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BAB 2 

BUSINESS MODEL CANVAS 

 

 Ide mengenai inovasi bisnis model bisa datang dari mana saja, menurut 

Osterwalder & Pigneur (2010, hal 14-15) setiap dari nine basic building blocks, dapat 

menjadi langkah awal untuk menentukan darimana suatu perusahaan melakukan 

transformasi bisnis model mereka. Nine building blocks tersebut yaitu : value 

propositions, customer segments, customer relationship, channels, key resources, key 

activities, key partnership, cost structure, dan revenue stream. 

 Osterwalder & Pigneur (2010, hal 138-139) membedakan inovasi bisnis 

model berdasarkan lima titik darimana transformasi suatu bisnis model berasal yaitu : 

resource-driven, offer-driven, customer-driven, finance driven dan multiple-epicenter 

driven. Resource-driven menciptakan inovasi yang berasal dari infrastruktur yang 

sudah ada dalam suatu organisasi atau kemitraan untuk memperluas atau mengubah 

suatu model bisnis. Offer-driven menciptakan inovasi dari proposisi nilai baru yang 

memberikan dampak kepada building blocks bisnis model yang lain. Customer-driven 

menciptakan inovasi berdasar dari kebutuhan pelanggan, memfasilitasi akses atau 

meningkatkan kenyamanan. Seperti semua inovasi yang muncul dari satu titik 

tunggal, hal ini mempengaruhi building blocks bisnis model yang lain. Finance-

driven menciptakan inovasi dengan aliran penghasilan, mekanisme pricing atau 
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mengurangi struktur biaya yang baru yang akan mempengaruhi building blocks bisnis 

model yang lain. Multiple-epicenter driven merupakan inovasi yang didorong oleh 

banyak titik yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada beberapa building 

blocks yang lain. 

 Jika melihat pada bisnis model “Get The Oats” Café ini, transformasi bisnis 

model lebih menitik-beratkan pada offer-driven, dimana value proposition merupakan 

titik berat bisnis model ini, yang akan mempengaruhi building blocks yang lain. 

Untuk lebih detilnya, akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini mengenai titik 

transformasi dan masing-masing building blocks dalam suatu bisnis model. 

 

2.1 Value Proposition 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010, hal 22) value proposition 

didefinisikan sebagai kumpulan produk dan jasa yang memberikan nilai untuk 

segmen pelanggan yang spesifik. Value proposition merupakan alasan utama kenapa 

customer bertahan kepada sebuah produk atau bahkan pindah ke produk lainnya.  

Value Proposition biasanya merupakan campuran dari berbagai element value  

tunggal. Beberapa macam value seperti pada Soy Joy, sebuah makanan ringan yang 

memberikan cara makan snack yang sehat. Soy Joy memberikan inovasi baru dengan 

mengubah persepsi bahwa mengemil tidak sehat menjadi sebuah kebiasaan yang 

menyehatkan. Biasanya para pekerja kantoran yang sering lapar pada waktu senggang 

mereka (jam 3-5) sering sekali mengemil makanan ringan yang sebenarnya tidak 
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mereka butuhkan. Karena waktu memiliki waktu yang senggang maka muncul 

perasaan lapar. Pada saat inilah yang mereka butuhkan adalah cemilan yang cukup 

mengenyangkan namun rendah kalori.  

Value lainnya yang adalah performa, value ini memberikan nilai dengan 

menunjukan kinerja yang optimal. Contoh dari value ini adalah delivery order yang 

dilakukan oleh Domino Pizza dimana waktu pengiriman pizza mereka tidak sampai 

30 menit atau pizza yang dipesan gratis. Value selanjutnya adalah customization 

contoh dari value ini adalah sour sally dimana pemilihan topping dari yoghurt yang 

dibeli dapat dipilih sesuai selera. 

Value lain adalah value menyelesaikan pekerjaan paling mudah dijumpai di 

jasa katering. Jasa ini menawarkan penyajian makanan di sebuah acara dengan 

demikian pemilik acara tidak perlu memasak untuk menyajikan makanan untuk para 

tamu.  

Value desain dapat dilihat dari kreativitas pembuat makanan dalam 

menyajikan makanan. Desain yang unik biasa digunakan dalam membuat berbagai 

macam kue, dengan desain yang menarik para pelanggan dapat mudah tertarik untuk 

membeli kue tersebut. 

Merek/Status merupakan value yang mengutamakan nilai jual dari nama 

sebuah produk. Contoh dari value ini biasanya digunakan oleh restoran – restoran 

terkenal dimana jika para pelanggan makan di tempat tersebut menaikan harga diri 

mereka di hadapan orang lain. Misalnya dengan mengadakan perjamuan di restoran 
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mahal akan berbeda value yang diberikan jika dibandingkan dengan mengadakan 

perjamuan di restoran keluarga. 

Harga merupakan salah satu value yang paling dominan untuk menarik 

pembeli. Biasanya semakin murah harga sebuah produk maka minat pembeli akan 

semakin besar. 

Value lain yang dapat menarik minat pelanggan adalah mengurangi biaya, 

value ini ditawarkan biasanya berupa produk yang kedepannya dapat mengurangi 

biaya operasional. Misalnya : software ERP 

Mengurangi resiko merupakan value yang biasanya diterapkan dalam produk 

– produk asuransi. Dengan demikian maka resiko yang ditanggung oleh customer 

dapat berkurang jika terjadi sesuatu. 

Kemampuan mengakses merupakan value yang mempermudah customer 

untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu dengan diberikan hak akses. Value yang 

terakhir adalah kenyamanan, dimana biasanya dalam sebuah cafe ditawarkan 

kenyamanan yang ekstra seperti sofa, musik serta pelayan yang ramah. 

Menurut Finkelstein dan Lawton Value Proposition memiliki 6 pilar yang 

dapat digunakan membentuk value yang ditawarkan. Keenam pilar tersebut adalah 

harga, fitur, kualitas, support, ketersediaan, dan reputasi. Setiap pilar ini memiliki 5 

tingkatan yang dapat membentuk value yang ditawarkan. 

Untuk Harga tingkatan yang ada adalah premium, premium/competitive, 

competitive, competitive/leader, dan leader. Untuk fitur kelima tingkatan yang ada 

adalah original, original/customized, customized, customized/basic dan basic. Untuk 
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kualitas 5 tingkatan yang ada meliputi excellent, excellent/average, average, 

average/acceptable, dan acceptable. Pilar keempat adalah support, support juga 

memiliki 5 tigkatan yakni comprehensive, comprehensive/standard, standard, 

standard/minimal, dan minimal. Pilar kelima adalah ketersediaan, 5 tingkatan 

ketersediaan adalah restricted, restricted/selective, selective, selective/universal dan 

universal. Pilar terakhir adalah reputasi dimana pilar terakhir ini terdapat lima 

tingkatan, yakni prestigious, prestigious/respected, respected, respected/functional 

dan functional. 

 

 

Gambar 2.1 The Six Pillars of a Value Proposition 

 

 Pada “Get the Oats” cafe six pillars yang akan dibentuk adalah sebagai 

berikut : 
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Untuk harga, “Get the Oats” cafe akan mengaplikasikan harga pada tingkatan 

kedua yakni premium/competitive. Hal ini dilakukan karena “Get the Oats” ingin 

menampilkan sisi sehat yang ditonjolkan, dimana biasa nilai sehat selalu identik 

dengan harga yang tinggi. Selain itu, bahan – bahan yang digunakan merupakan 

produk – produk import yang berkualitas. Tentu bahan baku yang digunakan tidaklah 

murah. Maka produk – produk yang dihasilkan oleh “Get the Oats” cafe harus tinggi 

agar tidak menimbulkan kerugian pada biaya produksi. 

 Untuk fitur, “Get the Oats” cafe memiliki fitur yang original dimana fitur 

kesehatan serta rasa yang enak akan selalu menjadi keunggulan yang akan 

ditonjolkan oleh “Get the Oats” cafe. 

 Sedangkan untuk segi kualitas “Get the Oats” cafe akan menggunakan 

kualitas yang tertinggi baik dari kualitas produk maupun kualitas pelayanan akan 

menggunakan kualitas yang terbaik. Untuk kualitas produk, bahan baku yang akan 

digunakan merupakan bahan baku yang berkualitas tinggi serta diolah dengan cara 

terbaik agar menghasilkan produk yang berkualitas terbaik. Sedangkan untuk 

pelayanannya, “Get the Oats” akan melatih para pelayanan agar memiliki kualitas 

pelayanan terbaik. Para pelayana diharuskan ramah, cekatan dan memperhatikan 

kebutuhan para customer “Get the Oats” cafe. 

 Support “Get the Oats” cafe akan berada pada tingkatan 

comprehensive/standard. Support akan ditunjukkan melalui proses pelayanan pada  

“Get the Oats” cafe. 
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 Sedangkan untuk ketersediaan, “Get the Oats” cafe akan berada pada pusat – 

pusat perbelanjaan yang memiliki kelas premium. Oleh karena itu, tingkat 

ketersediaan “Get the Oats” cafe adalah selective. 

 Reputasi “Get the Oats” harus dibangun pada tingkatan prestigious. Para 

konsumen harus menyadari bahwa “Get the Oats” merupakan sebuah cafe dimana 

kenyamanan serta cita rasa ekslusif yang elegan akan tercitra dengan baik pada “Get 

the Oats” cafe.  

 

Value – value yang terdapat di “Get the Oats” Cafe antara lain : 

2.1.1. Sehat 

 Jumlah kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung mencapai 

220.000 jiwa per tahunnya di Indonesia
1
. Jumlah ini terus  meningkat 

seiring dengan terbiasanya pola hidup masyakat yang tidak sehat. 

Makanan fast food seperti KFC, McDonalds, A&W, dll. terus 

mengelilingi masyarakat dengan berbagai pola makan yang tidak sehat. 

Namun banyaknya pusat kebugaran yang terus bertambah di daerah 

perkotaan membuktikan bahwa masyarakat semakin menyadari dan peduli 

akan pentingnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, makanan yang sehat 

akan banyak digemari oleh masyarakat. Makanan yang tidak mengandung 

kolesterol jahat, baik bagi para penderita penyakit jantung, diabetes, darah 

                                                           
1 http://bataviase.co.id/node/191339 

http://bataviase.co.id/node/191339
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tinggi, dll. Banyaknya penderita penyakit ini juga dapat menjadi pangsa 

pasar yang terbuka luas bagi produk makanan sehat.  

 Dengan adanya “Get the Oats” Cafe ini makanan yang ditawarkan 

merupakan makanan yang mengandung oats, dengan berbagai macam 

bahan makanan pilihan dimana para penderita penyakit tertentu dapat 

mengkonsumsi makanan – makanan yang ditawarkan oleh “Get the Oats” 

Cafe tanpa perasaan cemas dengan penyakit yang mereka derita. 

 

2.1.2. Waktu Penyajian Singkat 

 Pola hidup masyarakat khususnya masyarakat perkotaan yang 

terus mengutamakan kecepatan membuat pilihan menu makanan 

masyarakat perkotaan jatuh pada menu fast food. Fast food memiliki 

banyak kerugian diantaranya kandungan gizinya rendah, tetapi 

mengandung lemak, kolesterol, gula, dan kalori yang tinggi. “Makanan 

cepat saji - yang biasanya lauknya daging atau ayam- tentu akan 

menggenjot produksi peternakan ayam dan sapi. Biar ternaknya cepat 

besar, maka yang diternakkan adalah ayam ras/daging yang 

penggemukannya menggunakan makanan kimia. Maka dalam tubuh ayam 

atau sapi tersebut mengandung banyak bahan kimia. Ketika daging 

tersebut dimakan oleh kita, maka tubuh kita akan lebih sulit mencerna 

makanan dibanding kalau kita makan daging ayam atau sapi yang 

diternakkan secara alami. Terlebih lagi fast food tidak banyak 
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mengandung sayur-mayuran, sehingga serat yang dibutuhkan untuk 

mencernaan kurang.”
2 

 Karena faktor masyarakat membutuhkan waktu yang lebih banyak 

untuk kegiatan lainnya maka akan sangat baik jika terdapat sebuah 

produk yang siap saji namun sehat. Pangsa pasar oleh produk yang sehat 

dan siap saji ini akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya 

daerah perkotaan dan banyaknya masyarakat yang mengutamakan 

kecepatan dalam menyantap makanan.  

 Dikarenakan melihat akan kebutuhan ini, maka “Get the Oats” 

Cafe juga menawarkan vending machine yang akan diletakkan di 

perkantoran dan supermarket 24 jam agar para customer yang hendak 

mengkonsumsi makanan dapat langsung dengan cepat mendapatkan dan 

mengkonsumsinya. 

 

 

2.1.3. Enak 

 Umumnya makanan yang sehat adalah makanan yang tidak enak. 

Hal ini sering terjadi karena makanan yang sehat tidak mendapat cara 

pengolahan yang baik. Karena faktor inilah sering kali masyarakat 

memilih makanan yang tidak sehat (junk food). Makanan yang tidak sehat 

sering kali terasa enak karena pada makanan ini digunakan banyak sekali 

                                                           
2 http://tipsaya.blogspot.com/2009/02/fast-food-makanan-tidak-sehat.html 

http://tipsaya.blogspot.com/2009/02/fast-food-makanan-tidak-sehat.html
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MSG (monosodium glutamate). Sebenarnya MSG baik bagi tubuh asal 

kandungannya antara 0,2%-0,8%
3
, sedangkan pada junk food banyak 

kandungan MSG yang jauh melebihi dari angka yang sewajarnya. Hal ini 

dilakukan oleh para produsen makanan untuk membuat makanan mereka 

terasa lebih sedap tanpa memperhatikan kesehatan konsumen.  

 MSG sendiri terdapat dua jenis yaitu yang alami dan yang buatan. 

MSG alami jauh lebih sehat daripada MSG buatan. Oleh karena itu, 

produk ini akan menggunakan MSG alami yang terdapat pada beberapa 

jenis bahan makanan. 

 

Tabel 2.1. Tabel Kandungan MSG Pada Bahan Masakan 

                                                           
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Mononatrium_glutamat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mononatrium_glutamat
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Tabel 2.2. Tabel Kandungan MSG Pada Bumbu Masak Tradisional 

 

 Dengan banyaknya bahan – bahan makanan yang mengandung 

MSG alami maka “Get the Oats” Cafe dapat menyajikan makanan yang 

sehat dengan rasa yang lezat. Karena rasa lezat ini dapat ditimbulkan dari 

bahan – bahan masakan ini. 

 

2.1.4. Tampilan Menarik 

 Tampilan yang menarik pada penyajian makanan membuat selera 

makan meningkat. Menurut Hoegg., Joandrea &  Alba. (2007). Taste 

Perception : More Than Meets the Tongue, tampilan warna sangat 

mempengaruhi persepsi rasa makanan, warna yang sesuai dan menarik 

mendapatkan apresiasi lebih dari konsumen makanan sedangkan warna 

yang tidak menarik selalu identik dengan rasa yang tidak enak.  

 Selain indera penglihatan, indera penciuman juga turut berperan 

penting untuk menambah nafsu makan. Hormon ghrelin merupakan 
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hormon yang muncul ketika indera penciuman membaui makanan dan 

memicu rasa lapar
4
. Dengan demikian semakin harum hidangan yang 

tersedia maka akan memicu rasa lapar lebih tinggi lagi dan tentu 

menambah nafsu makan. 

 Oleh karena itu untuk mendukung rasa enak yang total dalam 

penyajian makanan di “Get the Oats” Cafe harus berpenampilan menarik 

agar cita rasa enak yang ditonjolkan menjadi unsur utama dalam setiap 

santapan yang dihidangkan. Value tampilan menarik ini, merupakan nilai 

tambah yang diberikan “Get the Oats” Cafe kepada semua pelanggannya 

agar pelanggan menjadi lebih puas dan lebih bisa menikmati cita rasa 

makanan yang disajikan. 

 

2.1.5. Kapan Saja 

 Kehidupan daerah perkotaan yang tetap beraktivitas sampai malam 

bahkan hampir 24 jam seringkali membuat para pekerja membutuhkan 

makanan pada malam hari. Layanan delivery order 24 jam yang tersedia 

sekarang merupakan layanan delivery yang tidak sehat. McDonalds dan 

KFC merupakan contoh restoran yang menyediakan delivery 24 jam. 

McDonalds dan KFC merupakan jenis makanan fast food yang tidak sehat 

jika dikonsumsi terus menerus. Sedangkan jenis makanan sehat jarang 

sekali yang menyediakan layanan delivery 24 jam.  

                                                           
4 http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/15/218041/291/7/Hormon-dan-Rasa-Lapar 

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/15/218041/291/7/Hormon-dan-Rasa-Lapar
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 Dikarenakan oleh faktor tersebut maka “Get the Oats” Cafe 

menawarkan jasa layanan delivery 24 jam, dimana “Get the Oats” Café 

menawarkan menu layanan sehat yang bisa diakses kapan saja. 

 

2.1.6. Porsi yang cukup 

 Asupan untuk para remaja yang ideal adalah sekitar 1.600 – 2.400 

kalori. Jumlah ini cukup banyak yaitu bisa mencapai 5 kali porsi makan 

biasanya
5
. Oleh karena itu, “Get the Oats” Cafe menawarkan porsi 

makanan yang tidak terlalu sedikit agar para remaja yang sedang dalam 

masa pertumbuhan tidak kekurangan porsi yang dibutuhkan oleh mereka.  

 

2.1.7. Bervariasi 

 Menurut survey yang terlampir di lampiran, sebesar 57% 

responden menyatakan alasan utama tidak mengkonsumsi oatmeal adalah 

karena rasanya yang tidak enak. Padahal pada proses pengolahannya, 

oatmeal dapat disajikan menjadi berbagai macam hidangan yang menarik. 

Cita rasa yang diciptakan bisa juga disesuaikan dengan selera konsumen.  

 Penyajian oats bisa sangat bervariasi dengan menggabungkan oats 

ke berbagai macam makanan, seperti makanan pembuka, makanan utama, 

dan makanan penutup.  

                                                           
5 http://nasional.kompas.com/read/2009/01/07/08074387/remaja.memang.harus.doyan. makan 

http://nasional.kompas.com/read/2009/01/07/08074387/remaja.memang.harus.doyan.%20makan
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 Untuk jenis makanan pembuka macam – macam yang bisa 

disajikan dengan oats adalah sup, kue, salad dan roti isi. Sedangkan untuk 

makanan utama oatmeal dapat dipadupadankan dengan steak, spagheti, 

ayam dan daging. Dan untuk hidangan penutup oatmeal dapat disajikan 

dengan parfait, ice cream, serta yoghurt. 

 

2.1.8. Health Educated 

 Selain menawarkan makanan yang sehat, “Get the Oats” Café juga 

memberikan pendidikan tentang kesehatan terutama tentang asupan 

makanan yang seimbang bagi tubuh. Untuk ibu – ibu rumah tangga 

dimana para ibu biasanya merupakan pemegang kendali asupan makanan 

bagi seluruh anggota keluarga lainnya, maka yang pertama kali harus 

dibekali pengetahuan akan baik buruknya makanan bagi kesehatan adalah 

ibu rumah tangga.  

 Selain ibu rumah tangga, para penderita penyakit tertentu seperti 

diabetes, jantung, dan darah tinggi juga merupakan orang – orang yang 

wajib dibekali tentang pengetahuan apa yang baik dikonsumsi oleh 

penderita maupun pantangan – pantangan yang tidak boleh dikonsumsi 

oleh penderita. 
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Gambar 2.1 value preposition 

2.2 Customer Segments 

 Definisi segmen pasar menurut Kotler & Keller (2009, hal 248) dikemukakan 

bahwa “Market Segment consists of a group of customers who share a similar set of 

needs and wants” yang dapat diartikan bahwa segmen pasar terdiri dari kelompok 

pelanggan yang saling berbagi keinginan dan kebutuhan yang sama.  

 Segmen pelanggan menurut Osterwalder & Pigneur (2010, hal 20) 

didefinisikan sebagai kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang 

ditargetkan untuk dicapai dan dilayani oleh suatu perusahaan. 
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 Secara umum segmen pasar dan segmen pelanggan adalah dua hal yang sama. 

Untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, perusahaan harus mengelompokkan 

pelanggan dalam suatu segmen yang berbeda tapi dengan kebutuhan, perilaku, 

saluran distribusi, dan atribut lain yang memiliki kesamaan dalam setiap segmennya. 

Perusahaan harus membuat keputusan mengenai segmen mana yang akan dilayani 

ataupun ditolak (Osterwalder & Pigneur, 2010, hal 20). 

 Segmen pelanggan menurut Kottler & Keller (2009, hal 248 – 252) terdiri dari 

beberapa level yang berbeda antara lain : segments, niches, local areas dan 

individuals. Dimana segments market menyediakan penawaran yang fleksibel ke 

masing-masing anggota tiap segmen. Contoh : Delta Airlines menawarkan ke 

pelanggan kelas ekonomi tempat duduk dan soft drinks dan ekstra charges untuk 

minuman keras, snacks, dan makanan. Niches market memiliki target kelompok 

pelanggan yang lebih sempit yang mencari campuran keunikan dan manfaat. Contoh : 

Hallmark sukses membuat segmen khusus bisnis kartu ucapan. Local market 

menyediakan program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal di 

suatu area perdagangan, lingkungan bahkan toko individu. Contoh : HSBC 

menyesuaikan servis nya dengan karakteristik masing-masing lokasi cabang mereka 

hingga lebih dikenal dengan sebutan “World’s local bank”. Dan terakhir Individuals 

market yang lebih dikenal dengan istilah “customerization” yang menyediakan 

marketing yang customize sesuai dengan keinginan pelanggan. Contoh : Jackrabbit 

menyediakan sepeda custom bagi pelanggannya. 
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 Sedikit berbeda dengan segmen pelanggan menurut Osterwalder & Pigneur 

(2010, hal 21) yang mengelompokkan segmen pelanggan menjadi beberapa tipe yang 

berbeda antara lain : mass market, niche market, segmented, diversified, dan multi-

sided platforms. Mass Market tidak membedakan segmen pelanggannya, relasi 

dengan pelanggan fokus ke satu grup yang sangat luas dengan kesamaan kebutuhan 

dan masalah yang sama. Contoh : sektor elektronik. Niche Market berujung kepada 

segmen pelanggan yang spesifik dan terspesialisasi. Contoh : Perusahaan manufaktur 

suku cadang mobil berhubungan erat dengan pembelian dari perusahaan manufaktur 

otomotif utama. Segmented Market mengacu kepada pelayanan yang berbeda untuk 

kebutuhan dan masalah pelanggan yang berbeda. Contoh : industri obat, jam tangan. 

Diversified Market menjabarkan suatu organisasi yang memberikan servisnya kepada 

dua segmen pelanggan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dan masalah yang 

sangat berbeda. Contoh : Amazon.com tahun 2006 memutuskan untuk memperluas 

bisnis ritelnya dengan menjual servis “cloud-computing”. Multi-sided Markets 

mendefinisikan servis kepada dua atau lebih segmen pelanggan yang saling 

bergantung satu sama lain. Contoh : perusahaan kartu kredit memerlukan pemegang 

kartu kredit yang banyak dan jaringan merchants yang luas. 

 Selain itu Kotler & Keller (2009, hal 253 - 266) juga membagi segmen 

pelanggan menjadi beberapa kelompok variabel segmentasi utama untuk mengenali 

perbedaan pelanggan yaitu geographic, demographic, psychographic, dan behavorial 

segmentation. Geographic segmentation membagi pasar menjadi unit geografis yang 

berbeda seperti negara, daerah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Demographic 
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segmentation membagi pasar kedalam variabel dasar grup seperti umur, jumlah 

anggota keluarga, life-cycle keluarga, gender, penghasilan, pekerjaan, edukasi, 

agama, ras, generasi, kewarganegaraan hingga kelas sosial. Psychographic 

Segmentation adalah suatu ilmu menggunakan psikologis dan demografi untuk 

memahami konsumen dengan lebih baik. Dalam segmentasi ini konsumen dibagi 

menjadi grup yang berbeda berdasarkan personality, lifestyle, atau values. Behavorial 

Segmentation membagi konsumen menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, 

sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. 

 Dalam bisnis model “Get The Oats” Cafe ini kami mempertimbangkan 

beberapa segmentasi utama pelanggan menurut Kotler & Keller (2009, hal 253 – 266) 

sebagai berikut : 

1. Demographic Segmentation : 

a. Anak-anak dan remaja 

Dari anak-anak usia 10-17 : tingkat pendidikan SMP & SMU 

Dan remaja usia 18-22 : tingkat pendidikan universitas 

Anak-anak dan remaja merupakan usia yang tepat untuk memberikan edukasi 

mengenai pentingnya kesehatan makanan mereka. Dengan penanaman yang 

tepat sejak dini, maka konsumen di taraf anak-anak dan remaja akan memiliki 

komitmen jangka panjang untuk menjaga kesehatan makanan mereka. Selain 

itu tampilan makanan yang menarik menjadi nilai tambah untuk servis ke 

segmen ini. 
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b. Dewasa dan orang tua 

Usia 22-30 : professional muda 

Merupakan usia produktif dengan intensitas kerja paling tinggi. Para 

professional muda membutuhkan makanan yang sehat, enak, bervariasi, cepat 

saji, dan bisa dimakan kapan saja. Karena selain aktivitas mereka yang sangat 

padat, usia ini cenderung menyukai hal-hal baru dan variatif. 

Usia 30-50 : keluarga mapan 

Merupakan usia yang sudah mulai sadar akan kesehatan, karena di usia ini 

biasanya penyakit sudah mulai timbul. Kebutuhan dan kesadaran akan 

makanan sehat secara normal berawal dari usia ini. 

Usia 50+ : usia pensiun 

Di usia ini merupakan usia sangat berhati-hati akan kesehatan, makanan sehat 

merupakan prioritas usia ini. 

c. Kelas ekonomi menengah keatas 

Yaitu masyarakat dengan pendapatan minimal 5 jt/bulan. Karena ada kualitas 

tentu ada harga, makanan sehat bukanlah makanan yang terjangkau untuk 

semua kalangan. Apalagi lokasi yang dipilih untuk membangun bisnis ini 

adalah di dalam mall, yang tentunya membutuhkan investasi yang tidak 

sedikit. 

d. Ibu rumah tangga 

Seringkali merupakan pengambil keputusan dalam hal kesehatan keluarga, 

tetapi terkadang kurang pengetahuan tentang kesehatan. 
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e. Wanita karrier (working mom) 

Mereka yang rata-rata memiliki kesibukan yang padat, mencari sesuatu yang 

praktis, memiliki pengetahuan soal pentingnya kesehatan bagi keluarga 

mereka. 

 

2. Psychographic Segmentation : 

a. Ibu hamil dan melahirkan 

Mereka yang secara membutuhkan nutrisi lebih bukan untuk mereka sendiri 

tetapi juga untuk anak yang mereka kandung. 

b. Orang-orang yang peduli kesehatan 

Secara psikologis memiliki gaya hidup sehat dan sangat menghargai 

kesehatan makanan mereka. 

c. Orang-orang sakit 

Mereka yang mengkonsumsi makanan kesehatan untuk mempertahankan atau 

terapi berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya mereka derita. 

 

3. Geographic Segmentation : 

a. Perkotaan padat penduduk 

Terutama Jabodetabek, karena di perkotaan padat penduduklah problem 

masyarakat akan pola konsumsi makan mereka. Segala yang instan sangat 

dominan di pasar perkotaan padat penduduk semacam ini. Padahal yang 
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instan belum tentu sehat. Tuntutan akan makanan yang sehat, enak, bisa 

dimakan kapan saja, bervariasi dan cepat saji sangat terasa di daerah ini. 

 

Gambar 2.2 Customer Segments 

2.3 Customer Relationships 

 Definisi hubungan dengan pelanggan menurut Osterwalder & Pigneur (2010, 

hal 28) adalah jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan 

yang spesifik. Motivasi dibalik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk 

akuisisi dan retensi pelanggan bahkan untuk meningkatkan penjualan. 

 Osterwalder & Pigneur (2010, hal 29) membagi hubungan dengan pelanggan 

menjadi beberapa kategori yang berdampingan dengan masing-masing segmen 

pelanggan yaitu : Personal Assistance, Dedicated Personal Assistance, Self-Service, 
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Automated Services, Communities dan Co-Creation. Personal assistance merupakan 

relasi antar manusia, pelanggan bisa berkomunikasi dengan representatif perusahaan 

selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. Contoh : bertemu langsung di 

titik penjualan, call center, atau e-mail. Dedicated personal assistance melibatkan 

representatif perusahaan secara spesifik untuk masing-masing klien individu untuk 

relasi yang lebih dalam dalam jangka waktu yang panjang. Contoh : bank swasta dan 

asuransi.  Self-service, disini perusahaan tidak menjaga hubungan secara langsung 

dengan pelanggan. Pelanggan harus membantu diri mereka sendiri. Automated 

services merupakan hubungan yang lebih canggih dan merupakan evolusi dari self-

service. Contoh : profil personal dalam dunia online memberikan akses servis yang 

customized ke masing-masing pelanggan seperti rekomendasi film/buku. 

Communities mulai diaktifkan oleh banyak perusahaan baik secara online maupun 

offline untuk memfasilitasi penggunanya bertukar pengetahuan atau menyelesaikan 

masalah mereka. Komunitas juga membantu perusahaan untuk lebih memahami 

pelanggan mereka. Contoh : forum diskusi online. Dan terakhir co-creation yang 

merupakan transformasi dari relasi pelanggan-vendor untuk menciptakan value 

dengan pelanggan. Contoh : YouTube.com mendapatkan konten-konten video 

mereka dari pelanggan untuk konsumsi public. 

 Dalam bisnis model “Get The Oats” Cafe ini kami mempertimbangkan 

beberapa alternatif untuk hubungan dengan pelanggan, antara lain : 
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1. Co-creation 

Pelanggan adalah aset yang bisa diberdayakan untuk keberlangsungan 

perusahaan, lewat komunitas baik secara online maupun offline, pelanggan 

dan perusahaan dapat berkolaborasi agar perusahaan terus berubah sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. Dengan relasi semacam ini, perusahaan dapat 

mengakomodir kebutuhan values pelanggannya yang terus berubah-ubah. 

2. Self-service 

Untuk melengkapi suatu café yang nyaman, dapat juga membuat suatu 

vending machines yang dapat digunakan langsung oleh pelanggan, sehingga 

perusahaan tidak perlu terlalu banyak membutuhkan sumber daya manusia. 

Ide untuk membuat sistem self-service untuk topping dessert juga dapat 

diimplementasikan. Dengan konsep ini, value cepat saji dapat disampaikan ke 

konsumen. 

3. Automated services 

Era elektronik saat ini memaksa banyak perusahaan untuk memberikan value-

added service untuk menjaga hubungan dengan pelanggan mereka, 

diantaranya pemesanan via website dan rekomendasi via milis atau e-mail. 

Lewat kolaborasi surat elektronik dan website, pelanggan dapat dengan 

mudah melakukan pemesanan. Dengan konsep ini, value kapan saja dapat 

disampaikan dengan cara yang berbeda, kapanpun selama 24 jam konsumen 

membutuhkan pelayanan. 
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Gambar 2.3 Customer Relationship 

 

2.4 Channels 

 Menurut Kotler & Keller (2009, hal 450), channels adalah kumpulan 

organisasi yang saling tergantung atau terlibat satu sama lain dalam proses 

pembuatan produk atau layanan yang tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

pelanggan. 

 Definisi channels oleh Osterwalder & Pigneur (2010, hal 26) adalah 

bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan dan menjangkau segmen pelanggan 
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mereka untuk menyampaikan value proposition perusahaan. Channels memiliki 

beberapa fungsi seperti : meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk dan jasa 

perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi value proposition perusahaan, 

memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa, menyampaikan value 

proposition kepada pelanggan, menyediakan dukungan pasca pembelian kepada 

pelanggan. 

 Kotler & Keller (2009, hal 456), menyampaikan bahwa ada beberapa level 

channel yaitu zero-level channel yang biasa disebut direct marketing channel, one-

level channel yang melibatkan satu perantara, two-level channel yang melibatkan dua 

perantara, dan three-level channel yang terdiri dari tiga perantara. Selain itu channel 

tidak berdiri sendiri, ada suatu sistem yang terintegrasi. Tiga tren yang paling penting 

adalah vertical marketing systems, horizontal marketing systems, dan multichannel 

marketing systems. Vertical marketing system terdiri dari produsen, wholesalers, 

retailers yang bergerak dalam satu sistem yang memiliki satu owner. Kedua  

horizontal marketing system, yang melibatkan dua atau lebih perusahaan yang tidak 

berhubungan, bekerja sama memberikan sumber daya dan program untuk menangkap 

tujuan dan kesempatan bersama. Dan terakhir multichannel marketing system, adalah 

ketika satu perusahaan menggunakan dua atau lebih channel marketing untuk 

menjangkau satu atau lebih segmen pasar (Kotler & Keller, Marketing Management, 

hal 466-469). 

 Osterwalder & Pigneur (2010, hal 27) membagi tipe channel dengan lebih 

sederhana yaitu direct atau indirect channels dan partner atau owned channels. 
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Channels tersebut memiliki lima fase berbeda, dimana disetiap channel bisa 

mencakup beberapa atau semua fase tersebut. Fase tersebut yaitu : Awareness, 

Evaluation, Purchase, Delivery, dan After Sales. 

 Berdasarkan pengelompokkan tipe channels menurut Osterwalder & Pigneur 

(2010, hal 27), “Get The Oats” Cafe ini mempertimbangkan beberapa channels antara 

lain : 

1. Direct Sales (On the spot + on the go) 

Yang dimaksud disini adalah menjual makanan secara langsung kepada 

pelanggan didalam café, pelanggan melakukan order, menunggu proses 

pembuatan dan ketika sudah jadi langsung diantar ke pelanggan. Pelanggan 

dapat makan di tempat ataupun dibawa pulang. Dengan sistem direct sales, 

kesehatan, rasa hingga porsi yang cukup dari setiap makanan yang disajikan 

dapat dijaga dengan baik.  

2. Delivery Order 

Dengan menyediakan alternatif pemesanan via telefon, dapat menjangkau 

pelanggan yang tidak dapat berangkat menuju “Get The Oats” Cafe ini. 

Dengan demikian konsumen dapat menikmati makanan sehat kapanpun. 

3. Online Order 

Online disini merupakan order via website ataupun online messanger “Get 

The Oats” Cafe, membuat delivery menjadi lebih berkesan canggih bagi 

pelanggannya. Akan ada staff yang selalu online menjawab pesanan ketika 

jam operasional “Get The Oats” Cafe ini. 
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4. Katering 

Untuk acara-acara spesial “Get The Oats” Cafe juga menerima order untuk 

catering, sehingga dapat langsung melakukan penjualan dalam jumlah besar, 

dan dapat secara cepat tersebar dari mulut ke mulut. 

5. Konsinyasi (titip barang) 

“Get The Oats” Cafe juga akan menjalin kerjasama dengan pusat-pusat 

kesehatan seperti tempat fitness, rumah sakit, atau bahkan sekolah untuk 

membuka café di lokasi tersebut dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian 

edukasi kesehatan juga melibatkan partner-partner “Get The Oats” Café. 

 

 

Gambar 2.4 Channels 
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2.5 Cost Structure 

 Menurut osterwalder dan Pigneur (2010, hal 40) cost structure merupakan 

semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis model. 

 Menurut Dopson, Lea R., Hayes & Miller (2009, hal 4) beban adalah biaya 

yang dibutuhkan oleh benda yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis. Di 

dalam industri makanan terdapat 4 kategori beban ; beban makanan, beban minuman, 

beban pekerja dan beban lain – lain. 

 Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa cost structure adalah 

biaya yang dibutuhkan agar bisnis tetap dapat beroperasi.  

 2.5.1.  Biaya Produksi 

  Biaya Produksi merupakan semua biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi sebuah barang atau jasa yang akan dijual kepada 

konsumen
6
. Biaya Produksi “Get the Oats” Cafe mencakup : biaya 

tempat, listrik, air, telepon, biaya mesin, Perlengkapan, Bahan Baku, dan 

Karyawan. 

  Sesuai dengan value sehat maka bahan baku yang dipilih harus 

bahan baku yang berkualitas tinggi agar kualitas makanan yang 

dihasilkan juga berkualitas yang terbaik. Tidak hanya bahan baku tempat 

penyimpanan serta proses pengolahan makanan harus sempurna. Oleh 

karena itu diperlukan peralatan – peralatan yang dapat mendukung 

aktivitas pengolahan makanan agar tetap sehat dan nikmat. 

                                                           
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Cost-of-production_theory_of_value 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cost-of-production_theory_of_value
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2.5.2.  Biaya Pelatihan 

  Biaya training digunakan untuk melatih para koki serta 

pelayan restoran agar dapat memberikan pelayan yang berkualitas. Hal 

ini dilakukan agar semua pelanggan “Get the Oats” Cafe mendapatkan 

kepuasan baik dalam menyantap makanan yang berkualitas serta 

pelayanan yang prima oleh pelayan yang telah dilatih. 

 

2.5.3 . Biaya Ahli Gizi 

  Dalam menyajikan makanan “Get the Oats” Cafe 

menginginkan agar tiap porsi yang disajikan memiliki nutrisi yang 

seimbang. Oleh karena itu, sebelum menu dihidangkan ke customer, ahli 

gizi akan menilai kandungan yang terdapat dalam menu tersebut. Jika ahli 

gizi mengatakan sudah sesuai dengan takaran menu tersebut baru akan 

dijual kepada customer. 

 

2.5.4. Biaya Marketing 

  Biaya Marketing digunakan untuk mengiklankan produk – 

produk “Get the Oats” Cafe. Marketing bisa berupa event – event yang 

akan diikuti oleh “Get the Oats” Café, bisa juga dengan iklan di majalah – 

majalah remaja untuk lebih memperkenalkan brand “Get the Oats”. 
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2.5.5. Biaya Kendaraan serta perawatannnya 

  Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan untuk 

melaksanakan delivery service. Kendaraan yang akan dipunyai 

merupakan sepeda motor. Sepeda motor yang akan dipakai akan 

dilengkapi dengan box khusus untuk membawa makanan. Sepeda motor 

dipilih karena cocok dengan keadaan lalu lintas Jakarta yang padat serta 

biaya perawatannya yang lebih murah jika dibandingkan dengan mobil. 

Sesuai dengan value kapan saja, maka kendaraan motor ini harus dimiliki 

agar proses delivery order dapat dilaksanakan.  

 Biaya perawatannya meliputi biaya bahan bakar minyak, biaya ganti 

oli, serta perawatan mesin lainnya dan biaya perijinan seperti STNK dll. 

 

 

Gambar 2.5 Cost Structure 
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2.6 Revenue Stream 

Revenue Stream didefinikan oleh Osterwalder & Pigneur (2010, hal 30) 

sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang dari setiap customer 

segment. Macam – Macam cara mengahasilkan uang menurut Osterwalder & Pigneur 

(2010, hal 31-32), antara lain; penjualan aset, biaya penggunaan, biaya langganan, 

sewa, pemberian ijin, biaya perantara, dan iklan. 

Menurut Dopson, Lea R., Hayes & Miller (2009, hal 4) “Revenue is the 

money you take in” – Revenue adalah uang yang menjadi pemasukan. 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa revenue adalah berbagai 

macam cara mendapatkan penghasilan dari berbagai macam customer segment 

Pada “Get the Oats” macam – macam revenue stream yang ada adalah : 

2.6.1.  Penjualan Makanan 

  Pemasukan utama dari “Get the Oats” Cafe adalah penjualan 

produk makanan baik yang dilakukan on the spot (di dalam cafe dan 

vending machine) maupun melalui delivery order. Penjualan makanan 

yang dilakukan “Get the Oats” Cafe merupakan makanan – makanan 

sehat. Hal ini sesuai dengan value yang ditawarkan oleh “Get the Oats 

yaitu sehat. 

 

2.6.2.  Membership 

 “Get the Oats” Cafe memiliki sistem membership, dimana para 

anggotanya diharuskan membayar biaya keanggotaan setiap tahunnya. 
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Dengan menjadi anggota “Get the Oats” Cafe, maka para anggota berhak 

mendapat diskon setiap pembelian makanan, mendapat info tentang tips 

pola makan yang baik untuk mencegah berbagai macam penyakit, serta 

mendapat informasi tentang event – event yang akan diadakan atau diikuti 

oleh “Get the Oats” Cafe. para membership juga berhak mendapatkan hak 

akses khusus di dalam forum “Get the Oats”.  

 Namun hal yang terpenting dari sistem membership ini adalah “Get 

The Oats” ingin membangun sebuah komunitas yang peduli akan 

kesehatan dan mengetahui pentingnya kesehatan serta bagaimana 

menjaga kesehatan yang baik. Dengan membayar biaya keanggotaan 

maka para membership diharapkan dapat memanfaatkan seluruh 

kuntungan yang ditawarkan “Get The Oats” secara maksimal. 

 

2.6.3  Delivery Order 

    Pendapatan Delivery order didapat oleh “Get the Oats” Cafe 

setiap adanya pemesanan delivery. Customer akan dikenakan biaya 

delivery order sebesar Rp 10.000,00 jika pemesanan mencapai minimum 

order dan fee sebesar Rp 30.000,00 jika pemesanan dibawah minimum 

order. Delivery order ini dilakukan untuk menjangkau para pelanggan 

yang berada di tempat yang sulit menjangkau “Get the Oats” Cafe. 

Dengan adanya delivery ini maka akan sangat memudahkan para 
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pelanggan untuk mendapatkan makanan “Get the Oats” ditambah lagi 

jasa delivery ini dilakukan 24 jam penuh. 

    Lama waktu pengiriman yang dilakukan per pemesanan sekitar 

30 – 45 menit. Lama waktu pengiriman tergantung oleh jaraknya tempat 

pemesan serta keadaan lalu lintas. 

 

2.6.4  Merchandising 

    “Merchandising is the methods, practices, and operations used 

to promote and sustain certain categories of commercial activity. In the 

broadest sense, merchandising is any practice which contributes to the 

sale of products to a retail consumer. At a retail in-store level, 

merchandising refers to the variety of products available for sale and the 

display of those products in such a way that it stimulates interest and 

entices customers to make a purchase”
7
.
 
- Merchandising adalah metode, 

praktik, dan operasi yang digunakan untuk mempromosikan dan 

mempertahankan kategori tertentu kegiatan komersial. Dalam arti luas, 

merchandising adalah setiap praktek yang memberikan kontribusi untuk 

penjualan produk untuk konsumen ritel. Pada tingkat di toko ritel, 

perdagangan mengacu pada berbagai produk tersedia untuk dijual dan 

tampilan produk-produk sedemikian rupa sehingga merangsang minat 

dan pelanggan membujuk untuk melakukan pembelian 

                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Merchandising 

http://en.wikipedia.org/wiki/Commerce
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    Merchandising dilakukan dengan cara menjual barang – 

barang berlogo “Get the Oats” dimana “Get the Oats” Cafe akan 

membangun sebuah komunitas yang sadar akan kesehatan tanpa 

melupakan kenikmatan makanan yang disantap. 

 Penjualan barang-barang merchandising akan meliputi dua 

kategori yaitu kategori alat kesehatan, kategori ini meliputi alat-alat tes 

kesehatan seperti alat tes gula darah, tekanan darah tinggi, maupun 

kolesterol. 

 

Gambar 2.6 Alat tes tekanan darah tinggi 
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Gambar 2.7 Alat tes gula darah 

Kategori lainnya adalah souvenir, yang termasuk di dalam 

kategori ini misalnya mug, tumbler, tempat makan, payung, kaos, dll. 

 

Gambar 2.8 Kaos Merchandise Get The Oats 
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Gambar 2.9 Tumbler Merchandise Get The Oats 

 

Gambar 2.10 Mug Hitam Merchandise Get The Oats 
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Gambar 2.11 Mug Putih Merchandise Get The Oats 

 

2.6.5  Iklan 

    Pada “Get the Oats” Cafe dapat dipasang produk – produk 

kesehatan lain atau bahan makanan yang mau mengiklankan produk 

mereka di cafe ini. Produk yang diiklankan tentu merupakan produk yang 

berhubungan dengan kesehatan, serta tidak memiliki kegunaan yang 

berbeda dengan produk yang dijual “Get the Oats” Cafe, misalnya 

produk makanan organik. Dengan demikian “Get the Oats” dapat 

memperoleh tambahan penghasilan dari setiap iklan yang dipasang di 

dalam “Get the Oats” Cafe. 

  Selain produk – produk bahan baku “Get the Oats” juga dapat 

bekerja sama dengan pusat – pusat kebugaran. Pusat – pusat kebugaran 

dapat memasang iklan dan promo mereka di dalam “Get the Oats” Cafe. 
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  Tempat pemasangan iklan tidak hanya terbatas pada cafe 

dimana iklan dipasang secara fisik, namun iklan maya juga bisa dilakukan 

dengan cara memasang iklan pada website atau forum “Get the Oats”. 

 

 

Gambar 2.12 Revenue Stream 

 

2.7  KEY ACTIVITY 

Key activity merupakan kumpulan proses kegiatan yang terjadi di dalam suatu 

perusahaan. Menurut Jacob, Chase & Aquilano (2009, hal 160) proses merupakan 

bagian dari perusahaan yang mengubah input menjadi output yang diharapkan 

memiliki value yang lebih besar kepada perusahaan daripada input awal. Sedangkan 

menurut Slack, Chambers, Johnston & Betts (2009, hal 1) proses ialah bagaimana 

suatu perusahaan memproduksi barang dan jasa. Proses suatu produk makanan jadi 

dapat sampai ke customer menurut Mill (2007, hal 213) terdiri dari beberapa langkah, 

yaitu : pembelian barang melalui vendor, penerimaan barang yang dikirimkan oleh 

vendor dan diterima di restaurant, penyimpanan bahan baku di storage sampai 

digunakan oleh staf dapur, pengambilan barang dari storage, persiapan bahan baku 
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untuk diolah, pengolahan bahan baku, dan penghidangan produk jadi kepada 

customer. Setelah penghidangan produk jadi perlu dilakukan pembersihan peralatan 

kotor. Pada masing – masing langkah terdapat prosedur spesifik agar cost dan proses 

produksi terkontrol bersamaan dengan kualitas yang terjaga dengan baik sehingga 

value kebersihan dapur beserta peralatannya dan penyajian yang tidak memakan 

waktu lama dapat terlaksana.   

Didalam suatu perusahaan terutama perusahaan penyedia makanan jadi atau 

restaurant terdiri dari beberapa proses kegiatan. Pada “Get The Oats” café proses 

kegiatan yang terjadi, antara lain: 

1. Proses Pembelian Bahan Baku 

Menurut Mill (2007, hal 213), fungsi utama dari kegiatan penyedia 

makanan ialah mengubah bahan mentah menjadi produk makanan jadi. 

Suatu profit didapatkan dari mengubah dan menyajikan produk makanan 

jadi seefisien mungkin. Makanan yang berkualitas berasal dari bahan 

baku yang berkualitas tinggi, oleh sebab itu hal ini merupakan hal 

terpenting dalam pembelian bahan baku. Pada “Get The Oats” Café, 

supplier yang terpilih merupakan supplier yang terpercaya, mulai dari 

kualitas dari bahan baku yang tinggi, kebersihan akan bahan baku dan 

kuantitas dari bahan baku yang tepat. Salah satu strategi dari “Get The 

Oats” Café ialah dengan menjadikan “Healthy Choice” sebagai vendor 

penyedia bahan baku organik . 
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2. Proses Penyimpanan Bahan Baku 

Tempat penyimpanan bahan baku dibutuhkan untuk menyimpan bahan 

baku kering seperti oats, bahan baku yang harus didinginkan seperti 

sayuran dan bahan baku yang harus di bekukan seperti daging. Tujuan 

dari tempat penyimpanan bahan baku ini ialah untuk mendapatkan 

kecukupan akan bahan baku sehingga “Get The Oats” Café tidak 

mengalami kekurangan saat meminimalisasi kehilangan ataupun 

kerusakan akan bahan baku. Penyimpanan bahan baku yang berlebih 

dapat meraup banyak uang dan tempat.  

3. Proses Produksi 

Pada proses produksi dilakukan kegiatan bagaimana oats diolah 

hingga menjadi makanan siap saji yang enak, menarik dan menyehatkan. 

Adapun 2 tipe proses produksi yang digunakan, tipe proses produksi 

yang pertama lebih difokuskan untuk hidangan utama yaitu Make-to-

Order yang menurut Jacob, Chase & Aquilano (2009, hal 165) proses 

Make-to-Order ini terjadi jika terdapat order dari para pelanggan.  

Kelebihan dari sistem Make-to-Order ialah makanan yang dipesan 

oleh customer langsung disajikan setelah dimasak dan makanan sisa yang 

tersisa tidak merugikan perusahaan. Sedangkan kekurangannya ialah dapat 

terjadi penumpukan di bagian pengolahan bahan baku karena jumlah 

customer yang cukup besar sehingga pengiriman makanan jadi kepada 
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customer dapat terhambat. Waktu yang diperlukan mulai dari proses 

pengolahan bahan baku menjadi produk makanan jadi ialah sekitar 10 

sampai 20 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Proses Produksi Make-to-Order 

 

Tipe proses produksi yang kedua lebih difokuskan kepada hidangan 

dessert yaitu Make-to-Stock yang memproduksi produk standard yang 

dapat disajikan dengan cepat kepada customer dimana customer dapat 

melakukan self service pada bagian dressing.  
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Kelebihan dari sistem Make-to-Stock ini customer dapat 

mengcustomize dressing pada hidangan dessert mereka sesuai dengan 

kebutuhan asupan makanan kesehatan yang mereka butuhkan karena 

asupan makanan kesehatan tiap orng yang berbeda-beda. Kekurangan dari 

sistem Make-to-Stock ialah jika beberapa hidangan dessert tidak banyak 

dipilih untuk dikonsumsi maka dapat menghilangkan value dari “Get The 

Oats” Café yaitu fresh from the oven, sehingga dibutuhkan perhatian dan 

kontrol lebih pada produk siap saji yang tidak terlalu digemari oleh 

customer agar “Get The Oats” Café tidak mengalami kerugian atas 

permasalahan ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Proses Produksi Make-to-Stock 

4. Proses Delivery Order 

 Adapun proses delivery order seperti proses produksi Made-to-Order 

hanya saja yang membedakan dengan proses produksi yang pertama ialah 

dilakukan pengiriman produk siap saji kepada pelanggan sesuai dengan 

lokasi yang diminta oleh pelanggan.  
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Kelebihan dari sistem ini ialah customer terutama customer yang 

memiliki jadwal cukup padat dan tidak sempat untuk memasak atau 

makan di luar rumah dapat melakukan pemesanan yang diantarkan 

langsung di tempat tujuan customer yang dikehendaki. Kekurangannya 

ialah kemacetan kota jakarta yang tidak menentu dan banyaknya order 

yang dapat menghambat waktu pengiriman. Waktu yang dibutuhkan untuk 

proses pengiriman produk makanan jadi hingga sampai ke lokasi customer 

sekitar 30 sampai 45 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Proses Produksi Delivery Order 
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5. Monitoring Vending Machine 

Vending Machine menurut ensiklopedia
8
, merupakan suatu mesin yang 

dapat menyimpan berbagai macam produk dan dapat dilakukan suatu 

proses pembelian dengan menggunakan uang kertas, uang koin, atau kartu 

pembayaran. “Get The Oats” Café juga menyediakan produk siap saji 

yang dikemas khusus dan dapat bertahan selama beberapa waktu yang 

ditempatkan pada vending machine sehingga pelanggan terutama 

pelanggan kantoran dapat menikmati makanan siap saji yang praktis, enak 

dan sehat. Sistem pada vending machine sudah terkomputerisasi dimana 

jika terdapat produk yang sudah hampir mencapai stok minimum maka 

secara terotomatisasi terhubung dengan database perusahaan sebagai  

pemberitahuan untuk dilakukannya pengisian ulang produk. Penerapan 

vending machine ini tidak sepenuhnya dapat berjalan sukses karena untuk 

makanan yang tidak terlalu digemari dapat memberikan kerugian bagi 

“Get The Oats” Café. 

6. Operational Monitoring 

 Kegiatan operational monitoring merupakan suatu hal yang krusial yang 

memang harus dilakukan agar kualitas mulai dari kebersihan peralatan, bahan 

baku yang segar, produk makanan jadi yang dihidangkan menarik dan terjaga 

kualitas rasa dan penampilannya, pelayanan yang ramah, merata dan tepat 

waktu hingga kebersihan lingkungan sekitar “Get The Oats” Café dapat dapat 

                                                           
8 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Vending+Machine 
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tetap terjaga dan terkontrol sehingga segala bentuk kesalahan seperti 

penyimpanan bahan baku yang berlebih dapat dihindarkan. 

7. Training Karyawan 

Menurut Heizer dan Render (2008, hal 617), perusahaan – 

perusahaan yang terkemuka memahami pentingnya sumber daya yang 

efektif dan efisien. Sebuah persyaratan sebelum suatu karyawan dapat 

bekerja di suatu perusahaan ialah dengan mengikuti training yang tidak 

hanya diikuti oleh karyawan tetapi juga chef dan para manager dengan 

tujuan membentuk karyawan yang berkualitas, membangun sebuah 

lingkungan yang saling menghormati, menjaga komitmen dan memiliki 

kualitas lingkungan kerja yang layak. Sedangkan training menurut Will 

(2007, hal 366) merupakan prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk mengembangkan proses pembelajaran diantara para 

anggota perusahaan. Beberapa langkah terkait dalam pengembangan 

program training pada “Get The Oats” Café yaitu dengan memberikan 

kontrak pelatihan setelah para karyawan “Get The Oats” Café  mengikuti 

interview dan masa orientasi, kontrak pelatihan merupakan perjanjian 

diantara karyawan dan trainer yang me-record performa dari karyawan. 

Setelah trainer melihat performa dari calon kayawan yang terus 

meningkat maka terdapat bukti tertulis dari trainer jika karyawan baru 

layak untuk menjalankan bekerjaan lebih lanjut. 
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8. Marketing 

Kegiatan pemasaran “Get The Oats” Café selain melalui iklan baik di 

media cetak maupun elektronik ialah dengan mengikuti event-event yang 

telah diselenggarakan oleh beberapa partner bisnis seperti event Heart 

Beat Dance Competition yang diselenggarakan oleh Quaker Oats
9
  Selain 

itu “Get The Oats” Café juga memiliki event tersendiri yaitu cooking 

challenge yang dapat diikuti oleh siapa saja dan pemenangnya diberi 

kesempatan untuk mengisi menu “Get The Oats” Café. Selain itu “Get The 

Oats” Café juga mengikuti event-event yang diadakan oleh kampus dan sekolah 

kalangan menengah ke atas jika tema yang digarap sesuai dengan tema dari 

“Get The Oats” Café, mengadakan gathering bagi para penderita penyakit 

seperti penyakit jantung, dan juga bekerjasama dengan Menteri Kesehatan 

Indonesia untuk mengikuti event yang mereka adakan yang memang sesuai 

dengan target pasar dan tujuan dari “Get The Oats” Café. 

9. Maintain Web 

Salah satu tempat berinteraksi antara pelanggan dan “Get The Oats” 

Café ialah melalui komunitas online yaitu saat online order hingga di 

forum, yang terdapat pada website “Get The Oats” Café, dimana para 

pelanggan dan “Get The Oats” Café dapat saling berinteraksi saat 

melakukan order hingga berbagi tips dalam mengelola makanan sehat di 

forum yang disediakan. 

                                                           
9 http://id-id.facebook.com/sayangijantungmu?sk=notes 
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    Gambar 2.16 Key Activities 

 

2.8  KEY PARTNERSHIP 

Perusahaan di semua tipe industri dan di seluruh dunia telah memilih untuk 

membentuk suatu partnership untuk memperkuat daya bersaing di pasar domestik 

maupun internasional. Menurut Thomson (2010, hal 166), partnership merupakan 

perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah dimana di dalamnya 
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terdapat kesepakatan dan kerjasama  dalam mengembangkan dan memperkuat posisi 

suatu perusahaan. 

Pada “Get The Oats” Café kerjasama yang terjalin antara lain : 

1. Konsinyasi  

 “Get The Oats” Café menjalin kerjasama dengan, pusat kebugaran,  pusat 

kesehatan dan pendidikan ataupun pusat perbelanjaan. Pada pusat kebugaran 

seperti Fitness First ataupun The Gold Gym, “Get The Oats” Café dapat meminta 

space untuk meletakkan vending machine beserta dengan flyer dan poster, 

pihak Fitness First dan The Gold Gym pun juga mendapatkan keuntungan 

dengan dapat mengiklankan produk mereka di website “Get The Oats” Café. 

Untuk pusat kesehatan seperti rumah sakit kalangan menengah keatas seperti 

Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan Rumah Sakit Pondok Indah akan 

dihadirkan “Get The Oats” Café di foodcourt rumah sakit tersebut. Dan untuk 

pusat pendidikan kelas menengah ke atas seperti  Binus International School 

dan Universitas Pelita Harapan juga akan didirikan “Get The Oats” Café. Untuk 

tempat pelatihan seperti English First dan tempat penitipan anak “Get The 

Oats” Café akan diletakkan vending machine beserta flier dan poster. Selain itu, 

untuk pusat perbelanjaan seperti Foodhall dan Ranch Market dan juga daerah 

perkantoran juga akan diletakkan vending machine beserta flyer dan poster. 

Untuk mall dan residence kalangan menengah keatas juga akan didirikan “Get 

The Oats” Café agar memudahkan customer mendapatkan produk dan menjadi 

tempat terjalinnya interaksi antar customer. Penempatan vending machine 
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merupakan salah satu cara penjualan produk pada “Get The Oats” Café yang 

tidak memakan biaya yang cukup mahal dan cukup mudah untuk direalisasikan. 

Sedangkan dengan membentuk suatu “Get The Oats” Café butuh fokus yang 

kuat dan kontrol yang terjaga agar kualitas dan tujuan akhir perusahaan dapat 

terjaga.  

2. Coopetition: Strategic partnership between competitors 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010, hal 8), coopetition 

merupakan salah satu strategi partnership yang dilakukan dengan 

perusahaan yang berkedudukan sebagai kompetitor. Kompetitor “Get The 

Oats” Café ialah “The Healthy Choice” dan makanan kesehatan lainnya. 

Strategi partnership yang dijalankan ialah dengan menjadikan kompetitor 

sebagai salah satu supplier dari “Get The Oats” Café. “Healthy Choice” dapat 

men-supply produk organik mereka seperti beras organik, sayur-sayuran dan 

buah-buahan organik yang juga dapat memberikan keuntungan bagi “The 

Healthy Choice” karena akan menambah jumlah customer dari “The Healthy 

Choice”. 

3. Buyer – supplier relationship 

Merupakan hubungan diantara penjual dan pembeli dimana “Get The 

Oats” Café menjalin hubungan jangka panjang dengan beberapa pemasok 

yang setia. Menurut Heizer dan Render (2010, hal 12)  para pemasok 

jangka panjang lebih memahami tujuan dari perusahaan pembeli dan 

pelanggan, karena para pemasok telah mempelajari buying habbit dari 



59 

 

 

 

perusahaan pembeli dan pelanggan sehingga membuat pemasok dapat 

fokus dan juga membantu kelancaran dan pengembangan “Get The Oats” 

Café.  

 

Gambar 2.17 Key Partners 
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2.9 KEY RESOURCES 

Key resources di dalam “Get The Oats” Café terdiri dari dua key resources 

yang berperan sangat penting di dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, 

mendapatkan pendapatan dan yang menghubungkan dengan pasar.  

1. Fisikal 

Pada kategori ini, aset fisikal pada “Get The Oats” Café  terdiri 

dari: Pertama ialah kios di mall, supermarket, pusat pendidikan 

dan residence bagi kalangan menengah ke atas, yang menekankan 

tingkat kenyamanan, kebersihan yang tinggi dengan menyediakan 

fasilitas koneksi internet yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kedua, 

yaitu keadaan mesin pengolah makanan dan tempat penyimpanan 

bahan baku yang terjamin kebersihannya dengan jadwal 

maintenance mesin secara berkala untuk menjaga keselamatan dan 

kebersihan dalam bekerja terutama untuk segala kegiatan di bagian 

dapur sehingga kegiatan masak-memasak dapat berjalan dengan 

lancar. 

 Ketiga, ialah kendaraan yang digunakan berupa motor dan 

mobil katering yang digunakan sebagai sarana pengiriman produk 

kepada pelanggan juga memiliki jadwal maintain mesin yang 

berkala. Keempat, yaitu packaging dari produk seperti box dan 

gelas yang terbuat dari bahan yang mudah di urai sebagai 
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dukungan kepada green campaign. Kelima, ialah bahan baku dari 

oats itu sendiri, dengan men-supply oats yang berkualitas dan 

bahan-bahan dasar lain yang organik dan fresh. 

2. Human 

 Sebuah organisasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa 

adanya orang – orang yang berkompeten dan memiliki motivasi 

yang tinggi. Oleh sebab itu, dengan adanya strategi sumber daya 

manusia dan system training yang ketat yang mutlak diikuti oleh 

calon pelayan, chef maupun manager yang menurut Heizer dan 

Render (2010, hal 596) tenaga kerja akan dikelola dan dirancang 

pekerjaan sehingga tenaga kerja dapat diberdayakan secara efektif 

dan efisien dengan memiliki kualitas lingkungan kerja yang 

memadai dan atmosfer yang penuh dengan komitmen dan 

kepercayaan satu sama lain. 
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Gambar 2.18 Key Resources 

 


