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BAB III 

BISNIS 

 

 

3.1  Model Bisnis 

 Definisi Model bisnis menurut Ostelwalder dan Pigneur (2010:14), a 

business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, 

and capture value, yang artinya model bisnis menjelaskan secara rasional 

bagaimana sebuah organisasi dapat membuat, menyampaikkan, dan menangkap 

nilai. Model Bisnis memiliki sembilan struktur yang memiliki arti dari setiap 

elemennya. Sembilan model bisnis antara lain, key partners, key activities, key 

resources, value proprositions, customer relationships, channels, customer 

segments, cost structure, dan revenue streams. 

 
Gambar 3.1 Business Model Canvas 

Sumber: Innovation 360 (2013) 
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3.1.1 Key Partners 

 Definisi key partners menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:38) adalah 

companies forge partnership for many reasons, and partnerships are becoming a 

cornerstone of many business model. Key partner merupakan hubungan kerja 

sama yang dilakukan oleh Dakota Continental Pastry and Café. Pihak supplier 

dari Dakota Continental Pastry and Café antara lain: 

1. UD Denly  : Raya Mulyosari Nomor 312-314, Surabaya 

Nomor telepon : (031) 5921372  

2. Sinar Yong : Kedungdoro Nomor 24-26, Surabaya 

Nomor telepon : (031) 5343435 

3. Café Glass : Raya Dharmahusada Nomor 66-68, Surabaya 

Nomor telepon : (031) 5951228 

4. Toeng Market : Jalan Tidar Nomor 84, Surabaya 

Nomor telepon : (031) 5311932 

5. Hartono Electronica : Jl Bukit Darmo Boulevard Nomor 12, Surabaya 

Nomor telepon  : (031) 7321212 

6. D’Cater Ceramics : Jl Klampis Jaya Blok G Nomor 2, Surabaya 

Nomor telepon : (031) 5994520  

 

3.1.2 Key Activities 

 Definisi key activities menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:36) adalah 

the most important actions a company must take to operate succesfully yang 

artinya poin terpenting yang merupakan activitas yang harus dijalankan agar dapat 
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sukses. Key Activities merupakan aktivitas yang dilakukan Dakota Continental 

Pastry and Café. Aktivitas yang dilakukan Dakota Continental Pastry and Café 

antara lain: 

1. Bagian purchasing membeli bahan yang diperlukan. 

2. Memeriksa kualitas bahan baku yang datang. 

3. Bagian dapur mengolah bahan sesuai dengan SOP yang sudah ada. 

4. Menyajikan kue di meja display di café. 

5. Melakukan inventaris bahan baku yang perlu dibeli. 

6. Melayani konsumen dengan ramah. 

 

3.1.3 Key Resources 

 Definisi key resources menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:17) adalah 

key resources are the assets required to offer and deliver th epreviously described 

elements yang artinya key resources adalah aset yang diperlukan untuk 

menjalankan elemen sebelumnya. Key Resources adalah kunci utama yang 

diperlukan untuk mendukung jalannya perusahaan. Kunci utama Dakota 

Continental Pastry and Café adalah pembuatan produk yang sesuai dengan SOP 

(Standard Operating Procedure). Selain itu didukung dengan sumber daya 

manusia yang terlatih sehingga dapat menghasilkan produk yang baik sesuai 

dengan standar. 
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3.1.4 Value Propositions 

 Definisi value propositions menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:22) 

adalah it solves a customer problem or satisfies a customer need, yang artinya 

mengatasi permasalahan konsumen atau memuaskan kebutuhan konsumen. Value 

Propositions adalah nilai tambah yang dimiliki dari Dakota Continental Pastry 

and Café. Dakota Continental Pastry and Café memiliki tiga macam kelompok 

pastry yang dikelompokkan sesuai dengan benua, yaitu Amerika, Asia, dan Eropa, 

sehingga konsumen dapat mendapatkan tiga kelompok produk dalam satu tempat. 

Saat ini di Surabaya belum ada café ataupun bakery shop yang menyediakan 

pastry dari tiga benua dalam satu café. Sehingga Dakota Continental Pastry and 

Café memiliki nilai tambah dengan didukung kualitas dan rasa produk yang baik. 

Dakota Continental Pastry and Café juga menyediakan tempat yang nyaman 

sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk bersantai. 

 

3.1.5 Customer Relationships 

 Definisi customer relationship menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:28) 

adalah the customer relationships called for by a company’s business model 

deeply influence the overall customer experience, yang artinya customer 

relationship disebut sebagai bisnis model yang berpengaruh besar pada 

pengalaman konsumen. Customer relationships adalah menjaga hubungan dengan 

konsumen agar dapat memuaskan konsumen. Dakota Continental Pastry and Café 

akan memberikan service yang baik dari saat konsumen datang hingga saat 

konsumen selesai bertransaksi. Dakota Continental Pastry and Café akan 
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memberikan pelayanan yang cepat dan penjelasan produk yang jelas sehingga 

dapat memuaskan konsumen dalam pemilihan produk. 

 

3.1.6 Channels 

 Definisi channels menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:26) adalah 

channels are customer touch points that play an important role in the customer 

experience, yang artinya channels merupakan poinnt penting untuk 

menyampaikan pesan yang berpengaruh pada pengalaman konsumen.  Channels 

diartikan sebagai media promosi atau marketing. Media promosi yang digunakan 

oleh Dakota Continental Pastry and Café antara lain: 

1. Marketing melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. 

2. Memuat iklan di koran, brosur, reklame, dan radio. 

3. Mengundang food blogger untuk memberikan review. 

 

3.1.7 Customer Segments 

 Definisi customer segments menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:20) 

adalah an organization must make a conscious decision about which segments to 

serve and which segments to ignore, yang artinya suatu organisasi harus 

menentukan segment yang dituju dan ditinggalkan. Target pasar Dakota 

Continental Pastry and Café termasuk mass market, karena Dakota Continental 

Pastry and Café memiliki target pasar yang luas yaitu usia remaja hingga dewasa 

yang memiliki segmentasi menengah atas. Dakota Continental Pastry and Café 

memiliki target pasar remaja karena tren remaja yang semakin meningkat yaitu 
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dengan berkumpul di café, begitupula dengan dewasa yang ingin bersantai di café 

bersama relasi. Segmentasi menengah keatas karena harga produk Dakota 

Continental Pastry and Café yang tergolong mahal karena Dakota Continental 

Pastry and Café memiliki bahan yang berkualitas. 

 

3.1.8 Cost Structure 

 Definisi customer segments menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:40) 

adalah Cost structure describes all costs incurred to operate a business model, 

yang artinya cost structure adalah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. 

Dakota Continental Pastry and Café memiliki dua macam biaya, yaitu biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap yang dikeluarkan 

Dakota Continental Pastry and Café antara lain: 

1. Biaya Sewa.  

2. Biaya Gaji Karyawan. 

3. Biaya Operasional. 

Biaya tidak tetap yang dikeluarkan Dakota Continental Pastry and Café antara 

lain: 

1. Biaya Bahan Baku Produk. 

2. Biaya Packaging. 

3. Biaya Promosi. 

4. Biaya Perlengkapan. 
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3.1.9 Revenue Streams 

 Definisi revenue streams menurut Osterwaler dan Pigneur (2010:17) 

adalah result from value propositions succesfully offered to customers, yang 

artinya revenue streams adalah pendapatan yang didapat Dakota Continental 

Pastry and Café. Pendapatan dari Dakota Continental Pastry and Café berasal 

dari produk yang dijual oleh Dakota Continental Pastry and Café baik pastry, 

café, dan beverage. 

Tabel 3.1 Daftar Menu Pastry Dakota Continental Pastry and Café 

Nama Menu Harga Jual per Porsi (Rp) 

Amerika 

 Fudgy Brownies 20.000 

New York Cheese Cake 35.000 

Tiny  Chocolate Chip 12.000 

Chocolate Crème Dessert 23.000 

Asia 

 Japanesse Cream Puff 10.000 

Caramel Pudding 23.000 

Strawberry Short Cake 30.000 

Taiwan Roll Cake 27.000 

Eropa 

 Black Forest 35.000 

Tiramisu 30.000 

Truffle 7.000 

Strawberry Panna Cotta 23.000 

Sumber: Data Diolah (2015) 
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Tabel 3.2 Daftar Menu Produk Pendamping Dakota 

Nama Menu Harga Jual per Porsi (Rp) 

Amerika 

 French Fries 20.000 

Chicken Nugget 25.000 

Mix Sampler 45.000 

Asia 

 Spring roll 20.000 

Eropa 

 Sausages 25.000 

    

Nama Menu Harga Jual per Porsi (Rp) 

Amerika 

 Coca Cola  7.000 

Fanta 7.000 

Sprite 7.000 

Asia 

 Milk Tea 14.000 

Tea 6.000 

Eropa 

 Mineral Water 5.000 

Milk Chocolate 17.000 

Sumber:Data Diolah (2015) 

 

3.2 Struktur Organisasi 

 
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dakota Continental Pastry and Café 

Sumber : Data Diolah (2015) 
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3.3  Sumber Daya Manusia 

 Menurut Dessler (2012 :10) The procedure for determining the duties and 

skill requirements of a job and the kind of person who should be hired for, yang 

artinya mempekerjakan orang yang memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan. 

Dakota Continental Pastry and Café memiliki standar persyaratan karyawan 

sesuai dengan jabatan yang ada. Persyaratan Dakota Continental Pastry and Café 

disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memperlancar Dakota Continental 

Pastry and Café. Standar persyaratan Dakota Continental Pastry and Café adalah: 
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Tabel 3.3 Sumber Daya Manusia Dakota Continental Pastry and Café. 
No. Jabatan Gaji per bulan (Rp) Pesyaratan Jumlah 

1 Owner 7.000.000  1 

2 Chef 

Pastry 

3.250.000 a. Pria atau wanita 

b. Usia maksimal 45 tahun 

c. Pendidikan minimal D3 di bidang 

food and beverage. 

d. Memiliki pengalaman bekerja 

minimal 2 tahun di bidang yang sama. 

e. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, 

teliti, dan  komunikatif. 

5 

3 Cook  2.710.000 a. Pria atau wanita 

b. Usia maksimal 45 tahun 

c. Pendidikan minimal D3 di bidang 

food and beverage. 

d. Memiliki pengalaman bekerja 

minimal 2 tahun di bidang yang sama. 

e. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, 

teliti, dan  komunikatif. 

2 

4 Bar  2.710.000 a. Pria atau wanita 

b. Usia maksimal 45 tahun 

c. Pendidikan minimal D3 di bidang 

food and beverage. 

d. Memiliki pengalaman bekerja 

minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

e. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, 

teliti, dan  komunikatif. 

2 

5 Cashier  2.710,000 a. Pria atau wanita 

b. Usia maksimal 35 tahun 

c. Pendidikan minimal SMU atau 

sederajat 

d. Berpenampilan menarik 

e. Memiliki pengalaman bekerja minimal 

1 tahun di bidang yang sama. 

f. Jujur, teliti, komunikatif, dan disiplin. 

2 

6 Waiter 2.710.000 a. Pria atau wanita 

b. Usia maksimal 35 tahun 

c. Pendidikan minimal SMU atau 

sederajat 

d. Berpenampilan menarik. 

e. Memiliki pengalaman bekerja minimal 

6 bulan di bidang yang sama. 

f. Jujur, teliti, komunikatif, dan disiplin. 

6 

7 Steward 1.500.000 a. Pria atau wanita 

b. Usia maksimal 35 tahun 

c. Pendidikan minimal SMP atau 

sederajat 

d. Jujur, teliti, rapi, dan disiplin. 

3 

Total Jumlah: 21 

Sumber: Data Diolah (2015) 
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3.3.1 Job Description 

 Setiap anggota divisi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

divisinya. Job Description Dakota Continental Pastry and Café adalah: 

1. Owner 

a. Melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap produk, kebersihan, 

dan kinerja seluruh pegawai Dakota Continental Pastry and Café. 

b. Melakukan marketing untuk promosi Dakota Continental Pastry and Café. 

c. Membuat ide produk yang inovatif. 

d. Membuat standard recipe untuk seluruh menu Dakota Continental Pastry 

and Café. 

e. Membuat SOP untuk seluruh pegawai. 

f. Memperhatikan kinerja seluruh pegawai. 

g. Memeriksa pengeluaran dan pemasukan. 

h. Melakukan purchasing terhadap seluruh kebutuhan yang dibutuhkan Dakota 

Continental Pastry and Café. 

2. Pastry Chef 

a. Membuat produk pastry setiap harinya sesuai dengan SOP. 

b. Mengantar produk pastry ke tempat showcase. 

c. Memeriksa ketersediaan bahan baku yang diperlukan. 

d. Melaporkan bahan baku yang akan habis kepada owner. 

3. Cook 

a. Membuat pesanan food yang dipesan konsumen sesuai dengan SOP. 

b. Memeriksa ketersediaan bahan baku yang diperlukan.  



29 

 

c. Melaporkan bahan baku yang akan habis kepada owner. 

4. Bar 

a. Membuat pesanan minuman yang dipesan konsumen sesuai dengan SOP. 

b. Memeriksa ketersediaan bahan baku yang diperlukan. 

c. Melaporkan barang yang akan habis kepada owner.  

5. Cashier 

a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap transaksi keuangan antara café 

dengan konsumen. 

b. Menerima order, mencatat order, dan melayani konsumen. 

c. Memberikan laporan keseluruhan transaksi kepada owner setiap harinya. 

d. Memeriksa ketersediaan uang kecil untuk uang kembalian. 

6. Service 

a. Menyambut dan melayani konsumen. 

b. Menjelaskan dengan jelas seluruh pertanyaan konsumen. 

c. Mengantar pesanan ke konsumen. 

d. Membersihkan dan merapikan meja yang sudah selesai dipakai. 

e. Memeriksa kelengkapan meja agar selalu rapi. 

f. Membungkus pesanan konsumen bagi yang take away. 

7. Steward 

a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan keseluruhan café. 

b. Membersihkan bagian café yang kotor. 

c. Membersihkan toilet dan menjaga lantai toilet agar tetap kering. 

d. Mencuci piring dan seluruh kebutuhan café. 




