
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Pada situasi yang berkembang dalam persaingan bisnis dewasa ini, sangatlah 

penting untuk meningkatkan daya saing bagi perusahaan dan hal ini berhubungan 

erat dengan konsep model bisnis di mana model bisnis adalah konsep yang 

menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mencapai keuntungan dalam persaingan 

dunia usaha. Drucker (1994), seorang ahli manajemen pada abad 20 yang dikenal 

sebagai Bapak “Manajemen Modern” dalam arsip HBR, mengatakan bahwa sebuah 

model bisnis yang baik harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting 

seperti “siapa pelanggan perusahaan?” “seberapa penting pelanggan bagi 

perusahaan?” “bagaimana manajemen mampu menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan?” atau “apa yang mendasari manajemen memutuskan kapan dan 

bagaimana harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan?”. Model bisnis sendiri 

terdiri dari beberapa model, yaitu model bisnis umpan dan kail, kemudian 

berkembang lagi sebuah model yang bernama model bisnis kanvas.Pada tahun 1950, 

perusahaan Toyota telah memakai model bisnis ini yang kemudian beralih ke salah 

satu model bisnis yaitu model bisnsis kanvas. 

Konsep model bisnis dapat diibaratkan seperti: perusahaan adalah sebuah 

mobil dan konsep model bisnis adalah bagaimana kita mempercantik atau 

memodifikasi mobil tersebut sehingga berbeda dengan mobil yang lain. Dengan 

menerapkan model bisnis yang baik pada perusahaan dapat meningkatkan daya saing 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat mencapai tujuannya.Rahyuda (2011) 
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beranggapan secara umum konsep model bisnis dapat memberikan beberapa 

keuntungan. Pertama, model bisnis akan membantu perusahaan mendapatkan 

informasi mengenai bagaimana, dimana dan kapan produk kita berfungsi dengan 

baik. Contohnya, kebijakan harga sebuah produk tentu akan mempengaruhi jumlah 

produk yang akan dijual. Atau pemilihan tempat pemasaran tentu akan 

mempengaruhi reputasi perusahaan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat 

mengevaluasi apakah model yang dibangun mampu bersaing dan unggul di pasar.  

Kedua, merancang model bisnis yang baik dapat melemahkan pesaing 

lainnya.Hal itu bisa diraih apabila perusahaan mampu mengidentifikasi kelemahan 

dari model bisnis pesaing, dan secara cepat membangun model bisnis yang mampu 

menutup kelemahan tersebut. Proses perancangan tersebut akan memunculkan 

produk dari perusahaan yang memiliki nilai lebih dibandingkan produk kompetitor. 

Ketiga, memiliki model bisnis yang baik juga mampu merubah kompetitor menjadi 

sekutu.Hal ini disebabkan karena perusahaan kita mampu mengidentifikasi 

kelemahan model bisnis pesaing, dan perusahaan pesaing mampu mengidentifikasi 

kelemahan model bisnis perusahaan kita.Sebagai jalan tengahnya maka dibuatlah 

produk yang saling melengkapi satu dan lainnya.Keuntungan-keuntungan tersebut 

bukan hanya mampu meningkatkan daya saing perusahaan, namun juga mampu 

membantu perusahaan memenangkan kompetisi di pasar. 

Konsep model bisnis ini juga dapat berlaku pada bisnis yang bergerak pada 

bidang penjualan jersey (baju pemain bola) yang akan menjadi topik analisis 

penelitian ini. Jersey sendiri merupakan sebuah produk yang akhir – akhir ini sedang 

marak digunakan oleh masyarakat seiring banyaknya pertandingan bola yang 

berlangsung. Tingkat penjualan jersey sangat dipengaruhi oleh pemain bola yang 
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memakai jersey tersebut di mana jersey akan banyak diminati jika jersey tersebut 

adalah jersey para pemain bola yang terkenal. Selain faktor dari pemain bola, faktor 

motif dan warna jersey juga sangat berpengaruh pada penjualan jersey. 

Osterwalder (2010) dalam buku Business Model Generation mengembangkan 

konsep model bisnis yang lebih sederhana untuk dipahami daripada konsep model 

bisnis yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh para ahli terdahulu yang telah lebih 

dahulu mempopulerkan konsep model bisnis ini, dan konsep model bisnis modern 

tersebut diberi nama model bisnis kanvas oleh Alexander Osterwalder. Konsep 

bussines model canvas yang diterapkan oleh Osterwalder (2010) merupakan sebuah 

alat (tools) yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit 

dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi/ wirausahawan untuk 

membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih 

sistematis (Osterwalder, 2010). 

Menurut Osterwalder (2010) menjelaskan apa yang dimaksud dengan model 

bisnis kanvas secara sederhana dan mudah untuk dimengerti. Alexander menjelaskan 

terdapat 9 elemen penting yang disebut sebagai 9 building blocks.9 elemen itu terdiri 

dari : Value Proposition, Customer Segments, Channels, Customer Relationship,  

Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships, Cost Structure. 

Kondisi bisnis yang bergerak pada bidang penjualan jersey semakin lama 

semakin ketat di mana beberapa toko jersey yang ada di Semarang saling bersaing 

untuk meningkatkan penjualan mereka. Salah satu toko jersey yang ada di Semarang 

adalah : Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery. Toko jersey tersebut merupakan toko 

yang masih aktif dan dapat dikatakan memiliki daya saing yang kuat diaantara toko 

jersey yang masih aktif lainnya. Maka dari itu penelitian mengenai konsep model 

http://tipsmodelbisnis.tumblr.com/post/35333155654/value-proposition
http://tipsmodelbisnis.tumblr.com/post/35333244933/customer-segments
http://tipsmodelbisnis.tumblr.com/post/35333609017/channels
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bisnis kanvas ini akan ditujukan pada toko jersey Nine Studio Tattoo and Men’s 

Gallery. 

Berdasarkan uraian yang berisi penjelasan tentang model bisnis serta toko 

jersey yang akan saya teliti maka saya akan melakukan penelitian dengan judul:  

“DESKRIPSI  MODEL BISNIS KANVAS PERUSAHAAN KELUARGA. 

STUDI KASUS PADA TOKO JERSEY NINE STUDIO TATTOO & MEN’S 

GALLERY DI SEMARANG”. 

 

1.2.PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: ”bagaimana 

model bisnis kanvas yang diterapkan pada toko jersey Nine Studio Tattoo & 

Men’s Gallery?” 

 

1.3.TUJUAN PENELITIAN  

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan model 

bisnis kanvas yang diterapkan pada bisnis toko jersey Nine Studio Tattoo & 

Men’s Gallery. 

 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi bisnis toko jersey Nine Studio Tattoo & Men’s Gallery  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah tuntunan 

bagi usaha bisnis yang bergerak pada bidang penjualan baju bola (jersey) agar 
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dapat menerapkan konsep model bisnis kanvas yang tepat guna meningkatkan 

daya saing di tengah ketatnya persaingan dalam bidang penjualan jersey. 

b.  Bagi kalangan akademisi: 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi penelitian dengan topik yang sama di masa mendatang.  

  




