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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri makanan saat ini sangatlah pesat. Banyak jenis 

makanan yang ditawarkan mulai dari makanan utama hingga makanan ringan 

seperti kue, roti, ataupun cake. Hal tersebut membuat para konsumen 

memiliki banyak pilihan untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh 

produsen. Namun bagi pelaku bisnis, hal tersebut menjadi sebuah ancaman 

dan tantangan karena banyaknya penawaran produk membuat semakin ketat 

persaingan didunia usaha. Pelaku bisnis harus mampu bersaing di antara 

pelaku bisnis lain yang menawarkan produk sejenis. Salah satu cara untuk 

memuaskan keinginan konsumen adalah pelaku bisnis harus mempunyai 

inovatif di setiap produk ataupun pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen, meningkatkan mutu produk dan mutu pelayanan yang diberikan.  

Brownies Cinta adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang industri 

makanan. Produk yang dihasilkan berupa brownies kukus dengan inovasi 

pemberian aneka topping varian rasa diatasnya. Hal tersebut menjadi salah 

satu alasan brownies kukus yang dihasilkan Brownies Cinta digemari dan 

disukai oleh banyak orang. Penambahan aneka topping varian rasa pada 

brownies kukus memberikan cita rasa yang berbeda dari brownies kukus yang 

dijual dipasaran pada umumnya. Banyaknya kreasi dan inovasi produk yang 

ditawarkan sehingga mampu meningkatkan ketertarikan tersendiri bagi 

masyarakat untuk membeli brownies kukus. Semakin tinggi minat pembelian 

yang dilakukan masyarakat terhadap brownies kukus maka dapat memberikan 

peluang yang cerah dan menjanjikan bagi Brownies Cinta sendiri. 

Sebagai salah satu kategori usaha yang sedang berkembang Brownies 

Cinta perlu mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dan bertahan di 

persaingan usaha yang semakin ketat ini. Oleh karena itu perlu perencanaan 

bisnis yang matang dan strategi usaha yang baik untuk dilakukan hingga masa 
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yang akan datang. Salah satu cara strategi usaha yang perlu dilakukan adalah 

dengan membuat suatu model bisnis. 

Model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana 

organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai (Osterwalder dan 

Pigneur, 2012). Artinya bahwa organisasi bisnis yang ingin berhasil dan 

sukses serta mampu mengembangkan usahanya harus mampu menciptakan, 

memberikan, dan menangkap nilai terkait organisasi bisnisnya. Untuk 

meningkatkan usaha yang dijalankan, Brownies Cinta harus mampu 

memahami bagaimana membuat nilai-nilai terbaik terhadap para target 

konsumen yang dituju, agar dalam menjalankan bisnisnya memperoleh 

kepercayaan karena telah memberikan nilai-nilai terbaiknya. Menurut 

Sukardi, dkk (2009) model bisnis dikatakan penting karena (1) menjadi 

strategi pengembangan suatu bisnis sehingga memberikan pandangan kepada 

pelaku usaha bagaimana respon pasar terhadap produk yang dimiliki, (2) 

melemahkan daya saing competitor, (3) memahami core bisnis pelaku bisnis 

secara utuh, dan (4) alat bantu dalam pengambilan keputusan. 

Brownies Cinta adalah salah satu industri yang termasuk dalam kategori 

usaha yang sedang berkembang sering menghadapi permasalahan 

diantaranya, bahan baku sering mengalami keterlambatan, faktor alat 

produksi yang tidak bekerja secara maksimal, tidak jelasnya strategi yang 

digunakan, dan pada pemasaran produk sulitnya menjangkau daerah baru 

karena masyarakat belum mengenal serta ketidakstabilan penjualan untuk itu 

diperlukan kajian  tentang model bisnis yang dijalankan  untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dari bisnis yang dijalankan agar nanti dapat dibuat 

suatu alternatif model bisnis baru untuk pengembangan Brownies Cinta di 

dunia bisnis yang semakin ketat ini. 

Penelitian ini menggabungkan antara analisa Business Model Canvas dan 

analisa SWOT untuk mengembangkan bisnis model yang tepat dan sesuai. 

Pengembangan bisnis model baru diharapkan perusahaan mampu terus 

berjalan dan dapat menaikkan penjualan sehingga diperoleh laba penjualan 

yang maksimal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan bisnis 

menggunakan pendekatan Business Model Canvas dan memberikan usulan 
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strategi bisnis yang baik untuk UKM Brownies Cinta. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN STRATEGI BISNIS 

DENGAN MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL CANVAS DAN 

SWOT (Studi Kasus pada UKM Brownies Cinta di Karanganyar)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan business model canvas untuk menciptakan strategi 

bisnis guna pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada UKM 

Brownies Cinta? 

2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan analisis 

SWOT pada UKM Brownies Cinta? 

3. Apa alternatif strategi bisnis yang tepat dalam pengembangan usaha 

mikro, kecil dan menengah pada UKM Brownies Cinta? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dimaksudkan agar pelaksanaan penelitian tidak menyebar 

dan terarah pada tujuan penelitian. Penelitian dilakukan di UKM Brownies 

Cinta di Jl. Muwardi, Badranasri RT 2/XI, Cangakan, Kab. Karanganyar. 

Penelitian berfokus pada penerapan Business Model Canvas dan analisis 

SWOT untuk membuat strategi bisnis untuk mengembangkan usaha di UKM 

Brownies Cinta.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengembangkan bisnis menggunakan pendekatan Business Model 

Canvas pada UKM Brownies Cinta. 

2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

mempengaruhi pengembangan bisnis pada UKM Brownies Cinta. 
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3. Untuk mengetahui dan memperoleh alternatif strategi bisnis yang sesuai 

dalam pengembangan usaha pada UKM Brownies Cinta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan pemahaman mengenai business model canvas sebagai solusi 

guna membuat alternatif strategi bisnis bagi para pelaku bisnis. 

2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu-ilmu 

yang diperoleh selama bangku perkuliahan. 

3. Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran yang berisi uraian mengenai 

pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah 

tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

dari penelitian yang dilakukan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, 

atau referensi penunjang lainnya. Landasan teori ini berisi tentang 

metode business model canvas dan metode SWOT yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 

melakukan penelitian dan langkah-langkah pengumpulan data 

serta pemecahan permasalahan dalam penelitian.  
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Penjelasan tentang pengumpulan data dan pengolahan data 

menggunakan metode business model canvas dan analisis SWOT. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas 

dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 


