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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MELALUI  

BUSINESS MODEL CANVAS DAN SWOT 

 (Studi Kasus: Usaha Pukis dan Gandos Sumringah) 

 

Abstrak 

Pukis dan Gandos Sumringah merupakan usaha kecil menengah yang bergerak dibidang makanan, 

tepatnya kue tradisional pukis dan gandos. Model usaha yang tidak diperbaharui membuat pukis 

dan gandos terkikis kepopulerannya dengan cemilan-cemilan kekinian yang semakin hari semakin 

banyak. Sehingga usaha pukis dan gandos memerlukan suatu model strategi bisnis untuk 

mengembangkan usaha agar pukis dan gandos dapat berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan model bisnis dengan menggunakan Business Model Canvas serta menyusun 

rencana usulan strategi bisnis dengan SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi bisnis 

pada diagram cartesius berada pada kuadran III yang artinya usaha Pukis dan Gandos Sumringah 

dalam kondisi usaha yang lemah namun sangat berpeluang, rekomendasi strategi yang diberikan 

adalah ubah strategi. Hasil diagram SWOT  menunjukkan strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan usaha Pukis dan Gandos Sumringah adalah membuat inovasi rasa baru pada produk, 

membuat desain kemasan baru, membuat desain outlet baru dan membuat akun media sosial yang 

digunakan sebagai media promosi dan media komunikasi dengan pelanggan.  

Kata Kunci: Business Model Canvas, Diagram Cartesius, SWOT, Turnaround 

 

Abstract 

Pukis and Gandos Sumringah is a small and medium – sized business engaged in food, precisely the 

traditional cakes of Pukis and gandos the non – renewed business model has made painting and 

gandos eroded in popularity with contemporary snacks that are getting more and more days. So  that 

painting and gandos can develop. This study aims  to develop a business model using business 

strategy plan with SWOT. The result of this study indicate that the business position on the 

cartesian diagram is in quadrant III,  which means that the business  of  Pukis and Gandos is in a 

weak business condition but is very likely, the recommended  strategy is to change the strategy. The 

SWOT diagram result show the strategies that  can be used to improve the business of pukis and 

gandos summing is to create new flavorsof innovation in products, create new packaging design, 

design new outlets and create social media account that are used as promotional media and 

communication media with customers.  

Keywords: Business Model Canvas,  Cartesius Diagram, SWOT, Turnaround 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari kian berkembang,banyak usaha – usaha yang 

muncul dalam perkembangan industry yang ada di indonesia. Industri yang semakin hari semakin 

meningkat pesat perkembangannya adalah makanan dan minuman sekarang ini banyak di jadikan 

pertumbuhan ekonomi di indonesia, menurut data yang ada saat ini perkembangan disektor pangan 

akan terus meningkat pada setiap tahunnya  (gapmmi,2016) . di ketahui pula pebisnis di Indonesia 

banyak mengembangkan makan dan minuman sebagai bisnisnya 

Kementrian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri bidang makanan dan 

minuman pada tahun 2017 mencapai angka 7,19% (Kemenprin, 2017). Hal ini menunjukkan 
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banyaknya pengusaha yang tertarik berbisnis dibidang makanan, maka seiring dengan banyaknya 

pengusaha dibidang makanan semakin banyak pula persaingan dibidang usaha makanan. persaingan 

dalam bisnis yang semakin meningkat menuntut pengusaha untuk memberikan value yang akan di 

dapatkan konsumen agar konsumen dapat merasa puas. menurut McQuillan dan Scott (2015) model 

bisnis yang mengartikkan bagaimana usaha dapat menciptakkan dan memberikkan nilai tambah 

kepada konsumen serta mengubah sebuah pengeluarsan menjadi keuntungan usaha tersebut, model 

usaha mempunyai porsi dimana strategi dalam proses bisnis dan strategi dalam bisnis  .business 

model canvas suatu model pendekatan dalam proses serta strategi dalam bisnis yang sangat tepat 

untuk di implementasikan pada usaha kecil yang akan di jalankan. menurut Hong Favel (2013) 

menekankan perlunnya pelaku usaha dalam menggunakkan Business Model Canvas dimana dalam 

metode ini dapat memetakan serta dapat memberikan kerangka kerja yang optimal dalam 

implementasi yang akan didijalankan. Dalam Business Model Canvas terdapat sembilan elemen 

yaitu, customer segment (konsumen/pelanggan), value propotition (nilai tambah), channels (relasi), 

customer relationship (kedekatan konsumen), revenue steam (pergerakan pendapatan), key resource 

(alat yang di gunakan), key activities (aktivitas kunci), key partnership (mitra kunci) dan cost 

structure (struktur biaya). 

Pukis dan gandos merupakan makanan kuno yang sudah jarang dijual ataupun diminati, hal 

ini dikarenakan banyaknya makanan-makanan atau cemilan kekinian yang menjadi trend masa kini. 

Kurangnya inovasi pada makanan ini juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kepopuleran di 

kalangan masyarakat terutama remaja. 

Pukis dan gandos merupakan cemilan kuno yang sampai saat ini masih memiliki 

peminatnya, akan tetapi model usaha yang tidak diperbaharui membuat pukis dan gandos terkikis 

kepopulerannya dengan cemilan-cemilan kekinian yang semakin hari semakin banyak. Sehingga 

usaha pukis dan gandos memerlukan suatu model strategi bisnis untuk mengembangkan usaha agar 

pukis dan gandos dapat berkembang. Berdasarkan pemaparan diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk menemukan strategi bisnis untuk mengembangkan usaha pukis dan gandos dengan 

pendekatan Business Model Canvas. 

2. METODE

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi 

didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-

orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2007: 215). Objek dari penelitian ini adalah 

penentuan strategi bisnis pada industri makanan pukis dan gandos sumringah.  
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2.1 Business Model Canvas 

Business Model Canvas menggambarkan bagaimana suatu organisasi menangkap dan 

memetakan nilai dari aktivitas bisnis sehingga dapat memperkuat struktur bisnis yang 

dijalankan. Kerangka business model canvas memberikan petunjuk dimana sebuah usaha yang 

mencakup sembilan kerangka serta mencakup empat bidang bisnis yaitu, pelanggan, penawaran, 

infrastruktur dan kelayakan keuangan. Berikut merupakan penggambaran detail dari elemen-

elemen yang terdapat dalam business model canvas. 

2.1.1 Customer Segment 

Pasar terdiri dari berbagai macam pembeli yang membeli produk sesuai dengan keinginan, 

kebutuhan, lokasi dan kebiasaan membeli. Karena kebutuhan masing-masing yang unik, 

masing-masing pemeli merupakan pasar yang potensial. Customer segments menjelaskan cara 

memilih segmen pelanggan yang potensial sebagai target pemasaran agar kegiatan usaha yang 

dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diinginkan pelaku usaha.Kotler (1999) 

membagi pasar pelanggan menjadi lima, yaitu: 

a. Pasar konsumen

b. Pasar industri

c. Pasar Penjual Kembali

d. Pasar Pemerintah

e. Pasar Internasional

2.1.2 Value Propotition 

Proposisi nilai merupakan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk 

pelanggan secara spesifik (Osterwalder, 2012). Value proposition menggambarkan tentang 

bagaimana perusahaan menawarkan nilai terbaik yang dimiliki perusahaan kepada pelanggan. 

Kotler (1996) menyampaikan bahwa dengan proporsi nilai yang unggul perusahaan dapat 

menciptakan kepuasan pelanggan dan menjadikan pelanggan setia serta membeli lagi. Karena 

proposisi nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan 

kepada pelanggan. (Osterwalder, 2012) 

2.1.3 Channels 

Kerangka bangunan untuk menggambarkan sebuah komunikasi yang terjadi dengan pelanggan 

dan jaringan untuk mengetahui proposisi nilai (Osterwalder, 2012). Saluran komunikasi, 

distribusi dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Channel 

berfungsi dalam menjaga hubungan baik produsen dan para pelanggannya. Perantara digunakan 

karena efisiensinya yang lebih tinggi dalam penyediaan barang untuk pasaran sasaran (Kotler, 

1999). Osterwalder (2012) menyatakan bahwa saluran menjalankan beberapa fungsi diantaranya: 
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a. Meningkatkan kesadaran pelanggan.

b. Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan.

c. Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik.

d. Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan.

e. Memberikan dukungan purnajual kepada pelanggan.

Akses produsen dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan sangat terbantu dengan adanya 

channels baik menjangkau pelanggan dengan cara sendiri maupun dengan mendirikan jaringan 

dibawahnya. 

2.1.4 Customer Relationship 

Menurut Osterwalder (2012) customer relationship adalah kerangka blok yang ada pada model 

ini digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara perusahan dan pelanggannya. 

Blok bangunan ini menjelaskan bagaimana menjaga hubungan yang baik antara perusahaan 

dengan customer agar para pelanggan tetap loyal kepada perusahaan. Tujuan dari adanya 

hubungan yang dibangun kepada pelanggan adalah untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, 

mengetahui keinginan pelanggan dalam jangka panjang dan juga sebagai strategi bisnis dalam 

menghadapi pesaing. Selain itu Osterwalder juga mejelaskan bahwa hubungan pelanggan dapat 

didorong oleh motivasi diantaranya: 

a. Akuisisi pelanggan

b. Retensi (mempertahankan pelanggan)

c. Peningkatan penjualan

2.1.5 Revenue Streams 

Menurut osterwalder (2012) menggambarkan pada kerangka pendapatan yang di hasilkan dari 

segmen konsumen (dimana mengurangi pengeluaran untuk menghasilakn pemasukan) 

Osterwalder (2012) menyatakan model bisnis melibatkan dua jenis arus pendapatan antara lain: 

a. Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan.

b. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan baik untuk

memberikan proposisi nilai kepada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan

pasca pembelian.

Jadi arus pendapatan merupakan strategi dalam meningkatkan pendapatan dalam suatu kegiatan 

bisnis untuk keuntungan yang lebih besar. 

2.1.6 Key Resource 

Osterwalder (2012) menyatakan key resource  suatu kerangka sumber daya yang ada pada usaha 

tersebut antara lain aset- aset dalam usaha tersebut yang diperlukan agar dapat berfungsi dengan 



5 

baik. Menurut Osterwalder (2012) sumber daya utama dapat dikategorikan menjadi 4 

diantaranya sebagai berikut; Fisik, Intelektual, Manusia, Finansial. 

2.1.7 Key Activities 

Menurut Osterwalder (2012) kerangka sumber kunci agar usaha yang di jalankan mampu 

beroprasi dengan baik. Jadi aktivitas kunci merupakan seluruh aktivitas bisnis usaha untuk 

menggerakkan usaha yang dijalankan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Osterwalder 

(2012) menjelaskan aktivitas-aktivitas kunci dikategorikan sebagai berikut; Produksi, 

Pemecahan Masalah, Platform/Jaringan 

2.1.8 Key Partnership 

Key partnership kerangka dalam membangun mitra usaha agar jaringan dalam usaha tersebut 

dapat berjalan dengan baik serta dapat menjadi dasr dalam membangun bisnis yang sedang di 

jalankan. kemitraan (partner relationship management) yang baik pula (Kotler, 1999). Mitra 

dalam manajemen hubungan pelanggan berdasarkan Kotler (1999) dapat dibagi menjadi 2 yaitu, 

mitra didalam perusahaan dan mitra pemasaran kemudian mitra yang ada di luar perusahaan 

2.1.9 Cost Structure 

Cost structure menggambarkan komposisi biaya yang dikeluarkan dalam mewujudkan kegiatan 

usaha. Sehingga dapat diketahui mengenai sumber pengeluaran yang dilakukan perusahaan 

selama perusahaan itu dijalankan. Menurut Osterwalder (2012) Blok cost structure tersebut 

lebih menjelaskan kepada biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memfasilitasi dalam 

mewujudkan proposisi nilai yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Menurut 

Osterwalder dan Pigneur (2012) struktur biaya memiliki beberapa karakteristik diantaranya 

sebagai berikut; biaya tetap, biaya variabel, skala ekonomi. 

a. Design Business Model Canvas

Memetakan model bisnis merupakan salah satu tahapan dalam mendesain model bisnis. Dalam 

mendesain model bisnis, berikut merupakan kerangka business model canvas. 

Gambar 1 Business Model Canvas 



6 

2.2 Analisis  SWOT 

Untuk menganalisis SWOT digunakan empat langkah strategi (Purwanto, 2006) meliputi: 

a. Strategi SO,  cara perusahaan untuk memperoleh peluang yang ada di pasar dengan

memanfaatkan kekuatan memaksimalkan peluang.

b. Strategi ST, cara perusahaan dalam mencegah ancaman yang terjadi di perusahaan agar

perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi.

c. Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT, strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Elemen-Elemen Business Model Canvas 

Tahapan pertama dari penelitian ini adalah menganalisis model bisnis yang selama ini 

dijalankan oleh usaha pukis dan gandos sumringah dan kemudian memetakannya pada 

Business Model Canvas. Adapun elemen-elemen business model canvas yang sudah dijalankan 

saat ini yaitu: 

3.1.1 Customer Segment 

Customer segment menjelaskan tentang siapa target pasar atau pelanggan yang akan dituju oleh 

pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang bersumber dari pemilik Pukis dan Gandos 

Sumringah customer segment dari usaha pukis dan Gandos Sumringah adalah masyarakat 

umum. Masyarakat umum yang dimaksud yaitu masyarakat disekitar tempat pejualan Pukis dan 

Gandos Sumringah, masyarakat yang melewati jalan didepan tempat penjualan Pukis dan 

Gandos Sumringah. 

3.1.2 Value Proposition  

3.1.3 Channel 

Untuk saat ini  Pukis dan Gandos Sumringah hanya mempunyai satu outlet yang berada di jalan 

tipes, Serengan Surakarta, outlet ini digunakan sebagai pusat layanan konsumen yang ingin 

membeli Pukis dan Gandos Sumringah maupun yang ingin melakukan pemesanan Pukis dan 

Gandos Sumringah. 

3.1.4 Customer Relationship 

Strategi yang dilakukan oleh Pukis dan Gandos Sumringah dalam menjaga hubungan baik 

dengan customer nya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik seperti memberikan cita 

rasa produk yang dijual. Penerapan customer relationship pada Pukis dan Gandos Sumringah 
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adalah personal assitence yaitu customer dapat berkomunikasi langsung dengan pihak dari 

Pukis dan Gandos Sumringah contohnya berinteraksi dengan karyawan Pukis dan Gandos 

Sumringah mulai dari saat memesan sampai proses pelayanan. 

3.1.5 Revenue Streams 

Revenue streams yaitu pendapatan yang didapatkan dari satu kali pembayaran konsumen. 

Sumber pendapatan utama Pukis dan Gandos Sumringah berasal dari penjualan produk pukis 

dan gandos. Adapun jumlah rata-rata penjualan perhari adalah 22 kotak dengan harga per 

kotaknya Rp 6.000,- sehingga dengan jumlah hari kerja selama 1 bulan (26 hari), omset 

penjualan Pukis dan Gandos Sumringah selama satu bulan senilai Rp 3.432.000,- dengan 

jumlah cost structure sebesar Rp 2.027.000,- sehingga keuntungan bersih senilai Rp 

1.405.000,-. Proses admisnistrasi Pukis dan Gandos Sumringah masih sederhana sehingga data 

diatas diambil sesuai dengan perhitungan rata-rata melalui pengamatan yang dilakukan.  

3.1.6 Key Resource 

Key resource merupakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya 

model bisnis Pukis dan Gandos Sumringah agar dapat berjalan dengan semestinya. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan secara langsung pada usaha Pukis dan Gandos Sumringah ada tiga 

sumber daya utama yang digunakan dalam menjalankan bisnisnya yaitu: 

a. Fisik, sumber daya berbentuk fisik yang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis Pukis

dan Gandos Sumringah yaitu peralatan dan tempat usaha. Berikut ini adalah Tabel 1  yang

memuat peralatan yang dimiliki Pukis dan Gandos Sumringah pada tahun pertama (Agustus

2018). 

Tabel 1 Peralatan Pukis dan Gandos Sumringah 

No Nama Jumlah Harga (Rp) Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gerobak 

Cetakan pukis 

Kompor 

Tabung gas 

Ember 

Etalase kaca 

Gelas ukur 

Baskom 

Mixer 

Payung 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

700.000 

200.000 

330.000 

110.000 

20.000 

45.000 

15.000 

40.000 

256.000 

160.000 

700.000 

200.000 

330.000 

110.000 

40.000 

45.000 

30.000 

40.000 

256.000 

160.000 



8 

11 

12 

Toples 

Loyang 

7 

1 

6.000 

45.000 

42.000 

45.000 

TOTAL 1.998.000 

b. Finansial, aspek finansial merupakan hal yang selalu melekat dalam menjalankan proses

bisnis. Dalam menjalankan usaha Pukis dan Gandos Sumringah mengandalkan sumber daya

finansial berupa uang tunai dari pemilik pribadi. Sumber finansial yang dikeluarkan dalam

tahun pertama adalah senilai Rp 3.300.000,- untuk memenuhi peralatan dan kebutuhan

pokok dalam menjalankan bisnis Pukis dan Gandos Sumringah. Dari hasil wawancara

kepada pemilik usaha menjelaskan bahwa kebutuhan modal saat ini dinilai masih sangat

minim untuk mengembangkan usaha ini menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu perlu adanya

dukungan dari lembaga kewirausahaan untuk menambah investasi untuk pengembangan

Pukis dan Gandos Sumringah.

c. Manusia, merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam menjalankan model bisnis

Pukis dan Gandos Sumringah. Pemilik dan karyawan usaha Pukis dan Gandos Sumringah

dinilai sudah cukup terampil dalam mengelola Pukis dan Gandos Sumringah namun belum

untuk pengembangan melalui media sosial. Untuk saat ini sumber daya manusia yang

dimiliki usaha Pukis dan Gandos Sumringah adalah sebanyak 2 orang yaitu pemilik yang

merangkap sebagai pembuat pukis dan gandos serta rekannya yang secara bergantian

mengelola usaha ini.

3.1.7 Key Activities 

Key activities berisi tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan agar model bisnis dapat bekerja. 

Dari pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam menjalankan 

bisnisnya usaha Pukis dan Gandos Sumringah memiliki tiga aktivitas utama yaitu: 

a. Aktivitas Proses Produksi

Aktivitas pembuatan produk berupa pukis dan gandos meliputi persediaan bahan baku

hingga packaging sehingga output produk siap untuk dijual. Adapun urutan proses produksi

pukis dan gandos adalah sebagai berikut:
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06

04

03

02

05 01
Mengupas buah 

kelapa

Membersihkan 

buah kelapa

Memarut buah 

kelapa

Mencampur 

bahan

07
Mencetak dan 

Mengemas

MixingMixing

Bahan 1 

(Kelapa Parut)

Bahan 2

(Tepung Beras)

Bahan 3

(Gula,Garam, Vanili, air)

GANDOS

Gambar 2 Peta Proses Produksi Gandos 

09

08

03

02

04 01

Membuka telur 

dan gula

Memasukkan 

telur dan gula ke 

wadah

Mixing telur dan 

gula

Mencampur 

bahan

11 Meragi adonan

Mengupas 

buah kelapaMixing

Bahan 1 

(Gula, Telur)

Bahan 2

(Buah Kelapa)

Bahan 3

(Tepung)

PUKIS

12
Mencetak dan 

Mengemas

07

06

05 Membersihkan 

buah kelapa

Memarut buah 

kelapa

Memeras 

kelapa parut

10 Mixing

Bahan 4

(Gula,Garam, Vanili, air)

Gambar 3 Peta Proses Produksi Pukis 

b. Pemasaran  Produk, dalam menjalankan bisnisnya, Pukis dan Gandos Sumringah melakukan

proses pemasaran sesuai dengan menampilkan produknya di stand tempat usaha ini berjalan,

sudah ada pemasaran yang dilakukan melalui media sosial pemilik usaha namun masih

belum maksimal.

c. Pengembangan Produk, proses pengembangan produk yang dilakukan Pukis dan Gandos

Sumringah ini masih terbatas. Keterbatasan pengembangan produk dipengaruhi oleh jumlah

SDM, peralatan yang masih sederhana dan juga estimasi perencanaan dalam tahapan proses

biaya untuk rebranding yang tidak sedikit. Adapun pengembangan yang dilakukan dalam
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pengembangan Pukis dan Gandos Sumringah ini adalah membuat varian rasa, desain dan 

kemasan yang masih perlu ditingkatkan kembali untukmempertahankan kualitas dari produk 

ini guna memberikan value kepada pelanggan yang lebih baik. 

3.1.8 Key Partner 

Key partner  merupakan jaringan pemasok dan mitra apa saja yang dapat membuat bisnis 

berjalan. Dari hasil survey lapangan saat ini Pukis dan Gandos Sumringah memiliki beberapa 

partner dalam menjalankan bisnisnya. Berikut merupakan key partner Pukis dan Gandos 

Sumringah: 

Tabel 2 Key Partner Pukis dan Gandos Sumringah 

No Key Partner Mitra Alamat 

1 

2 

3 

4 

5 

Bapak Tarno 

Bapak Marimin 

Bapak Andri 

Bapak Pardi 

Ibu Rindu 

Penyedia bahan baku 

Penyedia bahan baku 

Outlet 

Percetakan 

Penyedia perlengkapan 

Pasar gemblengan 

Pasar nglano, Karanganyar 

Tipes Solo 

Jaten, Karanganyar 

Pasar nglano, Karanganyar 

3.1.9 Cost Structure 

Cost structure merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan suatu model bisni. 

Adapun biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis Pukis dan GandosSumringah 

yaitu biaya produksi, biaya listrik dan transportasi serta biaya promosi. Berikut ini erupakan 

estimasi biaya yang dikeluarkan untuk 22 box/hari dengan total hari kerja 26 hari.  

Tabel 3 Cost Structure Pukis dan Gandos Sumringah 

No Nama Jumlah / Bulan Keterangan 

PEMBELIAN DAN BIAYA 

I Biaya Bahan Baku 

Pembelian Bahan Baku 1,638,000 

Return 

Total Bahan Baku 1,638,000 

Ii Biaya Bahan Pembantu 

Biaya Pembelian Mika 143,000 

Kertas Minyak 30,000 

Biaya Promosi stiker 16,000 

189,000 

Iii Biaya Produksi 

Biaya Listrik 100,000 

Biaya Transportasi 100,000 Bahan Bakar 

200,000 

TOTAL BIAYA PRODUKSI 2,027,000 
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3.2 Desain Business Model Canvas 

Berdasarkan sembilan elemen dari Business Model Canvas yang sudah dianalisa pada point 

sebelumnya, maka dapat digambarkan Desain Business Model Canvas usaha Pukis dan 

Gandos Sumringah adalah sebagai berikut. 

Key 

Partners

Key 

Activities

Customer 

Segments

Channels

Customer 

Relathionship

Key 

Resources

Value 

Proposition

Cost Structure Revenue Streams

Masyarakat Umum
 Menjaga cita rasa 

makanan

 Menerima kritik dan saran 

secara langsung

 Mengganti kesalahan 

pesanan

 Mitra: Supplier

 Sewa tempat jualan

 Penyedia 

perlengkapan

 Pembelian bahan baku

 Pengolahan bahan baku

 Pengemasan produk

 Pelayanan

 Rasa gurih dan 

lembut dimakan

 Bahan baku 

berkualitas

 Tanpa bahan 

pengawet

 Ukuran produk pas

untuk disantap

 Harga lebih murah 

dari produk pesaing

 Fixed cost: gaji karyawan, sewa tempat jualan

 Variable cost: biaya bahan baku

Penjualan produk

Melalui outlet sendiri
 Fisik: alat produksi, 

tempat penyimpanan 

bahan baku, gerobak.

 SDM: 2 orang.

 Financial: modal awal 

dari uang sendiri.

Gambar 4 Business Model Canvas Pukis dan Gandos Sumringah 

3.3 Analisa Faktor Internal SWOT 

Faktor internal SWOT adalah faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan yang 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha tersebut. Faktor internal merupakan lingkungan 

internal yang terdiri dari kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness).Berikut ini 

merupakan faktor internal Pukis dan Gandos Sumringah yang telah diidentifikasi. 
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Tabel 4  Faktor Internal SWOT 

Variabel Kelemahan Kekuatan 

Produk Inovasi produk sedikit 

Kemasan kurang menarik 

Kualitas bahan baku 

pilihan 

Proses 

Produksi 

Proses produksi manual 

Waktu memasak lama 

- 

Pemasaran Promosi belum maksimal Harga ekonomis 

Stand sederhana dan kurang menarik 

SDM - Pekerja terampil 

Modal Modal usaha masih sedikit - 

Lokasi - Lokasi usaha strategis 

3.4 Analisa Faktor Eksternal SWOT 

Faktor eksternal merupakan lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang terdiri dari 

peluang (opportunity) dan ancaman (threath),Faktor yang dianalisa ini sangat penting sebab 

factor eksternal dapat melihat lingkungan diluar selain melihat internal dalam usaha itu 

sendiri. Adapun faktor eksternal Pukis dan Gandos Sumringah dapat dilihat pada Tabel 4.5 

dibawah ini. 

Tabel 5 Faktor Eksternal SWOT 

Variabel Peluang Ancaman 

Produk Lebih murah dari produk 

pesaing 

Produk pesaing lebih inovatif 

Pemasaran Menjangkau seluruh customer 

segment 

Biaya sewa tempat meningkat 

Adanya pesaing baru 

SDM Membuka lapangan kerja baru - 

Bahan Baku Bahan Baku mudah didapat Biaya bahan baku meningkat 

3.5 Analisa SWOT 

Data faktor internal dan faktor eksternal diatas dapat dikembangkan melalui perhitungan 

analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce and Robinson (1998). Perhitungan ini 

dilakukan untuk mengetahui secara pasti posisi suatu organisasi yang sesungguhnya. Berikut 

ini merupakan tabel perhitungan analisis SWOT. 
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Tabel 6 Perhitungan Analisis SWOT 

No Faktor Internal 
Nilai Bobot Rating Skor 

KEKUATAN 

1 Kualitas bahan baku pilihan 4 0.114 4 0.457 

2 Harga ekonomis 4 0.114 3 0.343 

3 Pekerja terampil 3 0.086 4 0.343 

4 Lokasi outlet cukup strategis 4 0.114 2 0.229 

Subtotal 15 1.371 

KELEMAHAN 

1 Inovasi produk sedikit 3 0.086 3 0.257 

2 Kemasan kurang menarik 2 0.057 2 0.114 

3 Proses produksi manual 2 0.057 3 0.171 

4 Waktu memasak lama 4 0.114 4 0.457 

5 Promosi belum maksimal 3 0.086 3 0.257 

6 Stand sederhana dan kurang menarik 2 0.057 2 0.114 

7 Modal usaha masih sedikit 4 0.114 3 0.343 

Subtotal 20 1.714 

Total 35 

No Faktor Eksternal 
Nilai Bobot Rating Skor 

PELUANG 

1 Lebih murah dari produk pesaing 3 0.12 4 0.48 

2 Menjangkau seluruh customer segment 4 0.16 3 0.48 

3 Membuka lapangan kerja baru 2 0.08 3 0.24 

4 Bahan Baku mudah didapat 4 0.16 4 0.64 

Subtotal 13 1.84 

ANCAMAN 

1 Produk pesaing lebih inovatif 3 0.12 3 0.36 

2 Biaya sewa tempat meningkat 3 0.12 3 0.36 

3 Biaya bahan baku meningkat 3 0.12 4 0.48 

4 Masuknya pesaing baru 3 0.12 3 0.36 

Subtotal 12.0 1.56 
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Gambar 5 Matriks Kuadran SWOT Pukis dan Gandos Sumringah 

Dari Gambar 5 diatas dapat diketahui bagaimana kondisi matriks kuadran SWOT 

dari usaha Pukis dan Gandos Sumringah. Usaha Pukis dan Gandos Sumringah berada di 

kuadran III . Dalam artian posisi ini menandakan bahwa usaha Pukis dan Gandos Sumringah 

merupakan usaha yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah ubah strategi artinya usaha Pukis dan Gandos Sumringah dalam 

mengembangkan usahannya disarankan untuk mengubah strategi yang ada sebelumnya 

dikhawatirkan tidak bias menganalisa peluang kedepan usaha Pukis dan Gandos Sumringah. 

Setelah melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang ada. Maka dapat 

dihasilkan empat macam strategi usaha dari Pukis dan Gandos Sumringah dengan 

karakteristiknya masing-masing, yakni sebagai berikut. 
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Tabel 7 Matriks SWOT Pukis dan Gandos Sumringah 

IFAS

1 Kualitas bahan baku pilihan (S1) 1 Inovasi produk sedikit (W1)

2 Harga ekonomis (S2) 2 Kemasan kurang menarik (W2)

3 Pekerja terampil (S3) 3 Proses produksi manual (W3)

4 Lokasi outlet cukup strategis (S4) 4 Waktu memasak lama (W4)

5 Promosi belum maksimal (W5)

6 Stand sederhana dan kurang menarik (W6)

EFAS 7 Modal usaha masih sedikit (W7)

1 Lebih murah dari produk pesaing (O1) 1 (S3,O2) 1 membuat inovasi rasa baru pada produk (W1,O2)

2 Menjangkau seluruh customer segment (O2) 2 membuat desain kemasan baru (W2,O2)

3 Membuka lapangan kerja baru (O3) 2 (S5,O3) 3 membuat desain outlet baru (W6, O2)

4 Bahan Baku mudah didapat (O4) 4 (W5,O2)

3 (S1,04)

5 Memberikan promosi (W5,O1)

1 Produk pesaing lebih inovatif (T1) 1 (S1,T1) 1 (W4,T4)

2 Biaya sewa tempat meningkat (T2)

3 Biaya bahan baku meningkat (T3) 2 Mengikuti kegiatan festival makanan (S2,T2) 2

4 Adanya pesaing baru (T4) 3

(W7,T2,

T3)menjaga kualitas produk agar lebih baik 

dan bersaing secara kompepetitif 

dalam harga

(S1,S2,

T4)

Meningkatkan pelayanan agar lebih cepat

Kolaborasi dengan mitra lain seperti lembaga 

kewirausahaan

Membuat inovasi produk secara 

berkala

STRENGHTS (S) WEAKNESS (W)

OPPORTUNITIES (O)

THREATHS (T)

STRATEGI SO

STRATEGI ST

STRATEGI WO

STRATEGI WT

Membuat akun medsos sebagai media 

promosi dan komunikasi dgn pelanggan

Membuat alur produksi cepat saji 

dalam produksi

Menjamin dan meningkatkan kualitas 

produk 

Membuka cabang ditempat yang 

prospeknya tinggi

Tabel 7 diatas menyajikan matriks SWOT dengan 4 strategi didalamnya, strategi 

yang pertama yaitu strategi SO, strategi yang menggabungkan elemen kekuatan dan peluang 

menjadi sebuah strategi untuk memajukan usaha Pukis dan Gandos Sumringah, adapun 

strateginya adalah membuat alur produksi cepat saji dalam produksi (S3,O2), membuka 

cabang ditempat yang memiliki prospek tinggi (S5,O3) dan menjamin dan meningkatkan 

kualitas produk(S1,O4). Selanjutnya strategi WO (Weakness-Opportunity) dimana strategi 

ini menggabungkan elemen kelemahan dan peluang, adapun strateginya adalah membuat 

inovasi rasa baru pada produk(W1,O2), membuat desain kemasan baru (W2, O2), membuat 

desain outlet baru (W6,O2), membuat akun media sosial sebagai media promosi dan media 

komunikasi dengan pelanggan (W5, O2) dan memberikan promo kepada pelanggan (W5, 

O1). Strategi ST (Strengths-Threath) strategi ini menggabungkan elemen kekuatan dan 

ancaman menjadi strategi baru yaitu membuat inovasi produk secara berkala (S1,T1), 

mengikuti kegiatan festival (S2,T2) dan menjaga kualitas produk agar lebih baik dan 

bersaing secara kompetitif dalam harga (S1,S2,T4). Strategi yang terakhir yaitu strategi WT 

(Weakness-Threath) strategi ini menggabungkan elemen kelemahan dan ancaman menjadi 

strategi yaitu meningkatkan pelayanan agar lebih cepat (W4,T4), Kolaborasi dengan mitra 

lain seperti lembaga kewirausahaan (W7, T2, T3). 

3.6 Desain Business Model Canvas Baru 

Setelah melakukan analisa SWOT dari Pukis dan Gandos Sumringah, maka perlu adanya 

perubahan desain Business Model Canvas baru. Perubahan ini dilakukan untuk memajukan 

usaha Pukis dan Gandos Sumringah.  
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Key 

Partners

Key 

Activities

Customer 

Segments

Channels

Customer 

Relathionship

Key 

Resources

Value 

Proposition

Cost Structure Revenue Streams

 Masyarakat Umum

 Generasi milenial

 Menjaga cita rasa 

makanan

 Mengganti kesalahan 

pesanan

 Memperbanyak media 

komunikasi dengan 

pelanggan

 Memberikan promo

 Membuat akun media 

sosial

 Personal communication

 Mitra: Supplier

 Sewa tempat jualan

 Penyedia 

perlengkapan

 Kolaborasi dengan 

mitra lain seperti 

lembaga 

kewirausahaan dan 

sponsor.

 Pembelian bahan baku

 Pengolahan bahan baku

 Pengemasan produk

 Pelayanan

 Aktivitas pemasaran 

melalui medsos dengan 

mengunggah foto 

produk

 Menginfokan promo 

yang sedang 

berlangsung

 Rasa gurih dan 

lembut dimakan

 Bahan baku 

berkualitas

 Tanpa bahan 

pengawet

 Ukuran produk pas 

untuk disantap

 Harga lebih murah 

dari produk pesaing

 Memaksimalkan 

pelayanan walau 

dalam kondisi ramai

 Membuat inovasi 

rasa pada produk

 Membuat desain 

kemasan menarik

 Membuat desain 

outlet baru

 Biaya produksi

 Biaya promosi

 Biaya transportasi

 Biaya sewa tempat

Penjualan produk

 Melalui outlet sendiri

 Membuka cabang 

ditempat yang 

prospeknya tinggi

 Melalui layanan 

delivery

 Fisik: alat produksi, 

tempat penyimpanan 

bahan baku, gerobak.

 SDM: 2 orang.

 Financial: modal awal 

dari uang sendiri.

 Penambahan SDM untuk 

pengelola medsos

 

Gambar 6 Business Model Canvas Baru Pukis dan Gandos Sumringah 

3.7 Analisa Pembaharuan Strategi 

Berdasarkan hasil analisa terhadap matriks kuadran SWOT dan matrik SWOT serta 

pembaharuan model bisnis dengan Business Model Canvas, maka dapat disimpulkan bahwa 

usaha Pukis dan Gandos Sumringah perlu melakukan perubahan strategi. Adapun strategi 

yang akan diterapkan di usaha Pukis dan Gandos Sumringah adalah sebagai berikut. 

a. Membuat inovasi rasa pada produk 

Sejauh ini Pukis dan Gandos Sumringah masih menjual produk dengan rasa original 

tanpa adanya penambahan toping pada produk yang dijual. Sebagai pembaharuan akan 

ditambahkan toping berupa coklat cair dengan berbagai rasa. Adapun rasa yang akan 

ditambahkan yaitu: strawberry, greentea, tiramisu, chapucino dan coklat. 

 

Gambar 7 Inovasi Rasa Produk Pukis dan Gandos Sumringah 

b. Membuat Desain Kemasan Baru 

Pukis dan Gandos Sumringah, menyajikan produknya dengan menggunakan mika 

plastik bening, hal ini membuat daya tarik serta kesan kualitas dimata pelanggan 
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menjadi rendah. Untuk itu perlu adanya pembaharuan dari kemasan Pukis dan Gandos 

Sumringah. Setelah melalui diskusi maka dapat ditampilkan berikut merupakan desa in 

kemasan Pukis dan Gandos Sumringah. 

 

Gambar 8 Desain Kemasan Pukis dan Gandos Sumringah 

c. Membuat Desain Outlet Baru 

Perbaikan desain outlet merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Desain outlet sebelumnya dianggap 

kurang menarik sehingga membuat daya tarik konsumen menjadi berkurang. Adapun 

desain gerobak baru dari Pukis dan Gandos Sumringah adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 9 Desain Oulet Baru Pukis dan Gandos Sumringah 

 

d. Membuat Akun Media Sosial  

Sejauh ini Pukis dan Gandos Sumringah hanya mempromosikan produknya melalui 

akun media sosial milik pribadi pemilik dan karyawannya. Untuk itu perlu adanya 
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media sosial dengan nama usaha yang dibuat sebagai media promosi, selain itu akun 

media sosial juga bisa digunakan untuk media komunikasi dengan pelanggan, baik itu 

dalam menginformasikan promosi yang sedang dilakukan ataupun penyampaian kritik 

dan saran dari pelanggan. Berikut merupakan akun media sosial instagram dari pukis 

dan gandos Sumringah. 

 

Gambar 10 Akun Media Sosial Pukis dan Gandos Sumringah 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada usaha Pukis dan Gandos Sumringah dalam 

menentukan strategi pengembangan usaha dengan penerapan Business Model Canvas dan Analisis 

SWOT maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Perhitungan IFAS atau internal faktor menghasilkan nilai kekuatan sebesar 1,371 dan nilai 

kelemahan sebesar 1,714 dengan skor IFAS sebesar -0,343 sedangkan nilai untuk perhitungan 

EFAS atau faktor eksternal menghasilkan nilai peluang sebesar 1,84 dan nilai ancaman sebesar 

1,56 dengan skor EFAS sebesar +0,28. 

b. Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT maka 

dapat diketahui bahwa usaha Pukis dan Gandos Sumringah berada pada kuadran III yang artinya 

usaha Pukis dan Gandos Sumringah dalam kondisi usaha yang lemah namun sangat berpeluang. 

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi artinya usaha Pukis dan Gandos 

Sumringah disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab strategi yang lama 
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dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja 

usaha Pukis dan Gandos Sumringah. 

c. Berdasarkan gambar diagram SWOT yang terdapat pada bab 4, maka strategi yang dipilih untuk 

meningkatkan usaha Pukis dan Gandos Sumringah saat ini adalah strategi WO dengan strategi 

sebagai berikut. 

a. Membuat inovasi rasa baru pada produk 

b. Membuat desain kemasan baru 

c. Membuat desain outlet/gerobak baru 

d. Membuat akun media sosial yang digunakan sebagai media promosi dan media komunikasi 

dengan pelanggan. 
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