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     LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Pengusaha 

Responden   : 

Daftar pertanyaan  : 

1. Merek menjadi daya tarik konsumen sebelum membeli atau memilih produk, 

merek yang memiliki reputasi baik tentu akan menjadi daya tarik bagi 

konsumen. Menurut anda, apakah reputasi merek menjadi faktor yang 

mempengaruhi dalam memilih franchise ? Mengapa memilih franchise 

Shihlin ? 

2. A. Bagaimana SOP yang dimiliki mudah untuk dijalankan atau memiliki 

kerumitan dalam pelaksanaannya ? 

B. Bagaimana strategi yang dimiliki oleh Shihlin dalam memasarkan 

produknya ? 

3. A. Apakah biaya fee mempengaruhi dalam memilih franchise Shihlin ? 

B. Bagaimana dengan prosentase keuntungan apakah sesuai dengan harapan 

sehingga mempengaruhi dalam memilih usaha franchise Shihlin? 

4. A. Bagaimana dukungan yang didapat dari franchisor terhadap persiapan 

usaha ? 

B. Dukungan apa yang didapat dalam mengembangkan dan menjalankan 

usaha ? 

C. Dukungan apa yang didapat dalam menjalankan usaha franchise Shihlin ? 

5. Kepercayaan menjadi dasar dalam menjalin kerjasama di bisnis waralaba. 

Kepercayaan yang dimaksud adalah percaya pada kemampuan franchisor atas 

kinerja yang dimiliki. Sejauh mana kepercayaan menjadi pertimbangan dalam 

memilih usaha Shihlin? 

6. Kegagalan menjadi hal yang harus dihindari dalam menjalankan usaha, perlu 

adanya perencanaan yang matang sehingga resiko kegagalan dapat menurun. 

Menurut anda, seberapa besar resiko kegagalan menjadi pertimbangan dalam 

memilih usaha franchise Shihlin? 

7. Produk yang menarik akan mendapat perhatian konsumen untuk mencobanya, 

keunikan produk dapat dilihat dari produk unik yang dihasilkan dan 

banyaknya varian rasa ditawarkan. Menurut anda, keunikan produk apa yang 

menjadi pertimbangan dalam memilih franchise Shihlin? 
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Suami Pemilik Usaha 

Responden   : 

Daftar pertanyaan  : 

1. Merek menjadi daya tarik konsumen sebelum membeli atau memilih produk, 

merek yang memiliki reputasi baik tentu akan menjadi daya tarik bagi 

konsumen. Menurut anda, apakah reputasi merek menjadi faktor yang 

mempengaruhi dalam memilih franchise ? Mengapa memilih franchise 

Shihlin ? 

2. A. Bagaimana SOP yang dimiliki mudah untuk dijalankan atau memiliki 

kerumitan dalam pelaksanaannya ? 

B. Bagaimana strategi yang dimiliki oleh Shihlin dalam memasarkan 

produknya ? 

3. A. Apakah biaya fee mempengaruhi dalam memilih franchise Shihlin ? 

B. Bagaimana dengan prosentase keuntungan apakah sesuai dengan harapan 

sehingga mempengaruhi dalam memilih usaha franchise Shihlin? 

4. A. Bagaimana dukungan yang didapat dari franchisor terhadap persiapan 

usaha ? 

B. Dukungan apa yang didapat dalam mengembangkan dan menjalankan 

usaha ? 

C. Dukungan apa yang didapat dalam menjalankan usaha franchise Shihlin ? 

5. Kepercayaan menjadi dasar dalam menjalin kerjasama di bisnis waralaba. 

Kepercayaan yang dimaksud adalah percaya pada kemampuan franchisor atas 

kinerja yang dimiliki. Sejauh mana kepercayaan menjadi pertimbangan dalam 

memilih usaha Shihlin? 

6. Kegagalan menjadi hal yang harus dihindari dalam menjalankan usaha, perlu 

adanya perencanaan yang matang sehingga resiko kegagalan dapat menurun. 

Menurut anda, seberapa besar resiko kegagalan menjadi pertimbangan dalam 

memilih usaha franchise Shihlin? 

7. Produk yang menarik akan mendapat perhatian konsumen untuk mencobanya, 

keunikan produk dapat dilihat dari produk unik yang dihasilkan dan 

banyaknya varian rasa ditawarkan. Menurut anda, keunikan produk apa yang 

menjadi pertimbangan dalam memilih franchise Shihlin? 

 

 

Salah satu artikel yang memuat tentang Shihlin Taiwan Street Snacks  : 
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pengen ngemil yang ngenyangin?! Nahh cocok nih buat mampir ke snack outlet 

yang satu ini, Shihlin. Outlet Shihlin ini ada di Central Park Mall tepatnya di lantai 

LG, berada pas di sebelah resto Secret Recipe (sederetan juga dengan Carls Jr) 

Outlet ini sangat ramai khususnya di hari weekend, antriannya cukup panjang dan 

tempat duduk pun sudah full. Yang cukup menarik dari outlet ini, kita bisa melihat 

langsung cara pembuatannya sampai makanan disajikan .Crispy chicken ini adalah 

potongan daging ayam tanpa tulang yang telah dipotong tipis2 dan melebar lalu 

dibungkus dengan tepung lalu digoreng sampai garing.Crispy chicken lalu 

digunting2 sampai potongan kecil, kemudian diberi bumbu. Bumbunya ada 2 pilihan 

rasa yaitu barbeque & pedas.Setelah selesai, crispy chicken lalu dimasukkan ke 

dalam kantong kertas dan diberi tusukan seperti tusuk sate... Yakkk siap dimakan  

Rasanya... Kriuk kriuk garing banget, sebaiknya langsung dimakan pas hangat2 yah 

jd masih garing , bumbu Barbeque-nya juga berasa, pas di lidah dan pas di perut 

Mayan kenyang deh nih perut  

Yukkk daripada penasaran, mending mampir dan langsung mencoba deh  

 

 

Sumber: yukmakan.com  

 

 

 

 

ngemil yang ngenyangin?! yaaa.... 
shihlin 

 
 Jan 07, 2013  
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Profil Perusahaan 

Shihlin Taiwan Street Snacks merupakan restoran cepat saji yang menjual 

makanan ringan (snack), appetizer dan beberapa maincourse. Makanan yang dibuat 

merupakan jajanan khas Negara Taiwan. Awal mula Shihlin berdiri, karena di 

Taiwan terdapat pasar malam yang menjual berbagai macam jajanan. Pasar malam 

yang terletak di pinggir Jalan Shihlin, Taipei ini terkenal dengan jajanan yang enak di 

lidah. Beberapa wisatawan asing yang datang ke Taiwan mencari cemilan yang enak, 

dan mereka selalu menemukannya di Taipei Shihlin Night Market. Dan penjual di 

sana akan mengatakan, “Selamat menikmati makanan ringan di Jalan indah Taiwan!”. 

Sehingga pada saat itu terciptalah jargon, “Jika di Taiwan ada, di Shihlin pasti ada”. 

Berawal dari gerai kecil di Taiwan, maka pemilik mulai berpikir bagaimana bisa 

memulai usaha, tanpa terpikir tentang manajemen atau omzet yang akan mereka 

dapatkan. Pemilik merasa ia harus bangga terhadap produk negaranya sendiri. Oleh 

sebab itu, pemilik mulai membuka gerai di negara tetangga yang juga menyuguhkan 

jajanan khas Taiwan. Dengan konsep makanan ringan (snack) ala Taiwan, Shihlin 

Taiwan Street Snacks menarik banyak pelanggan. Agar produknya semakin 

berkembang dan dikenal oleh banyak orang, pemilik mendaftarkan usahanya tersebut 

ke bisnis waralaba.  

Di Indonesia, gerai Shihlin pertama kali berdiri sekitar di tahun 2010. Menurut 

pendapat beberapa orang, mereka heran mengapa banyak orang 

dengan paperbag memegang bambu berisi sepotong ayam goreng. Dengan rasa yang 

khas, Shihlin Taiwan Street Snacks menjadi favorit pencinta jajanan mall. Seiring 
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berkembangnya franchise ini, Shihlin sudah memiliki 18 gerai di Jakarta, 4 gerai di 

Bandung, 2 gerai di Balikpapan, 2 gerai di Jambi, Medan, 2 gerai di Surabaya. Dan di 

Batam, Depok dan Bekasi, Singkawang, Semarang dan Jogja masing-masing 

memiliki 1 gerai. 

 

 

 

Tata Cara Pengajuan Franchise Shihlin Taiwan Street Snacks 

Karena merupakan perusahaan waralaba, Shihlin Taiwan Street Snacks ini dikelola 

oleh suatu perusahaan yang bernama PT. Tribina Jaya Sukses, semua penjelasan dan 

prosedur pengajuan franchise akan disampaikan oleh wakil dari perusahaan yang 

bernama Bp. Ian Saputra Widjaja. Mengenai contact person dari perusahaan Shihlin 

Taiwan Street Snacks, bisa diminta melalui gerai Shihlin Taiwan Street Snacks 

terdekat atau melalui website. Setelah menghubungi Bp. Ian, maka prosedur 

pengajuan Shihlin Taiwan Street Snacks adalah sebagai berikut : 

1) Meminta formulir pengajuan waralaba Shihlin Taiwan Street Snacks. 

Formulir ini akan dikirimi oleh Bp. Iwan melalui email. 

2) Mengisi formulir yang tersedia dan mengirimkannya kembali ke Bp. Ian. 

Pengiriman bisa dilakukan lewat pos (tulis tangan ) atau melalui email (scan). 

3) Setelah berkas dipelajari dan dirasa lengkap, maka undangan untuk datang 

langsung ke Jakarta akan dikirimkan. Pertemuan ini akan menjelaskan 

mengenai tata cara waralaba Shihlin Taiwan Street Snacks. 
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4) Jika franchisee setuju mengenai syarat dan ketentuan waralaba Shihlin 

Taiwan Street Snacks, maka survei ke daerah tempat tinggal, informasi 

keuangan dan lokasi pendirian gerai Shihlin akan dilakukan. 

5) Setelah survei ke lapangan dilakukan dan disetujui oleh pihak Franchisor, 

maka pendirian gerai Shihlin Taiwan Street Snacks akan segera dilaksanakan. 

 

Syarat Pengajuan Shihlin di Indonesia : 

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). 

2. Berusia minimal 18 tahun. 

3. Tidak sedang menjalani perkara hukum dan gugatan hukum dan sejenisnya. 

4. Tidak sedang mempunyai utang atau terlibat dalam kredit macet. 

5. Menyerahkan investasi atau modal sebesar 500 juta untuk Single Unit dan 400 

juta/gerai untuk Multiple Unit.  

Dukungan dari Franchisor 

Bisnis waralaba tetap harus dikelola secara profesional karena ini bukan bisnis 

investasi atau penyertaan modal. Keterlibatan manajemen untuk terjun langsung 

mengawasi bisnisnya mutlak diperlukan. Beberapa dukungan dari franchisor Shihlin 

Taiwan Street Snacks antara lain : 

1) Membantu penentuan tempat (survei lokasi) di mall-mall. 

2) Menyediakan bahan baku makanan Shihlin Taiwan Street Snacks. 
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3) Menyediakan kelengkapan usaha Shihlin Taiwan Street Snacks seperti 

peralatan dan fasilitas-fasilitas lain yang di dapat mitra setelah membayar biaya 

kemitraan. 

4) Mengupdate menu secara berkala. 

5) Menyediakan training karyawan baik secara langsung di kantor Shihlin Taiwan 

Street Snacks di Jakarta. 

 

Fasilitas : 

1) Hak Penggunaaan nama Shihlin Taiwan Street Snacks yang sudah terdaftar di 

Dirjen HaKI dan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

2) Jangka waktu kerja sama berlangsung 5 tahun. 

3) Desain gerai dan peralatan lengkap. 

4) Perlengkapan memasak, seperti kompor, dandang dll 

5) VCD/DVD Training 

6) Seragam Shihlin Taiwan Street Snacks 

7) Support Marketing Online 

 

Peranan Mitra (franchisee) : 

1) Bertanggung jawab atas operasional gerainya , termasuk biaya sewa tempat 

outlet. 
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2) Bertanggung jawab atas omset / hasil penjualan. 

3) Membeli bahan baku Shihlin Taiwan Street Snacks. 

 

 

Menu 

Menu Khas Shihlin Taiwan Street Snacks antara lain : 

a. Crispy Floss Egg Crepe, telur yang dibungkus sempuna dengan crepe yang 

renyah. 

b. XXL Crispy Chicken Ricebox Set, dada ayam tanpa tulang yang dibaluri 

tepung roti yang digoreng hingga berwarna keemasan dan didampingi dengan 

lauk telur yang lezat dengan saus Taiwan dan nasi. 

c. Handmade Oyster Mee Sua, adalah sup tiram yang dimasak di atas api kecil 

menggunakan bumbu Mee Sua yang diimpor dari Taiwan, disajikan dengan 

irisan ayam dan tiram yang berlimpah. 

d. Seafood Tempura adalah seafood yang dimasak dengan bumbu rahasia 

dengan proses panjang hingga menghasilkan rasa sempurna sebelum 

digoreng. Meskipun diberi nama snacks namun beberapa menu di Shihlin 

Taiwan Street Snacks cukup mengenyangkan. 
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SOP (Standart Operating Procedure) 

Dalam bisnis waralaba Shihlin Taiwan Street Snacks ini, ada SOP mengenai tata cara 

penyambutan konsumen, pembuatan makanan dan pemasaran. Mengenai wawancara 

dengan pak Ian, SOP tidak dijelaskan lebih lanjut. Karena SOP bersifat individual 

dan sangat privat. Namun beliau mengatakan SOP Shihlin Taiwan Street Snacks ini 

dievaluasi, proses kerja yang terlalu panjang dipendekkan. Proses kerja yang sangat 

vital tetapi belum ada perlu ditambahkan dan sebagainya. 

Namun dijelaskan tugas dari Crew Shilin antara lain sebagai berikut : 

  Membersihkan & menjaga kebersihan outlet 

  Mempersiapkan bahan-bahan masak menu Shihlin 

  Memasak menu Shihlin sampai penyajian sesuai dengan SOP 

  Mengantarkan produk pesanan ke meja konsumen 

  Menjadi kasir sesuai prosedur SOP 

  Menjalankan instruksi atasan (leader & SPV) untuk kepentingan operational 

  Menjalankan tugas-tugas Crew sesuai dengan SOP yang ditetapkan 

  Mematuhi peraturan kerja yang sudah ditetapkan 

 

 

Marketing Plan (Rencana Pemasaran)  

1. Target Pasar 

Usaha ini berlokasi di pusat perbelanjaan dan mal-mal di kota besar.  Tempat-tempat 

lokasi tersebut yang banyak dikunjungi oleh masyarakat,  baik masyarakat lokal 
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maupun non lokal sehingga usaha Shilin Taiwan Street mudah untuk dikenal oleh 

masyarakat. Yang menjadi target pasar yaitu masyarakat sekitar tempat usaha kami 

berdiri. 

 

2. Pesaing 

Terdapat  banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi di sinilah kreatifitas kita 

bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk Shilin Taiwan 

Street.   

 

3. Sasaran Pembeli 

Dalam menjalankan usaha ini sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan 

masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah dan kalangan atas. Dari semua 

kalangan tersebut sebagian besar mampu untuk membeli produk Shilin Taiwan 

Street, karna harga yang kami berikanpun cukup terjangkau untuk semua kalangan. 

Harga yang kami berikan yaitu mulai dari Rp 25.000 sampai dengan Rp 55.000. 

 

Strategi Pemasaran 

1.   Dari mulut ke mulut 

Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan 

banyak biaya untuk melakukan promosi. Jika konsumen telah mencoba dan 

merasakan kualitas Shilin Taiwan Street, mereka akan menceritakan  kepada teman-
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teman atau keluarga. Apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen 

akan tertarik untuk membeli Shilin Taiwan Street.  

 

2.  Media Internet 

Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan media internet, seperti dapat melalui facebook, instagram, blog,dll.  

Karna sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga  

masyarakat dapat mengetahui usaha dan produk Shilin Taiwan Street. 

 

3.   Pengembangan Pasar 

Menambah  pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal 

ini, dapat dilakukan dengan memperluas usaha Shihlin Taiwan Street ini ke daerah-

daerah lain, dengan  harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat. 

 

 Langkah-langkah promosi 

    Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan kami 

mempunyai cara-cara tertentu, adapun cara tersebut yaitu: 

a. Pada hari ulang tahun, kami akan memberikan secara gratis kepada konsumen 

produk Shihlin. Yaitu XXL Chrispy Chicken atau Sweet Plum Potato Fries. 

b. Terdapat paket makanan yang lebih murah saat hari Senin – Jumat sebelum 

jam 16.00. Antara lain Happy Rice Box + minuman, Mushroom cheese egg 

crepe + minuman, Tempura rice box + minuman dengan harga 45.000. 
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SDM Pendukung 

Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang terkait didalamnya. Adapun Sumber Daya (SDM) yang 

terlibat dalam kelangsungan usaha Shihlin Taiwan Street, yaitu: 

1.      Distributor 

Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan 

kerjasama dengan distributor-distributor, sehingga bahan-bahan dari ayam goreng, 

tepung, ubi, roti dll mudah didapatkan. Distributor merupakan orang yang memasok 

barang-barang yang kami butuhkan. 

 

2. Tenaga Kerja 

Dalam bisnis Shilin ini, kita memerlukan sumber daya manusia dengan ahli dan skill 

khusus, serta orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, dan bekerja keras. 

 

3. Masyarakat Sekitar 

Selain SDM dari distributor dan tenaga kerja selanjutnya masyarakat juga berperan 

penting dalam kelancaran usaha ini, karna kita juga harus memiliki hubungan baik 

dengan  masyarakat setempat, karna apabila kita tidak mempunyai hubunga baik 

maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang 

baik dan jujur terhadap siapa saja. 
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Paket Pilihan Usaha Crispy Chicken XXL Shihlin : 

1. Paket Hemat Rp.150.000.000,- (Crispy Chicken XXL) 

 10 Kg Bahan Baku Crispy Chicken XXL Shihlin (Tapioca Scratch 10 Kg, 

Spicy Soaker Powder 10 Kg). 

 4 Jenis Bumbu (Chili, Pepper Salt, BBQ, Seaweed) masing-masing 1 Pak. 

 1 Unit Mesin Deep Fryer GEA / FOMAC  (Big Tank bisa untuk goreng 

Kentuky Fried Chicken juga) 

 1 Buah Gunting Daging. 

 1 Buah Pengki Stainless 

 Resep & Training. 

 Discount 5% untuk Repeat Order pembelian Bahan Baku. 

 Hak Penggunaaan nama Shihlin Taiwan Street Snacks yang sudah terdaftar di 

Dirjen HaKI dan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

 Jangka waktu kerja sama berlangsung 5 tahun. 

 Desain gerai dan peralatan lengkap. 

 Perlengkapan memasak, seperti kompor, dandang dll 

 VCD/DVD Training 

 Seragam Shihlin Taiwan Street Snacks 

 Support Marketing Online 

2. Paket Special Rp. 300.000.000,- (Bubble Tea & Crispy Chicken XXL Shihlin) 

 20 Menu Jenis Minuman (20 Variant Rasa Bisa Pilih / Kita Pilihkan yang 

paling banyak dibeli Mitra/Pelanggan kami). 
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 5 Jenis Toping ( Tapioca Pearls 3 Pak, Grass Jelly 1 Kg, Rainbow Jelly 1 Pak, 

Egg Pudding 1 Kg, Poping Boba (Pilih salah satu) 1 Pak. 

 1 Buah Shaker Resin 530 ml 

 1 Buah Blender Philips 2115 

 1 Unit Mesin Sealer Cup Manual Merk Power Pack / Eaton 1 Unit 

 10 Kg Bahan Baku Crispy Chicken XXL Shihlin (Tapioca Scratch 10 Kg, 

Spicy Soaker Powder 10 Kg). 

 1 Unit Mesin Deep Fryer Customized 17 Ltr (Big Tank bisa untuk goreng 

Kentuky Fried Chicken juga) 

 Resep & Training. 

 Discount 10% untuk Repeat Order pembelian Bahan Baku. 

 Hak Penggunaaan nama Shihlin Taiwan Street Snacks yang sudah terdaftar di 

Dirjen HaKI dan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

 Jangka waktu kerja sama berlangsung 5 tahun. 

 Desain gerai dan peralatan lengkap. 

 Perlengkapan memasak, seperti kompor, dandang dll 

 VCD/DVD Training 

 Seragam Shihlin Taiwan Street Snacks 

 Support Marketing Online 
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3. Paket Lengkap Rp. 500.000.000,- (Bubble Tea, Crispy Chicken XXL Shihlin 

& Dessert Taiwan) 

 30 Menu Jenis Minuman (30 Variant Rasa Bisa Pilih / Kita Pilihkan yang 

paling banyak dibeli Mitra/Pelanggan kami). 

 5 Jenis Toping ( Tapioca Pearls 5 Pak, Grass Jelly 2 Kg, Rainbow Jelly 2 Pak, 

Egg Pudding 2 Kg, Poping Boba 4 Rasa (Lychee,Strawberry, Kiwi, Mango) 

masing-masing 1 Pak 

 1 Buah Shaker Resin 530 ml 

 1 Buah Blender Philips 2115 

 1 Unit Mesin Sealer Cup Manual Merk Power Pack / Eaton 1 Unit 

 10 Kg Bahan Baku Crispy Chicken XXL Shihlin (Tapioca Scratch 10 Kg, 

Spicy Soaker Powder 10 Kg). 

 1 Unit Mesin Deep Fryer Customized 17 Ltr (Big Tank bisa untuk goreng 

Kentuky Fried Chicken juga) 

 5 Jenis Toping Bahan Baku Dessert masing-masing 2 Pak. 

 Resep & Training. 

 Discount 15% untuk Repeat Order pembelian Bahan Baku 

 Hak Penggunaaan nama Shihlin Taiwan Street Snacks yang sudah terdaftar di 

Dirjen HaKI dan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

 Jangka waktu kerja sama berlangsung 5 tahun. 

 Desain gerai dan peralatan lengkap. 

 Perlengkapan memasak, seperti kompor, dandang dll 
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 VCD/DVD Training 

 Seragam Shihlin Taiwan Street Snacks 

 Support Marketing Online 

 

Perhitungan : 

Modal Awal 150.000.000, diasumsikan sedikit-sedikitnya sebagai berikut 

(prakteknya bisa lebih banyak produk terjual) : 

Pendapatan 

- Penjualan rata-rata sebanyak   50 bungkus, 

- Harga rata-rata:  Rp 25.000 x 50  Rp 1.250.000 

- Penghasilan bruto 1 hari    Rp 37.500.000 

 

Biaya Operasional/bulan 

Gaji Karyawan      Rp 6.000.000 

Biaya Transportasi      Rp 1.700.000 

Biaya Sewa Tempat     Rp 7.500.000 

*Biaya Bahan      Rp    5.000.000 

Total Biaya Operasional    Rp       20.200.000 

Laba Bersih/bulan     Rp    17.300.000 

Break Even Point ( BEP)  = Modal Awal /Laba (bulan) 

= 150.000.000 : 17.300.000 = 8,5 Bulan 
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