) blok 

bangunan cost structure ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika 

mengoperasikan model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai, 

mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan, 

menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan biaya semacam ini relatif lebih 

mudah setelah sumber daya utama. Cost structure pada intinya menjelaskan 

tentang biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan 

bisnis yang dilakukan. 

Meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam hal biaya 

daripada model bisnis lain. Hal biasa bila setiap model bisnis harus 

meminimalkan biaya. Akan tetapi, struktur biaya yang rendah lebih penting bagi 

beberapa model bisnis daripada model bisnis lainnya. Oleh karenanya, akan 

sangat berguna bila struktur biaya model bisnis dibedakan kedalam 2 kelas, yaitu 

yang terpacu biaya (cost driven) dan terpacu nilai (value driven). Banyak model 

bisnis yang berada di antara kedua titik ekstrem ini. 

a. Terpacu Biaya (cost driven) 

Model bisnis terpacu biaya berfokus pada peminimalan biaya. Pendekatan ini 

bertujuan untuk menciptakan dan mempertahan kan struktur biaya seramping 

mungkin, menggunakan proposisi nilai dengan harga rendah, otomatisasi 

maksimum, dan outsourcing secara ekstensif. 

b. Terpacu Nilai (value driven) 
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Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap implikasi biaya desain model 

bisnis tertentu, dan berfokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai premium dan 

layanan pribadi tingkat tinggi biasannya menjadi ciri model bisnis yang terpacu 

nilai. 

2.7 Kajian Peneliti Terdahulu  

pada sub bab ini akan diuraikan beberapa peneliti terdahulu tentang 

Business Model Canvas dan pada tabel 2.3 adalah ringkasan dari penelitian 

terdahulu. 

Dari Penelitian yang dilakukan oleh Dewobroto (2013), mengenai 

permasalahan Business Model Canvas untuk mengembangkan pelabuhan dari 

sistem konvensional ke full terminal operator peti kemas PT. Pelindo IV 

(Persero), Pada penelitian ini membahas tentang perumusan bisnis model Business 

Model Canvas, dilakukan analisa cost structure atau proyeksi finansial untuk 

menentukan segmen dan target konsumen. Penelitian ini dibagi menjadi dua sub 

kajian, yaitu kajian pertama untuk mengetahui skema garis besar strategi 

perusahaan dengan memetakan bisnis salon mobil dalam Business Model Canvas 

kajian kedua adalah melihat kelayakan bisnis dari sisi finansial yang akan 

menganalisa revenue stream (pendapatan) dan cost structure (biaya) pada 

Business Model Canvas. Hasil dari penelitian ini adalah jangka waktu automobile 

salon untuk mencapai payback period adalah tiga tahun. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Aldianto (2013), dalam penelitiannya 

membahas tentang analisa problem dalam perusahaan dengan menggunakan 7Cs 

Compass Model Analysis yang dikombinasikan IFAS, EFAS dan Fisbhone 

Diagram. Pada analisa ini lebih difokuskan kedalam brand image dan difersifikasi 

produk. Dimana solusi akhir adalah implementasi perubahan brand, menciptakan 

special product dan share knowledge produk dengan menggunakan Business 

Model Canvas.  

Setijawibawa (2015), dalam penelitiannya membahas mengenai evaluasi dan 

perancangan Business Model Canvas yang digabung dengan analisa SWOT. Hasil 

dari penelitian ini adalah dapat diketahui elemen model bisnis baru yang dapat 

dikembangkan lagi dalam perusahaan. Seperti mengembangkan layanan khusus 



25 
 

 
 

untuk pelanggan dengan memberikan discount pada pelanggan yang membeli 

dalam jumlah besar, mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan persewaan 

alat agar mendapat pemasukan tambahan.  

Kosasi (2015), dalam penelitiannya membahas tentang model bisnis dengan 

Business Model Canvas. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 

menciptakan bisnis model baru dari pantai seafood restaurant yaitu 

pengembangan segmen pelanggan pada keluarga muda yang memiliki anak kecil 

dan lebih meningkatkan inovasi produk.  

Tjitradi (2015), dalam penelitiannya membahas tentang merancang model 

bisnis berdasarkan kerangka Business Model Canvas. Hasil penelitian dari 

identifikasi Business Model Canvas ini menunjukkan gambaran mengenai elemen 

customer segment yang termasuk kedalam tipe segmented, berasal dari kalangan 

menengah ke atas. Value proposition diketahui sulis cake memberikan kualitas 

dan performance yang baik yang dikenal sebagai home industry. Pada elemen 

channel diketahui bahwa sulis cake hanya menerapkan satu saluran distribusi 

dengan sistem promosi word of mouth, terdapat tindakan after sales dan jasa 

pengantaran. Elemen customer relationships pada sulis cake sesuai dengan 

personel assistance, menerima masukan kritik dan saran, pemberian parsel atau 

kue bagi pelanggan yang  loyal. Sedangkan elemen key resources diketahui bahwa 

sumber daya sulis cake terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia. 

intelektual dan keuangan. Sumber daya utama sulis cake adalah bahan baku. Pada 

elemen key activities, aktivitas yang dijalankan perusahaan adalah aktivitas 

produksi dan pengantaran pesanan. Dalam elemen key partnerships diketahui sulis 

cake memiliki banyak pemasok dan tidak memiliki pemasok tetap untuk 

menjalankan bisinisnya. Sedangkan elemen revenue streams diketahui bahwa 

pendapatan sulis cake bersumber dari satu arus pendapatan dengan sistem 

pembayaran tunai dan transfer. Yang terakhir elemen cost structure adalah 

termasuk kedalan value driven dengan biaya pengeluaran yang terbagi atas fixed 

cost dan variable cost. 
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Tabel 2.6 Kajian Peneliti Terdahulu 

Nama Judul Metode Hasil 

Dewobroto Penggunaan 

Business Model 

Canvas sebagai 

dasar untuk 

menciptakan 

alternatif strategi 

bisnis dan 

kelayakan usaha 

BMC Didapatkan 

strategi baru dan 

model bisnis baru 

dari bisnis salon 

mobil dari 

perusahaan 21 

DUA SATU 

MOTOR 

Aldianto Box For Living 

Business Strategy 

7 Cs Model 

Business Canvas 

7 Cs dan BMC Didapatkan 

gambaran tentang 

segmen konsumen 

dan rancangan 

model bisnis baru 

Setijawibawa Evaluasi model 

bisnis pada 

perusahaan X 

menggunakan 

Business Model 

Canvas 

SWOT dan BMC Didapatkan model 

bisnis baru yang 

bisa 

dikembangkan 

dalam perusahaan 

X 

Kosasi Analisa dan 

pengembangan 

model bisnis pada 

pantai seafood 

restaurant dengan 

pendekatan 

Business Model 

Canvas 

SWOT dan BMC Pengembangan 

bisnis model dan 

rencana bisnis 

model baru dari 

pantai seafood 

restaurant 

Tjitradi Perancangan 

model bisnis 

BMC Didapatkan 

gambaran tentang 
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berdasarkan 

Model Business 

Canvas  

segmen konsumen 

dan rancangan 

model bisnis baru 

 

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya menggunakan analisa Business 

model Canvas. Dimana keseluruhan penelitian adalah mengembangkan bisnis 

model baru. Analisa yang dilakukan adalah analisa yang menggabungkan 

beberapa metode seperti analisa SWOT.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu hanya menggabungkan antara analisa business model canvas dan 

SWOT untuk mengevaluasi keadaan perusahaan tanpa ada tahapan selanjutnya. 

Sedangkan pada penelitian kali ini SWOT digabungkan dengan Business Model 

Canvas untuk menciptakan usulan pengembangan bisnis yang sesuai kebutuhan 

perusahaan. Perbedaan ini akan menghasilkan hasil yang berbeda dan metode ini 

akan lebih sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Diharapkan perusahaan dapat 

tetap bertahan dan dapat meningkatkan penjualan agar diperoleh keuntungan yang 

maksimal, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan cepat. 

 


