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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara retail 

kepada masyarakat luas, begitu populernya kegiatan usaha ini, sehingga cepat 

sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Bisnis waralaba 

diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer seorang pencipta mesin jahit merek 

Singer pada tahun 1851 di Amerika Serikat. Bisnis waralaba atau franchise  

sedang berkembang sangat pesat di Indonesia dan sangat diminati oleh para 

pengusaha karena prosedur yang mudah, tidak berbelit-belit dan sebagai bisnis 

yang efisien dan dapat dijalankan serta dikembangkan oleh siapa saja karena 

pemasaran usaha yang telah dikenal luas dalam masyarakat. Pengertian waralaba 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba 

(selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2007) dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :1 

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha 
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau 
jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain 
berdasarkan perjanjian waralaba.” 

 

 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam Tempo (2016), bisnis 

warabala atau konsep franchise  cocok diterapkan di Indonesia. Masyarakat saat 

ini masih terbiasa dengan membuka usaha sendiri, seperti toko dan lainnya. 

"Masyarakat Indonesia sejak lama sudah terbiasa dengan usaha sendiri, buka warung, buka 
toko, buka restoran, dan 70% sampai 80% dari total lapangan kerja di Indonesia ada di usaha 
mikro kecil dan menengah," 
 
 

 Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (Wali) mengklaim, saat ini 

Indonesia memiliki bisnis waralaba terbesar di ASEAN. Di Indonesia, terdapat 

1.470 bisnis berformat waralaba dengan jumlah outlet mencapai 42.900. 
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Sayangnya, dari total 1.475 bisnis waralaba tersebut hanya 360 bisnis waralaba 

lokal yang terdaftar dan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 

Padahal, lisensi tersebut sangat dibutuhkan agar bisnis waralaba dapat masuk ke 

pasar global. Produk dan makanan lokal Jawa Timur berpotensi untuk di franchise 

kan (waralaba), agar bisa menandingi perusahaan franchise  asing yang saat ini 

masih mendominasi di tanah air. 

"Perusahaan franchise  asing di Indonesia ini sekitar 400-an lebih. namun yang lokal hanya 
120-an. Padahal Jawa Timur ini dalam bidang kuliner seperti rawon dan soto yang cukup 
dikenal potensinya besar, dapat diwaralabakan untuk mendongkrak potensi dan 
menyamakan dengan asing," ( Beritajatim, 2016 ) 

 

Geliat pertumbuhan wirausaha di Indonesia semakin meningkat. Namun, 

menjadi entrepreneur atau wirausahawan memang tidak mudah, butuh 

perjuangan, usaha lebih dalam membangun dan menciptakan merek juga 

bertahan hingga sukses. Jank jank wings merupakan bisnis waralaba yang berasal 

dari kota malang. Mulai berdiri pada tahun 2012 yang berlokasi di Kompleks ruko 

Jalan Soekarno-Hatta. Tahun 2017 jank jank wing sudah memiliki belasan gerai 

yang tersebar dari malang, Surabaya, sidoarjo, gresik, jakarta, bandung dan kota 

besar lainnya.  

Terdapat dua jenis franchise yang ditawarkan oleh Jank Jank Wing yaitu 

kemitraan dan bukan kemitraan. Sistem kemitraan mempunyai pengertian bahwa 

semua manajemen termasuk harga, produk, promosi dan distribusi menjadi 

tanggung jawab Jank Jank Wing Pusat dengan pembagian keuntungan 70% untuk 

Jank Jank Wing Pusat dan 30% untuk Jank Jank Wing Surabaya, setelah terjadi 

BEP (Break Event Point) maka kedua belah pihak memperoleh pembagian hasil 

sebesar 50:50. System bukan kemitraan mempunyai pengertian bahwa pemilik 

Jank Jank Wing Surabaya hanya membeli franchise brand Jank Jank Wing dengan 

semua manajemen, harga, produk, promosi dan distribusi diatur oleh Jank Jank 
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Wing Surabaya dengan pembagian hasil 3% untuk Jank Jank Wing Pusat serta 

97% untuk Jank Jank Wing Surabaya. Jank Jank Wings Surabaya yang baru buka 

pada Mei 2017 sudah beroperasi selama 8 bulan mengalami trend penjualan yang 

fluktuatif. Berikut adalah data penjualan Jank Jank Wings Surabaya: 

Tabel 1. 1 Penjualan Jank Jank Wings Surabaya periode Mei 2017 - Desember 2017 (dalam 
rupiah) 

No. Bulan 
Omset per 

Bulan 
Prosentase 

Omset per bulan 
Omset Per 

Hari 
Prosentase 

Omset per hari 

1 Mei 2017 185.430.004  5.981.613  

2 Juni 2017 143.819.500 - 22% 4.793.983 - 20% 

3 Juli 2017 193.865.500 35% 6.253.726 30% 

4 Agustus 2017 203.412.000 5% 6.561.677 5% 

5 September 2017 182.809.000 - 10% 6.093.633 - 7% 

6 Oktober 2017 177.556.000 - 3% 5.727.613 - 6% 

7 November 2017 178.846.000 1% 5.961.533 4% 

Total Omset 1.265.738.000    

Sumber: Data internal Jank Jank Wings Surabaya, 2018. 

Selama 7 bulan beroperasi, Jank Jank Wings Surabaya telah meraih omset 

sebesar 1.265.738.000, dengan total item yang terjual sebanyak 66.234 dan total 

transaksi sebanyak 29.421 kali. Diketahui bahwa rata-rata penjualan perbulan 

sebesar Rp 180.819.714 dengan kisaran penjualan Rp 6.027.323 per hari dengan 

target Jank Jank Wings Surabaya per hari sebesar Rp 10.000.000. Nominal 

penjualan perhari ini lebih rendah dari omset jank jank wings malang yaitu sebesar 

Rp 10.000.000 dengan target omset Rp 12.000.000 dan jank jank wings sidoarjo 

yaitu sebesar Rp 8.000.000 dengan target omset Rp 12.000.000. Hal inilah yang 

membuat jank-jank wings Surabaya harus melakukan analisis konsumen guna 

membuat strategi pengembangan pemasaran agar meningkatkan penjualan Jank 

Jank Wings Surabaya.  

Jank Jank Wing Surabaya telah melakukan beberapa promosi dan kegiatan 

pemasaran online maupun offline pada periode Mei 2017 sampai November 2017 

yang berupa brosur, flyer, bekerjasama dengan gojek, paket harga dan promosi 

yang dilakukan setiap bulan. Tabel 1.2 menunjukkan rincian kegiatan dan biaya 

promosi dan pemasaran online maupun offline sebagai berikut: 
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Tabel 1. 2 Rincian Biaya Pemasaran periode Mei 2017 - November 2017 

No. Promosi Rentang Waktu Biaya 

1 Brosur Mei 2017 Rp    250.000 

2 Flyer Juli 2017 Rp    250.000 

3 Gojek Setiap Bulan Rp 1.000.000 

4 Buy 2 get 1 free Agustus 2017 Rp    500.000 

5 Paket Harga Agustus 2017 Rp    500.000 

6 Voucher (30pcs @Rp 25.000) September 2017 Rp    750.000 

7 Give Away (10pcs @Rp 50.000) Oktober 2017 Rp    500.000  

8 Promo Instagram November 2017 Rp    200.000 

Total Rp 3.950.000 

Sumber: Data internal Jank Jank Wings Surabaya, 2018. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa biaya pemasaran Jank Jank Wings Surabaya 

dalam periode Mei 2017 sampai November 2017 adalah sebesar Rp 3.950.000. 

jank jank wings pusat telah menerapkan rincian anggaran setiap bulannya sebesar 

Rp 2.000.000 untuk biaya pemasaran. Franchisor bisa menggunakan seluruh 

dana tersebut untuk biaya pemasaran, ataupun menggunakannya untuk kegiatan 

pemasaran tertentu. 

Pemasaran yang telah dijalankan selama 7 bulan mempunyai dampak yang 

sangat signifikan karena jika dilihat pada Agustus 2018 Jank Jank Wing Surabaya 

memperoleh penjualan tertinggi selama 7 bulan yaitu sebesar Rp 203.412.000 

dengan rata rata penjualan setiap hari mencapai Rp 6.561.677. Omset yang telah 

diperoleh pada Agustus 2017 dikarenakan adanya promosi yang berupa Buy 2 get 

1 free dan Paket Harga yang berlangsung selama bulan Agustus 2017. 

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, maka bisa diperoleh 

kesimpulan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan bisa mempengaruhi 

penjualan, sehingga diperlukan strategi perencanaan promosi setiap bulan untuk 

bisa mencapai target penjualan setiap bulan sebesar Rp 12.000.000.  

Jank Jank Wing Surabaya telah menampung beberapa testimoni konsumen, 

beberapa diantaranya adalah mengenai promosi, SDM, layanan, lay-out dan 

distribusi, testimoni tersebut merupakan testimony yang dikumpulkan oleh 
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karyawan dalam priode Mei 2017 sampai November 2017. Berikut adalah 

testimoni yang membahas tentang keluhan dalam kategori distribusi dan promosi: 

Tabel 1. 3 Keluhan Konsumen Mei 2017 sampai November 2017 

No. Bulan Keluhan Pelanggan Frekuensi 

1 Mei 2017 
 Informasi pembukaan toko belum tersebar 

 Brosur tidak tersebar kesemua penjuru Surabaya 

2 kali 
1 kali 

2 Juni 2017  Tidak ada promosi potongan harga. 2 kali 

3 Juli 2017  Tempat susah ditemukan 2 kali 

4 Agustus 2017  Tempat susah ditemukan 2 kali 

5 September 2017 
 Lokasi tidak mencakup seluruh Surabaya 

 Promosi kurang menarik 

1 kali 
2 kali 

6 Oktober 2017  Promosi kurang menarik 3 kali 

7 November 2017 
 Tempat susah ditemukan 

 Lokasi tidak mencakup seluruh Surabaya 

1 kali 
2 kali 

Sumber: Data internal Jank Jank Wing Surabaya, 2018. 

Testimoni tersebut membuat Jank Jank Wings Surabaya harus membuat 

strategi untuk mengembangkan tempat/distribusi, dan promosi. Setiap 

pengelolaan dan pengembangan usaha memerlukan perencanaan startegis. 

Untuk dapat memilih dan menerapkan strategi yang akan digunakan dapat melalui 

pendekatan dengan analisis bauran pemasaran. Konsep dasar pendekatan 

bauran pemasaran yaitu dengan menganalisis produk, harga, tempat dan promosi. 

Pendapat (Kotler, 2012) berpendapat bahwa, bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah kumpulan alat pemasaran secara taktis atau taktik terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar 

sasaran. 4P tidak hanya dipakai untuk melakukan analisis namun juga untuk 

menyusun strategi pemasaran produk, harga, tempat dan juga promosi. 

Penyusunan strategi bisnis ini bertujuan untuk menyususn strategi jangka pendek 

maupun jangka panjang sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai 

dengan jelas dan secepatnya melakukan pengambilan keputusan. 

Jank Jank Wing Surabaya mengambil franchise “bukan kemitraan” telah 

memiliki produk dan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik franchise, namun 

untuk promosi dan distribusi serta manajemen bisa diatur oleh Jank Jank Wing 
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Surabaya sendiri. Tidak adanya batasan untuk promosi serta distribusi dari Jank 

Jank Wings Pusat membuat Jank Jank Wings Surabaya ingin membuat strategi 

dan inovasi untuk mengembangkan promosi dan distribusi. Secara produk sudah 

diterima pasar karena sudah ditentukan oleh franchise, varian menu dan produk 

Jank Jank Wings Surabaya memiliki khas menu paket sayap ayam, nasi dan es 

teh, menu selengkapnya bisa dilihat pada lampiran A. Secara harga, Jank Jank 

Wings masih terjangkau untuk konsumen kelangan bawah karena harga hanya 

berkisar Rp 3.000 sampai Rp 80.000. Namun secara promosi dan tempat masih 

perlu mengadakan evaluasi dan pembentukan strategi karena seperti yang telihat 

pada Tabel 1.1, penjualan perbulan Jank Jank Wings Surabaya kisaran penjualan 

Rp 6.027.323 per hari, dengan target yang harus dicapai per hari adalah sebesar 

Rp 12.000.000 per hari. Fenomena gap tersebut adalah ketidak-sesuaian antara 

target dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti ingin mencari 

strategi promosi dan distribusi. Franchisor tidak bisa mengganti harga karena 

sudah ditetapkan serta tidak bisa menambah variasi produk/menu karena terikat 

dengan aturan franchise yang telah disepakati, sehingga hal yang bisa dilakukan 

adalah dengan membuat kreativitas strategi promosi dan distribusi atau tempat. 

Berdasarakan uraian latar belakang yang berisi fenomena-fenomena 

tersebut, maka penulis melakukan pembahasan mengenai strategi marketing 

pengembangan waralaba Jank Jank Wing Surabaya. Penelitian ini disusun 

dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN DISTRIBUSI 

JANK JANK WING SURABAYA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang ditetapkan adalah “Bagaimana penyusunan hasil strategi 

pengembangan promosi dan distribusi Jank Jank Wing Surabaya?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil strategi pengembangan 

promosi dan distribusi Jank Jank Wing Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

berbagai pihak seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan masukan terhadap perkembangan ilmu bisnis 

manajemen, khususnya ilmu ekonomi bisnis dan pemasaran yang berkaitan 

dengan permasalahan manajemen bisnis. 

2) Manfaat Praktis 

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan serta masukan strategi marketing bagi pemilik Jank Jank Wing 

Surabaya dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing 

dengan tempat makan lokal maupun mancanegara. 

 

 


