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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari kian berkembang, hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya industri-industri yang muncul dari skala yang 

besar maupun skala yang kecil. Industri yang paling pesat berkembang yaitu 

industri di bidang makanan dan minuman, dimana industri dibidang ini memiliki 

peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data menunjukkan, 

bahwa pertumbuhan dan nilai investasi disektor pangan selalu meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir (Gapmmi, 2016). Dikarenakan hal ini, banyak pengusaha 

di Indonesia yang membuka bisnis kuliner sebagai bisnisnya.  

Kementrian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri bidang 

makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai angka 7,19% (Kemenprin, 

2017). Hal ini menunjukkan banyaknya pengusaha yang tertarik berbisnis 

dibidang makanan, maka seiring dengan banyaknya pengusaha dibidang makanan 

semakin banyak pula persaingan dibidang usaha makanan. Ketatnya persaingan 

menuntut pengusaha untuk memberikan pelayanan dan kualitas yang memuaskan 

bagi pelanggannya. Menurut McQuillan dan Scott (2015) model bisnis 

mengartikulasikan perspektif alternatif yang mendefinisikan bagaimana sebuah 

usaha dapat menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan serta mengubah 

pemasukan menjadi keuntungan. Menurut Bask, Tinnila dan Rajahonka (2010), 

model bisnis memiliki posisi diantara strategi bisnis dan proses bisnis. Menurut 

Hong Fauvel (2013) dalam penelitian terdahulunya menekankan kepada 

pentingnya menggunakan business model canvas dikarenakan model ini sudah 

digunakan secara luas dalam berbagai pemetaan bisnis sebagai suatu kerangka 

kerja untuk memetakan bisnis agar menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam 

Business Model Canvas terdapat sembilan elemen yaitu, customer segment 

(segmen pelanggan), value propotition (proporsi nilai), channels (jaringan), 

customer relationship (hubungan pelanggan), revenue steam (arus pendapatan), 

key resource  
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(sumber daya kunci), 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. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dijabarkan bahwa 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Business 

Model Canvas yang tepat untuk menciptakan strategi bisnis pengembangan usaha 

mikro pada pukis dan gandos? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada usaha kecil 

pukis dan gandos Sumringah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi model bisnis yang selama ini dilakukan oleh pengusaha 

pukis dan gandos dengan menggunakan Business Model Canvas. 

2. Menyusun rencana usulan strategi bisnis yang sesuai dengan industri kecil 

pukis dan gandos. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui model bisnis yang sesuai dengan usaha pukis dan gandos yang 

dijalankan pelaku usaha. 
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2. Menghasilkan usulan strategi bisnis yang sesuai dengan indutri kecil pukis dan 

gandos. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dalam 5 bab dengan 

uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan secara singkat tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Teori yang mendukung penelitian akan dikemukakan dalam bab II 

meliputi, pengertian, tujuan, program dan prinsip dasar yang 

digunakan dalam penelitain tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pembahasan pada bab ini meliputi, objek penelitian, alat, teknik 

penelitian dan data yang dikaji serta dianalisis. Serta bagaimana 

langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang 

digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Menguraikan hasil penelitian yang meliputi data-data yang dihasilkan 

selama penelitian dan pengolahan data dengan menggunakan metode 

business model canvas, membahas hasil penelitian berupa model yang 

digunakan dalam pemecahan masalah serta kajian untuk menjawab 

tujuan dari penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan hasil kesimpulan yang menjawab permasalahan yang 

merupakan hasil penelitian dan saran yang dibuat dengan berisikan 

tentang tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

kemajuan usaha. 

 


