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BAB III 

BISNIS 

 

 

3.1 Model Bisnis 

The nine blocks cover the four main areas of  a business : customers, 

offer, infratructure, and financial viability. The Business model is like a blueprint 

for a strategy to be implemented through organizational structures, processes, 

and systems (Osterwalder dan Pigneur, 2010:15). Sembilan model yang meliputi 

empat area terpenting dalam sebuah bisnis adalah pelanggan, penawaran, 

infrastruktur dan kemampuan keuangan. Bisnis model bagaikan cetak biru   dalam 

strategi untuk diimplementasikan dalan struktur organisasi, proses dan sistem. 

Membuat sembilan model dasar bisnis sangat penting dalam memulai 

perencanaan sebuah bisnis agar bisnis tersebut dapat menentukan strategi yang 

harus di buat untuk membuat bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. 

Kesembilan model dasar tersebut adalah: Customer Segments, Value Propositions, 

Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key 

Activities, Key Partnerships, dan Cost Structure. 
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Gambar 3.1 Business Model Canvas 

Sumber : Data Diolah (2015) 

 

3.1.1 Customer Segment 

Customer Segment adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari 

organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi 

organisasi (Tim PPM Manajemen, 2012:30). Amboina Street Food membidik 

masyrakat Kota Ambon yang masuk segmen menengah, dan atas. Hal ini 

dikarenakan lokasi dari Amboina Street Food sendiri yang berada di dalam mall 

dan harga dari produk Amboina Street Food sendiri yang membuat penulis 

mengambil segmentasi ini. Untuk target pasar sendiri Amboina Street Food 

sendiri membidik kalangan anak-anak, dan remaja, dengan usia delapan sampai 

dengan usia 25 tahun. Pemilihan kalangan ini dikarenakan anak-anak dan remaja 
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gemar mengkonsumsi jenis makanan street food, sedangkan pemilihan kalangan 

remaja, karena kalangan ini gemar mengkonsumsi, dan juga mencoba jenis 

makanan baru yang lagi trend saat ini. selain itu kalangan remaja ini sering 

mengunjungi mall, yang mana membuat Amboina Street Food akan cocok untuk 

kalangan ini. Selain dari pemilihan kalangan anak-anak dan remaja Amboina 

Street Food juga memilih kalangan usia  25 tahun sampai 40 tahun. Pemilihan 

usia 25 tahun sampai 40 tahun sendiri karena pada umur ini customer dari 

Amboina Street Food telah memiliki penghasilan sendiri ataupun telah 

berkeluarga. Dengan penghasilan sendiri tentu membuat customer akan suka 

mencoba-coba sesuatu yang baru dan kalangan ini rela mengeluarkan uang untuk 

sesuatu yang disukai. Sementara untuk kalangan customer yang telah berkeluarga, 

kalangan ini tentu akan mencoba atau membeli produk dari Amboina Street Food 

Terlebih dahulu dan bila kalangan ini menyukai produk tersebut kalangan ini akan 

membelikan ataupun menawarkannya kepada anak-anaknya, sehingga akan 

menjadi customer yang loyal.  

 

3.1.2 Value Proposition 

Value Proposition merupakan suatu keunikan yang menentukan mengapa 

produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh customer (Tim PPM Manajemen, 

2012:31). Amboina Street Food  menggunakan bumbu-bumbu khas street food 

seperti curry powder, garlic powder, blackpepper powder, teriyaki sauce, chili 

powder, dan barbeque Sauce yang belum dikenal oleh masyarakat Kota Ambon 

sehingga membuat masyarakat akan tertarik untuk mencoba menu dari Amboina 
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Street Food. Penambahan makanan yang berkarbohidrat seperti nasi dan kentang 

goreng juga membuat produk Amboina Street Food yang merupakan produk 

street food dapat menjadi makanan utama. Amboina Street Food sendiri akan 

menggunakan bahan-bahan yang memiliki kualitas yang baik. Jenis produk 

seafood akan menggunakan bahan-bahan yang fresh. Amboina Street Food juga 

akan mengutamakan kebersihan pada saat pengelolahan makananan sehingga 

akan membuat kualitas produk dari Amboina Street Food akan baik. 

 

3.1.3 Channels 

Channels yaitu elemen yang menyatakan bagaimana organisasi 

berkomunikasi dengan customer segmennya dan menyampaikan value 

proposition-nya (Tim PPM Manajemen, 2012:32). Cara penjualan yang akan 

dilakukan oleh Amboina Street Food adalah dengan membuka stand yang terletak 

di mall yang bernama Maluku City Mall. Proses penjualan menu kepada customer 

hanya akan dilakukan secara langsung di tempat. Customer yang telah ke stand 

dan akan membeli produk Amboina Street Food memesan jenis menu dan 

pemakaian bumbu  yang diinginkan, kemudian melakukan proses pembayaran, 

setelah itu menunggu proses pembuatan. Setelah selesai, kemudian ditempatkan 

ke packaging yang telah disediakan. Menu dari Amboina Street Food dapat di 

take away, ataupun makan di tempat. 
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3.1.4 Customer Relationships 

Customer Relationship adalah pembinaan hubungan dengan customer 

bertujuan untuk mendapatkan customer baru (akuisisi), mempertahankan 

customer lama (retention), dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada 

langganan lama (Tim PPM Manajemen, 2012:33). Memiliki hubungan yang baik 

dengan customer merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bisnis, karena 

dengan memiliki hubungan yang baik dengan customer inilah bisnis yang 

dijalankan tentu baru akan menjadi sukses dan berkembang. Karena itu Amboina 

Street Food sangat ingin menjaga hubungan baik dengan customer. Oleh karena 

itu Amboina Street Food akan melakukan beberapa hal yang dapat menjaga 

hubungan baik itu dan akan sesuai dengan segmen yang telah dibidik oleh 

Amboina Street Food.  

Hal yang akan dilakukan adalah dengan memberikan discount 15% bagi 

customer yang membawa kartu pelajar saat melakukan transaksi yang berlaku 

Senin sampai dengan Jumat. Kemudian juga akan memberikan kartu nama yang 

pada bagian belakangnya terdapat tempat untuk stample, customer yang setiap 

melakukan transaksi akan mendapatkan satu stample bila dikumpulkan hingga 

sepuluh stample maka customer akan berhak mendapatkan satu menu Amboina 

Street Food secara gratis. Selain Itu juga Amboina Street Food akan melakukan 

event-event tertentu untuk mendapatkan voucher discount untuk produk Amboina 

Street Food, seperti melakukan lomba foto dengan menu-menu Amboina Street 

Food,  melalui media social  Facebook, dan Instagram. 
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3.1.5 Revenue Streams 

Revenue Streams menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh 

uang dari setiap customer segment (Tim PPM Manajemen, 2012:33). Sumber 

pemasukan dari Amboina Street Food akan berasal dari penjualan menu-menu 

Amboina Street Food sendiri. Selain dari itu juga pemasukan akan didapat dengan 

menjual minuman kemasan di stand dari Amboina Street Food. 

 

3.1.6 Key Resources 

Key Resouces menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan 

keberhasilan pengoperasian model bisnis (Tim PPM Manajemen, 2012:35). 

Sumber daya yang sangat berperan penting bagi berjalannya bisnis Amboina 

Street Food adalah karyawan, pemilihan bahan yang berkualitas, dan Standard 

Operating Procedure. Memiliki karyawan yang bertanggung jawab, rajin, ramah, 

dan jujur tentu akan membuat bisnis dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan 

pemilihan bahan-bahan berkualitas akan membuat produk-produk dari Amboina 

Street Food akan lebih berkualitas dan dipercaya oleh customer. Sementara 

dengan adanya standard operating procedure akan membuat kualitas dari menu-

menu yang ada akan tetap stabil dan tidak berubah selain itu bisnis yang 

dijalankan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah dibuat sebelumnya. 
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3.1.7 Key Activities 

Key Activities adalah kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu 

model bisnis (Tim PPM Manajemen, 2012:36). Untuk itu Amboina Street Food 

akan melakukan hal-hal berikut untuk membuat bisnis akan berhasil yaitu :  

1. Melakukan pembelian bahan baku pembuatan produk seperti ayam, ikan, 

udang, cumi, kentang goreng, dan beras di tempat penjualan yang telah 

terpercaya dan memiliki kualitas baik. 

2. Melakukan proses pencucian bahan baku, pengolahan, dan penyimpanan 

produk dengan baik. 

3. Melakukan proses pembuatan menu-menu Amboina Street Food Sesuai 

Standard Operating Procedure yang telah dibuat sebelumnnya. 

4. Melakukan proses pemasaran dengan cara melakukan promosi produk 

melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan BBM. Selain itu 

juga membuat banner agar mudah dikenali oleh customer dan 

pengunjung dari mall. Melakukan pembagian brosur pada pintu masuk 

dari mall agar dikenal, dan tertarik untuk mengunjungi stand dari 

Amboina Street Food. 

 

3.1.8 Key Partnerships 

Key Partnerships Merupakan mitra kerja sama pengoperasian organisasi  

(Tim PPM Manajemen, 2012:37). Amboina Street Food memiliki partner kerja 

sama untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik. Kerja sama yang dilakukan 

adalah kerja sama dengan supllier bahan baku untuk produk Amboina Street 
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Food. Selain itu berkerja sama dengan pihak mall yang telah menyewakan tempat, 

bekerja sama dengan pembuat stand dan dekorasi sehingga dapat membantu 

terwujudnya stand dari Amboina Street Food. 

 

3.1.9 Cost Structure 

Cost Structure Menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat 

dioperasikannya model bisnis ini (Tim PPM Manajemen, 2012:38). 

1. Biaya penyewaan, dan service charge tempat di Mall. 

2. Biaya pembelian bahan baku utama ayam, ikan tuna, cumi-cumi, dan 

udang. 

3. Gaji pegawai. 

4. Biaya pembelian peralatan untuk produksi. 

5. Biaya pembelian packaging. 

6. Biaya pembelian bumbu-bumbu. 

7. Biaya marketing. 

8. Biaya maintenance. 

9. Pembelian minuman kemasan. 

10. Pembelian service equipment, uniform, dan supplies and ammenities. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah sebuah kerangka kerja formal organisasi di 

mana tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Hery, 

2014:92). Struktur organisasi sangatlah penting dalam sebuah bisnis agar bisnis 
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dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu Amboina Street Food memiliki 

struktur organisasi seperti bagan di bawah ini.  

 
Gambar 3.2 Struktur Organisasi 

Sumber : Data Diolah (2015) 

 

3.3 Sumber Daya Manusia 

Secara Khusus Job Description dapat diartikan suatu perangkat yang 

sangat penting untuk dapat memberikan gambaran dan kejelasan tugas, tanggung 

jawab serta wewenang, baik untuk dipedomani oleh karyawan dalam pelaksanaan 

tugas maupun bagi para atasan untuk pembagian tugas bagi bawahannya (Tim 

Penulis TSM, 2015:11). Dengan melihat betapa pentingnya Job Description agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan sesuai dengan 

tanggung jawab maka Amboina Street Food telah menyusun  Job Description dari 

struktur organisasi Amboina Street Food yaitu : 

 

 

Pemilik

Produksi Karyawan stand 1 Karyawan stand 2
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3.1.1 Pemilik 

1. Sebagai pemodal utama yang membiayai seluruh biaya operasional dari 

Amboina Street Food. 

2. Sebagai pengelolah keuangan perusahaan. 

3. Penanggung jawab secara penuh terhadap keseluruhan bisnis. 

4. Penyusun strategi marketing agar produk dapat dikenal dan dipilih oleh 

masyarakat Kota Ambon. 

5. Penyusun Standard Operating Procedure agar produk yang dihasilkan 

memiliki kualitas yang baik dan tidak berubah dan menjaga kualitas 

pelayanan terhadap customer dari Amboina Street Food. 

6. Sebagai pengatur dan pengontrol sumber daya manusia yang ada 

sehingga dapat berjalan dengan maksimal. 

 

3.1.2 Produksi 

1. Menjaga ketersediaan stock dari bahan-bahan yang diperlukan dalam 

proses produksi baik di production house maupun pada stand. 

2. Menjaga ketersediaan stock bumbu-bumbu yang diperlukan selalu 

tersedia. 

3. Melakukan proses pengolahan bahan agar siap dipakai. 

4. Bertanggung jawab dalam ketersediaan bahan penunjang seperti 

packaging, sendok, tusuk sate, dan kantong plastik. 
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3.1.3 Karyawan stand satu dan dua 

1. Bertanggung jawab untuk mengolah menu yang ada dan pemberi bumbu 

pada menu dari Amboina Street Food sesuai dengan pesanan dari 

customer, dan dibuat berdasarkan Standard Operating Procedure yang 

berlaku. 

2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan dari stand Amboina 

Street Food. 

3. Selalu menyapa, senyum, sopan, hormat, sigap, dan ramah terhadap 

customer sesuai Standard Operating Procedure dari Amboina Street 

Food. 

4. Sebagai kasir yang melakukan transaksi dengan customer. 

5. Melakukan proses inventory semua bahan, bumbu, perlengkapan produk 

lainnya saat opening dan closing stand. 


