
 

 

43 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Toko Jersey “Nine Studio Tattoo & Men’s Gallery” 

Obyek penelitian ini adalah toko jersey yang berada di Semarang yaitu  

Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery. Penelitian ini membahas tentang konsep 

model bisnis kanvas akan ditujukan pada toko jersey Nine Studio Tattoo and 

Men’s Gallery. Toko ini berdiri tahun 2013.Pemiliknya adalah Ricky Indra 

Yuwono. Berawal dari hobi mengoleksi jersey bola (kaos olah raga) dan 

bermain futsal, maka didirikanlah toko jersey ini.Ada kendala yang dialami 

selama mengelola bisnis toko jersey ini yaitu ketika saat barang dari supplier 

langka atau kosong (habis).Harapannya adalah Jersey menjadi tren yang dipakai 

semua kalangan dalam acara santai (kehidupan sehari - hari), tidak hanya untuk 

menonton pertandingan bola dan olah raga saja. 

Toko Jersey Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery berada di Jalan 

Hasanudin G9 Semarang.Toko Jersey ini sering membuka pameran di BSBm 

Matahari Mall dan Grand Edge.Awalnya pemilik toko hanya menyediakan 100 

buah jersey untuk dijual, karena pemilik hanya membeli jersey jika ada yang 

pesan. Sekarang setiah hari Sabtu ada beberapa orang yang datang mengambil 

barang untuk dijual kembali pada saat car free day yang berada di Jalan 

Diponegoro dan Pahlawan. Saat pertama kali berjualan, pemilik belum dipercaya 

oleh beberapa pembeli dari luar pulau jika melakukan penjalan dengan 

online.Dengan berjalannya waktu pemilik mendapatkan banyaknya orderan dari 

customer dan memiliki pelanggan tetap dari pulau Sumatra hingga Papua, 

bahkan beberapa kali pemilik melakukan pengiriman ke luar negeri.Toko jersey 
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ini terdiri dari 2 pimpinan dan dua orang karyawan yang terdiri dari bagian 

display dan bagian delivery. 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

Pimpinan 1 bernama Ricky dan pimpinan 2 bernama Cindy.Pimpinan 

bertugas untuk mengatur toko, mengarahkan kerja karyawan dan merangkap 

sebagai kasir dan bagian keuangan. Bagian display bertugas mengatur display 

jersey di toko dan melayani konsumen serta dan bagian delivery bertugas 

membantu mengantar jersey ke JNE jika ada pemesanan dari luar kotaatau 

pulau. 

4.2. Analisis Model Bisnis Kanvas Perusahaan Keluarga 

Pada bagian ini akan dianalisis mengenai model bisnis kanvas perusahaan 

keluarga pada Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery. 

4.2.1. Customer Segments 

Customer segments adalah pembagian kelompok yang terdiri dari 

orang-orang atau organisasi yang ingin dibidik oleh 

perusahaan.  Customer segment memungkinkan perusahaan akan 

membidik secara terarah kelompok pelanggan yang akan dituju dan 

sebaiknya customer segment dilakukan sebelum produk akan dibuat 

Pimpinan 1 

Pimpinan 2 

Bagian 
Display 

Bagian 
Delivery 



 

 

45 

karena dengan melakukan customer segments maka akan tahu produk apa 

yang sebaiknya ditawarkan.Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti 

dengan responden penelitian tentang customer segments sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Jawaban Wawancara Mengenai Customer Segments 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

1 Dari segi geografis  A B  

1. Dari segi geografis:di 

mana sajakah lokasi 

konsumen yang membeli 

produk jersey anda? 

Apakah pelanggan yang 

berada di sekitar toko anda 

ataukah yang berada di 

luar toko anda  juga 

seperti kota lain? 

Lokasi 

konsumen 

sebagian besar 

ada di sekitar 

lokasi toko di 

hasanuddin 

karena terdapat 

lapangan futsal 

(gor satria dan 

knight stadium) 

di area toko 

buka, untuk di 

luar toko ada 

penjualan online 

mulai dari 

Semarang, 

Jakarta, dan 

Bali. 

 

Lokasi 

konsumen di 

sekitar toko 

dan penjualan 

online di luar 

pulau dan 

luar kota. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

menjual jersey 

kepada 

konsumen yang 

berada di sekitar 

toko karena 

terdapat 

lapangan futsal 

(gor satria dan 

knight stadium) 

sehingga toko 

jersey akan 

menarik 

pelanggan yang 

ada di lapangan 

futsal dengan 

jersey - jersey 

sepak bola yang 

beragam jenis. 

Tok jersey juga 

menjual jersey 

ke pelanggan 

yang berada di 

luar kota seperti 

jakarta dan luar 

pulau seperti 

bali. 

2 Dari segi demografis    

2a. Ditinjau dari segi 

demografis, Jersey yang 

anda jual untuk anak -

anak/remaja/dewasa? 

Lebih banyak 

menjual jersey 

ke remaja 

dengan usia 

berkisar antara 

15 tahun sampai 

25 tahun karena 

mayoritas 

Jersey yang 

dijual ada 

untuk anak, 

remaja dan 

untuk 

dewasa. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” lebih 

banyak 

menjualkan 

jersey ke remaja 

dengan usia 
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kalangan pelajar, 

meskipun toko 

juga 

menyediakan 

produk untuk 

anak kecil dan 

orang tua seperti 

kaos berkerah 

meskipun 

persediaan tidak 

sebanyak 

persediaan untuk 

konsumen 

remaja. 

yang berkisar 

antara 15 tahun 

sampai 25 

tahun. Toko 

jersey juga 

menjual produk 

untuk anak kecil 

dan orang tua 

seperti kaos 

berkerah 

meskipun 

persediaan tidak 

sebanyak 

persediaan 

untuk konsumen 

remaja. 

2b. Ditinjau dari segi 

demografis, jersey yang anda 

jual ditujukan untuk laki - 

laki/perempuan/keduanya? 

Jersey lebih 

banyak dijual 

untuk laki - laki 

karena memang 

mayoritas 

pembeli adalah 

laki -laki, toko 

juga 

menyediakan 

jersey untuk 

perempuan, 

meskipun hanya 

menyediakan 

stok yang sedikit 

Toko ini 

menjual 

jersey untuk 

laki-laki dan 

perempuan. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

menjual jersey 

untuk laki - laki 

dan perempuan 

meskipun lebih 

banyak 

menjualkan ke 

laki - laki  

karena 

mayoritas yang 

datang ke toko 

adalah laki - laki 

di mana 

persediaan 

jersey untuk laki 

- laki lebih 

banyak 

dibandingkan 

dengan 

perempuan   

2c. Ditinjau dari segi 

demografis, pelanggan yang 

datang ke toko anda apakah 

terdiri dari 

mahasiswa/pekerja? 

Pelanggan yang 

datang ke toko 

sebagian besar 

pelanggan terdiri 

dari mahasiwa. 

Pelanggan 

yang datang 

terdiri dari 

mahasiswa. 

Hanya ada 

sedikit 

pekerja yang 

datang ke 

toko untuk 

membeli 

jersey. 

Pelanggan Toko 

Jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

sebagaian bersar 

adalah 

mahasiswa, 

hanya ada 

sedikit pekerja 

yang datang ke 

toko untuk 

membeli jersey. 
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3 Dari segi psikografis:    

3a. Dari segi psikografis, untuk 

kelas sosial apakah produk 

jersey yang anda jual? 

Apakah kelas sosial 

bawah/menengah/atas? 

Kemudian gaya hidup 

konsumen seperti apa yang 

menjadi tujuan pemasaran 

anda?  

Saya menjual 

jersey untuk   

kelas sosial 

bawah sampai 

menengah. Gaya 

hidup konsumen 

yang menjadi 

tujuan 

pemasaran saya 

adalah 

konsumen yang 

memiliki 

kebiasaan untuk 

membeli produk 

dengan harga 

yang tidak mahal 

atau produk 

dengan diskon 

Tingkatan 

sosial untuk 

penjualan 

jersey ini 

adalah kelas 

sosial bawah 

sampai 

menegah. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

menjual jersey 

ke pelanggan 

dari kelas sosial 

bawah sampai 

ke menengah. 

Gaya hidup 

konsumen yang 

menjadi tujuan 

pemasaran saya 

adalah 

konsumen yang 

memiliki 

kebiasaan untuk 

membeli produk 

dengan harga 

yang tidak 

mahal atau 

produk dengan 

diskon 

4 Dari segi perilaku:    

4a. Apakah konsumen yang 

membeli produk jersey 

anda menggunakan jersey 

untuk kebutuhan sehari - 

hari atau hanya saat event 

tertentu seperti saat 

menonton pertandingan 

bola? 

Kebanyakan 

pelanggan yang 

beli jersey untuk 

dipakai untuk 

digunakan sehari 

- hari, meskipun 

ada beberapa 

yang beli untuk 

menonton 

pertandingan 

bola. Terutama 

waktu final piala 

dunia. 

Lebih banyak 

yang beli 

jersey hanya 

untuk dipakai 

sehari -hari. 

Pelanggan yang 

datang ke Toko 

Jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

lebih banyak 

yang 

menggunakan 

jersey untuk 

digunakan 

sehari - hari, 

meskipun ada 

beberapa 

pelanggan yang 

membeli jersey 

hanya untuk 

menonton bola 

terutama saat 

final piala dunia 

4b. Apakah jersey yang anda 

jual hanya dapat 

digunakan saat berolah 

raga saja atau dapat 

digunakan untuk pakaian 

sehari - hari?. 

Jersey yang 

dijual bisa juga 

untuk pakaian 

sehari - hari 

karena desain 

bermotif bagus 

Bisa juga 

digunakan 

untuk 

pakaian 

sehari - hari, 

jadi tidak 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

menjual produk 

jersey yang bisa 
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dan bahan yang 

nyaman dipakai 

untuk saat santai 

. 

hanya untuk 

berolah raga 

saja karena 

motif jersey 

yang stylish 

dan bahan 

yang nyaman 

dipakai 

digunakan untuk 

pakaian sehari - 

hari karena 

motif jersey 

yang stylish dan 

bahan yang 

nyaman dipakai 

4c. Konsumen yang datang ke 

toko anda, adakah yang 

baru mengenal jersey atau 

ada yang sudah lebih dulu 

mengenal jersey? 

Sebagian besar 

yang datang ke 

toko sudah 

mengenal jersey 

terelebih dahulu. 

sebagian 

pelanggan 

datang langsung 

bertanya jersey 

keluaran terbaru 

Sebagian 

besar 

pelanggan 

yang datang 

ke toko sudah 

mengenal 

jersey 

terlebih 

dahulu 

sehingga 

lebih mudah 

untuk 

menjualkan 

jersey tanpa 

harus 

memperkenal

kan terlebih 

dahulu. 

Pelanggan yang 

datang ke Toko 

Jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

sudah lebih 

dahulu 

mengenal jersey 

sehingga 

pemilik lebih 

mudah untuk 

menjualkan 

jersey tanpa 

harus 

memperkenalka

n dahulu jersey 

yang dijual.  

4d. Apakah anda memiliki 

konsumen tetap atau 

konsumen yang datang ke 

toko anda adalah 

konsumen yang berbeda 

setiap harinya? 

Ada beberapa 

konsumen tetap 

yang semula dari 

konsumen biasa 

sampai sekarang 

menjadi 

konsumen tetap 

bahkan sampai 

menjadi reseller. 

Saya memiliki 

12 orang 

pelanggan tetap 

dan 4 reseller 

jersey untuk 

dijual kembali 

Ya, kami 

memiliki 

beberapa 

konsumen 

tetap bahkan 

ada yang 

menjadi 

reseller kami 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

memiliki 

beberapa 

konsumen tetap, 

yaitu sebanyak 

12 orang dan 

memili 4 

reseller jersey 

untuk dijual 

kembali. 

4e. Bagaimana sikap yang 

ditunjukkan konsumen 

saat anda 

memperkenalakan jersey 

keluaran terbaru? 

Antusias, 

semangat saat 

dikenalkan 

dengan jersey 

keluaran terbaru 

apalagi jersey 

tersebut adalah 

jersey club 

favorit 

konsumen. 

Saat 

memperkenal

kan jersey 

baru ke 

pelanggan, 

ada yang 

sangat 

antusias 

bahkan 

sampai 

mecoba 

Sikap pelanggan 

yang 

ditunjukkan saat 

diperkenalkan 

dengan jersey 

model baru oleh 

sang pemilik 

adalah positif 

dan antusias, 

yang berarti 

menerima 
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secara 

langsung 

jersey yang 

baru tersebut 

karena 

konsumen 

menyukai 

motif jersey 

tersebut. 

dengan terbuka 

tanpa adanya 

pembatasan, 

meskipun jersey 

tersebut bukan 

jersey club 

favorit karena 

motif jersey 

yang cocok 

dengan 

pelanggan. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa pemilik toko jersey 

melakukan penjualan produk jersey tidak hanya pada pelanggan terdekat yang berada 

di sekitar toko yang terletak di Jl. Hasanudin G-9 Semarang tetapi juga pelanggan 

yang ada di Iuar kota dan luar pulau seperti Bali melalui media online.  

Dari segi demografis, jersey yang dijual lebih kepada remaja karena sebagian 

besar pelanggan yang datang ke toko dari kalangan pelajar atau mahasiswa . Jersey 

yang dijual pun juga tidak untuk laki laki saja, di toko tersebut menyediakan jersey 

untuk perempuan juga, meskipun persediaan stok untuk laki - laki lebih banyak 

karena sebagian besar pelanggan toko jersey adalah laki - laki. Pelanggan yang 

mendatangi toko sebagian besar adalah pelajar atau mahasiswa.  

Dari segi psikografis, tingkatan sosial untuk penjualan jersey ini adalah dari 

kalangan ke bawah sampai menengah. Gaya hidup konsumen yang menjadi tujuan 

pemasaran saya adalah konsumen yang memiliki kebiasaan untuk membeli produk dengan 

harga yang tidak mahal atau produk dengan diskon 

Dari segi perilaku, pelanggan yang datang ke Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” lebih banyak yang menggunakan jersey untuk digunakan sehari - hari, 

meskipun ada beberapa pelanggan yang membeli jersey hanya untuk menonton bola seperti 

saat final piala dunia. Jersey yang dijual adalah jersey yang dapat digunakan untuk pakaian 
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Gambar 4.3. Toko Nine Studio Tatto 

 

4.2.2. Value Proposition 

Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk 

yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan bukan memilih produk yang 

ditawarkan perusahaan lain.Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan 

responden penelitian tentang value proposition sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2. Jawaban Wawancara Mengenai Value Proposition 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

  A B  

1 Nilai tambah seperti 

apakah untuk 

produk jersey yang 

anda miliki? 

Kualitas 

jersey yang 

dijual 

memiliki 

persentase 

99% 

Nilai tambah 

produk yang 

dimiliki toko 

ini adalah 

kemiripan 

dengan 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

memiliki nilai 

tambah produk 

agar dapat 
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kemiripan 

dengan yang 

orisinil yaitu 

dapat dilihat 

pada bahan, 

desain 

gambar serta 

warna sablon 

pada jersey. 

aslinya 

berbeda 

dibandingkan 

pesaing. 

bersaing dengan 

pesaing, yaitu 

kemiripan 

dengan jersey 

yang ori yang 

mencapai 99% 

yang dapat 

dilihat dari motif 

atau desain, 

warna sablon 

dan bahan yang 

hampir sama 

dengan yang ori. 

2 Pelayanan seperti 

apa yang diberikan 

untuk konsumen?. 

Pelayanan 

yang 

diberikan itu 

seperti ramah 

untuk 

menyapa 

pelanggan 

yang datang, 

tanggap 

dalam 

memenuhi 

permintaan 

konsumen, 

menerima 

kritik dan 

saran dari 

konsumen, 

berkomunika

si dengan 

baik kepada 

konsumen. 

Pelayanan 

yang 

diberikan 

yaitu, senyum 

kepada 

pelanggan, 

menyapa 

pelanggan 

yang datang, 

tanggap saat 

konsumen 

bertanya 

mengenai 

produk, tidak 

menghiraukan 

konsumen 

yang sedang 

memilih 

jersey di toko. 

Toko jersey 

“Nine Studio 

Tattoo and 

Men’s Gallery” 

melakukan 

pelayanan 

kepada 

pelanggan 

dengan cara 

ramah dengan 

menyapa saat 

ada pelanggan 

yang datang, 

tanggap saat ada 

konsumen yang 

bertanya 

mengenai 

produk, 

menerima kritik 

dan saran dari 

pelanggan dan 

menjaga 

komunikasi 

dengan 

pelanggan toko 

3 Bagaimana cara 

anda menetapkan 

harga untuk 

penjualan jersey?. 

Cara saya 

menetapkan 

harga adalah 

dengan 

melihat pasar 

yang kami 

Menyesuaikan 

dengan pasar 

yang dituju, 

yaitu dari 

tingkatan 

sosial bawah 

Toko jersey 

“Nine Studio 

Tattoo and 

Men’s Gallery” 

menetapkan 

harga 
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tuju, yaitu 

dengan 

melihat 

tingkatan 

sosial bawah 

sampai 

menengah 

yang menjadi 

salah satu 

salah satu 

pasar kami 

sehingga 

dapat 

terjangkau. 

sampai 

menengah 

sehingga 

harga yang 

ditetapkan 

dapat 

terjangkau 

dari semua 

kalangan.  

berdasarkan 

tingkatan sosial 

bawah sampai 

menengah 

sehingga dapat 

terjangkau dari 

semua kalangan. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai tambah produk 

yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan toko jersey yang lainnya adalah 

dengan mengusahakan kualitas jersey yang dijual memiliki persentase 99% 

kemiripan dengan yang orisinil yaitu dari segi bahan yang digunakan pada 

jersey, desain gambar dan penggunaan warna sablon serta berdasarkan 

kualitas. Pelayanan yang diberikan Toko jersey “Nine Studio Tattoo and Men’s 

Gallery” adalah dengan melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan cara ramah 

dengan menyapa saat ada pelanggan yang datang, tanggap saat ada konsumen yang 

bertanya mengenai produk, menerima kritik dan saran dari pelanggan dan menjaga 

komunikasi dengan pelanggan toko. Penetapa harga yang dilakukan toko jersey 

“Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery” didasari dari pasar yang dituju dengan 

tingkatan sosial bawah sampai menengah sehingga harga dapat terjangkau dari 

semua kalangan. 
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4.2.3. Channels 

Channel menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan 

mengkomunikasikan dan memuat nilai proposisi tertentu yang ditawarkan ke 

sebuah kelompok pelanggan, yang berarti bagaimana perusahaan menjangkau 

kelompok pelanggan yang dituju. Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti 

dengan responden penelitian tentang channelssebagai berikut: 

 

Tabel 4.3. Jawaban Wawancara Mengenai Channels 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

  A B  

1 Bagaimana cara 

anda 

mengenalkan 

produk anda ke 

pelanggan? 

Melalui 

kartu nama, 

papan iklan, 

brosur, 

media sosial 

seperti BBM 

dan 

Instagram. 

Cara 

mengenalkan 

produk 

melalui 

brosur dan 

melalui media 

sosial seperti 

BBM, Twitter 

dan 

Instagram. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

mengenalkan 

produk melalui 

kartu nama, 

papan iklan, 

brosur, media 

sosial seperti 

BBM dan 

Instagram. 

2 Lokasi toko anda 

ini apakah 

merupakan lokasi 

yang strategis 

untuk 

memasarkan 

produk anda? 

Strategis 

karena di 

sekitar toko 

ada beberapa 

lapangan 

futsal. Di 

belakang 

toko ada 

lapangan 

futsal Gor 

Satria 

kemudian 

tidak jauh 

dari toko ada 

lapangan 

Lokasi toko 

strategi 

karena dekat 

dengan 

lapangan 

futsal. Paling 

dekat dengan 

toko adalah 

lapangan 

futsal Gor 

Satria karena 

berada persis 

di belakang 

toko. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

memiliki lokasi 

yang strategis 

karena di sekitar 

toko berdiri 

terdapat lapangan 

futsal di mana 

toko akan dapat 

menarik 

pelanggan yang 

berolah raga di 

lapangan futsal 
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futsal Knight 

Stadium. 

tersebut. 

Lapangan futsal 

tersebut adalah 

lapangan futsal 

Gor Satria dan 

lapangan futsal 

Knight Stadium 

3 Bicara tentang 

teknologi, apakah 

anda memakai 

teknologi 

pemasaran seperti 

media sosial 

untuk 

memasarkan 

produk anda? 

Iya, 

teknologi 

pemasaran 

yang paling 

sering 

digunakan 

adalah 

Instagram 

Instagram 

adalah 

teknologi 

yang paling 

sering 

digunakan. 

Instagram adalah 

teknologi yang 

sering digunakan 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery”dalam 

memasarkan 

produknya. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa cara pemilik 

mengenalkan produk jerseynya adalah dengan melalui kartu nama, plang 

nama, brosur, media sosial seperti BBM dan Instagram. Lokasi yang dipilih 

pemilik untuk memebuka toko Jersey sudah strategis karena terdapat 

beberapa lapangan futsal, di antaranya adalah lapangan futsal Gor Satria dan 

lapangan futsal Knight Stadium.Dalam memasarkan produknya, teknologi 

pemasaran yang digunakan pemilik adalah lewat akun media sosial, yaitu 

instagram. 
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Gambar 4.4. Instagram Toko 
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Gambar 4.5. Produk Baju Fultsal 

 

 

4.2.4. Customer Relationship 

Customer relationship adalah elemen yang digunakan perusahaan 

untuk memikirkan bagaimana cara menarik hati pelanggan agar pelanggan 

kembali lagi dan tidak hanya sekali untuk membeli produk yang ditawarkan 

dengan cara menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Menurut 

Borneo (2011) Customer relationship adalah setiap kegiatan yang 
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diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan 

yang diberikan seseorang secara memuaskan.Berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti dengan responden penelitian tentangcustomer 

relationshipsebagai berikut: 

 

Tabel 4.4. Jawaban Wawancara Mengenai Customer Relationship 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

  A B  

1 Bagaimana cara 

anda mengenali 

pelanggan 

potensial atau 

pelanggan yang 

memiliki 

kemungkinan 

terbesar untuk 

membeli produk 

anda? 

Pelanggan 

yang 

memiliki 

hobi 

bermain 

sepak bola 

atau futsal, 

pelanggan 

yang sudah 

bertanya - 

tanya 

sebelumnya 

mengenai 

jersey dari 

club 

favoritnya, 

pelanggan 

yang sudah 

terlebih 

dahulu 

memesan 

jika ada 

jersey 

keluaran 

terbaru. 

Pelanggan 

yang sering 

bertanya - 

tanya 

mengenai 

jersey club 

favorit dan 

pelanggan 

yang sering 

bertanya 

lewat media 

sosial 

instagram 

maupun 

datang 

langsung ke 

toko 

mengenai 

jersey 

keluaran 

terbaru. 

Pemilik toko 

jersey “Nine 

Studio Tattoo 

and Men’s 

Gallery” 

mengidentifikasi 

pelanggan 

potensial adalah 

pelanggan yang 

memiliki hobi 

bermain futsal 

atau sepak bola, 

pelanggan yang 

sering bertanya 

mengenai jersey 

club favoritnya 

dan pelanggan 

yang bertanya - 

tanya mengenai 

jersey keluaran 

terbaru lewat 

media sosial 

instagram 

maupun datang 

langsung ke 

toko. 

2 Bagaimana cara 

anda 

membangun 

hubungan yang 

baik dengan 

pelanggan anda, 

Saya 

menjaga 

hubungan 

dengan 

pelanggan 

dengan cara 

Saya 

menjaga 

komunikasi 

dengan para 

pelanggan 

dengan cara 

Toko jersey “Nine 

Studio Tattoo and 

Men’s Gallery” 

menjaga 

hubungan yang 

baik dengan 
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terutama kepada 

pelanggan 

potensial? 

mengajak 

bermain 

futsal 

bersama 

dan tetap 

menjaga 

komunikasi 

dengan 

pelanggan 

tersebut 

giat 

melakukan 

update 

stock jersey 

yang 

tersedia di 

media sosial 

seperti, 

instagram, 

BBM, dan 

membalas 

komentar 

atau 

pertanyaan 

dari 

konsumen 

dan 

menginform

asikan terus 

mengenai 

jersey 

keluaran 

terbaru 

kepada 

konsumen. 

pelanggan dengan 

cara menjaga 

komunikasi 

dengan 

konsumen, seperti 

mengajak 

bermain futsal 

bersama atau 

melakukan 

kegiatan bersama 

lainnya. 

Konsumen juga 

terus - menerus 

diberi informasi 

tentang jersey 

keluaran terbaru 

melalui media 

sosial instagram 

dan BBM serta 

cara pemesanan 

online sehingga 

konumen 

mengetahui 

informasi 

mengenai jersey 

club favorit 

mereka 

3 Bagaimana jika 

ada keluhan dari 

pelanggan 

mengenai jersey 

anda? 

Biasanya 

jika ada 

keluhan dari 

pelanggan, 

maka saya 

dengarkan 

baik - baik 

keluhannya 

seperti apa 

kemudian 

saya akan 

berusaha 

untuk 

memenuhi 

permintaan 

pelanggan 

Jika ada 

keluhan, 

maka saya 

dengarkan 

baik - baik 

keluhan dari 

pelanggan 

tersebut 

kemudian 

saya cari 

solusi dari 

keluhan 

pelanggan 

tersebut 

Cara pemilik 

Toko jersey 

“Nine Studio 

Tattoo and 

Men’s Gallery” 

menanggapi 

keluhan dari 

pelanggan 

adalah dengan 

mendengarkan 

baik - baik 

keluhan 

pelanggan 

tersebut 

kemudian 

mencari solusi 
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tersebut, 

seperti jika 

ada 

pelanggan 

yang ingin 

mengembali

kan jersey 

karena 

ukuran yang 

tidak sesuai, 

maka saya 

perbolehkan 

untuk 

batasan 

waktu 

tertentu atau 

minta 

barang yang 

lain karena 

sablon yang 

kurang 

bagus, maka 

saya 

perbolehkan 

juga karena 

itu adalah 

kesalahan 

saya saat 

menyablon. 

untuk memenuhi 

permintaan 

pelanggan 

tersebut, seperti 

memperbolehka

n penukaran 

jersey untuk 

ukuran yang 

tidak sesuai 

dengan batas 

waktu tertentu, 

menerima 

penukaran 

jersey jika 

sablon pada 

jersey rusak atau 

tidak sesuai 

permintaan. 

4 nilai tambah apa 

yang anda 

berikan kepada 

konsumen dan 

bagaimana cara 

anda 

memberikan 

informasi 

mengenai 

produk yang 

anda jual? 

Nilai 

tambah 

yang 

diberikan 

adalah 

kemiripan 

jersey 

dengan 

jersey ori, 

bahan yang 

halus dan 

desain pada 

Nilai tambah 

berupa bahan 

jersey yang 

halus dan 

konsumen 

dapat 

mendesain 

sendiri jersey 

yang 

diingini. 

Untuk 

menyampaik

an informasi 

Toko jersey 

“Nine Studio 

Tattoo and 

Men’s Gallery” 

memiliki nilai 

tambah berupa 

jersey yang 

memiliki 

kemiripan 

dengan ori dan 

bahan halus 

serta jersey yang 
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jersey yang 

dapat 

didesain 

sendiri oleh 

konsumen. 

Cara saya 

menyampai

kan 

informasi 

mengenai 

jersey 

kepada 

konsumen 

melalui 

media sosial 

instagram 

dan BBM. 

mengenai 

jersey yang 

dijual adalah 

melalui 

media sosial 

instagram 

dan BBM. 

dapat didesain 

sendiri sesuai 

dengan 

keinginan 

konsumen. Cara 

pemilik 

menginformasik

an kepada 

pelanggan 

mengenai 

produk yang 

dijual adalah 

melalui media 

sosial instagram 

dan BBM. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa pemilik 

mengidentifikasi pelanggan potensial adalah  pelanggan yang memiliki hobi 

bermain futsal atau sepak bola, pelanggan yang sering bertanya mengenai 

jersey club favoritnya dan pelanggan yang bertanya - tanya mengenai jersey 

keluaran terbaru lewat media sosial instagram maupun datang langsung ke 

toko. Pemilik telah melakukan pembaharuan pada jersey denganterus 

mengupdate model jersey yang baru, mengikuti tren jersey yang sedang booming di 

kalangan masyarakat sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli jersey dan 

kembali lagi untuk waktu ke depan. Cara pemilik dan karyawan melayani konsumen 

yang datang ke Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery”adalah dengan 

pelayanan yang ramah seperti senyum, salam dan sapa serta tanggap dalam melayani 

keluhan atau permintaan konsumen. Pemilik menjaga hubungan yang baik dengan 

pelanggan dengan cara menjaga komunikasi dengan pelanggan - pelanggan toko 
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seperti mengajak bermain futsal atau melakukan kegiatan bersama lainnya. 

Pelanggan juga secara terus menerus diberi informasi tentang pemesanan jersey 

secara online dan jersey terbaru yang akan keluar sehingga pelanggan mengetahui 

informasi mengenai jersey club favorit mereka. 

4.2.5. Revenue stream 

Revenue stream, yaitu pemasukan (uang) yang diterima setelah 

keempat elemen sebelumnya telah terlaksana. Pada elemeni ini perusahaan 

tidak hanya dapat mendapat pemasukan lewat penjualan produk. Perusahaan 

dapat juga memikirkan cara lain yang dapat menambah 

pemasukan.Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan responden 

penelitian tentangrevenue stream sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Jawaban Wawancara Mengenai Revenue Stream 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

  A B  

1 Seiring 

berjalannya 

waktu, apakah 

penghasilan anda 

terus meningkat? 

Jika meningkat 

apakah anda tetap 

hanya menjual 

jersey atau 

menambahkan 

produk yang lain 

seperti aksesoris 

pelengkap jersey? 

Seiring 

berjalannya waktu 

penghasilan terus 

meningkat dan 

akan 

menambahkan 

barang pelengkap 

seperti sarung 

tangan bola, kaos 

kaki bola, tas 

futsal, dll.  

 

Dengan 

penghasilan 

yang 

meningkat 

toko jersey ini 

akan 

menambahkan 

barang 

pelengkap 

seperti sarung 

tangan, topi, 

sabuk, kaos, 

celana, 

dompet, jaket. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” akan 

menambahkan 

barang pelengkap 

jersey jika 

pendapatannya 

terus meningkat 

seperti sarung 

tangan bola, kaos 

kaki bola, tas 

futsal, bahkan 

toko jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

tidak hanya 

menjual produk 

jersey dan 

pelengkap jersey, 

tetapi juga 



 

 

63 

menjual produk 

di luar jersey, 

seperti topi, kaos, 

celana, sabuk, 

dompet, jaket, dll 

2 Apakah anda 

hanya menjual 

produk anda ini 

di toko saja 

ataukah juga di 

luar toko? Seperti 

pameran atau 

event - event 

yang lain? 

Toko ini menjual 

produk juga di 

luar toko, sudah 3 

kali toko jersey 

ini mengikuti 

event seperti 

bazar atau 

pameran di 

Citraland, BSB 

dan Grand Edge. 

Tidak hanya 

ditoko saja, 

jika ada event 

kita biasanya 

ikut. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” juga 

menjualkan 

barangnya pada 

saat ada event, 

seperti saat 

mengikuti 

pameran atau 

bazar yang berada 

di Citraland, BSB 

dan Grand Edge. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwajika penghasilan 

pemilik meningkat yang dilakukan adalah dengan menambahkan barang 

pelengkap jersey jika pendapatannya terus meningkat seperti sarung tangan bola, 

kaos kaki bola, tas futsal, bahkan toko jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” 

tidak hanya menjual produk jersey dan pelengkap jersey, tetapi juga menjual produk 

di luar jersey, seperti topi, kaos, celana, sabuk, dompet, jaket, dll. Pemilik menjual 

produk jerseynya tidak hanya ditoko saja. Misalnya ada pameran di Citraland, 

BSB dan Grand Edge atau event lainnya, pemilik pasti berpartisipasi dalam 

acara tersebut. 
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Gambar 4.6. Produk Topi 

 

Gambar 4.7. Produk Jersey 

 

4.2.6. Key resources 

Key resource adalah sumber daya kunci apa saja yang perusahaan 

perlukan. Sehingga dengan mengerti sumber daya kunci yang akan 

diterapkan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar.Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan responden 

penelitian tentang key resource sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Jawaban Wawancara Mengenai Key resources 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

  A B  

1 Apakah anda 

dalam 

menghasilkan 

jersey 

memerlukan mitra 

atau bekerja 

sendiri? 

Toko jersey ini 

memiliki mitra 

untuk 

menghasilkan 

jersey, yaitu 2 

supplier yang 

terdiri dari 1 

supplier kaos dan 1 

supplier tinta 

sablon. Hal 

tersebut karena 

supplier tersebut 

yang memiliki 

kualitas barang 

paling bagus dan 

harga yang cocok 

untuk dipasarkan 

kembali. 

Toko jersey 

ini memiliki 2 

supplier yaitu 

supplier kaos 

dan supplier 

tinta sablon. 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and 

Mens Gallery” 

memiliki dua 

supplier satu 

yaitu supplier 

kaos dan satu 

tinta. Kedua 

supplier 

tersebut adalah 

supplier 

kepercayaan 

pemilik toko 

jersey “Nine 

Studio Tatto 

and Mens 

Gallery” 

karena selain 

harga yang 

cocok, kedua 

supplier 

tersebut 

memiliki 

kualitas bahan 

yang bagus 

2 Sumber daya fisik 

seperti peralatan 

atau perlengkapan 

apa yang 

dibutuhkan untuk 

menjalankan 

usaha anda? 

Sumber daya fisik 

yang saya butuhkan 

untuk menjalankan 

usaha adalah alat 

sablon jersey, 

tempat untuk 

mendisplay jersey, 

bangunan toko 

tempat usaha saya 

berdiri, komputer 

untuk mengedit 

desain pesanan 

Sumber daya 

fisik yang 

dibutuhkan 

adalah alat 

untuk 

menyablon, 

bangunan 

untuk toko, 

alat untuk 

mendisplay 

jersey berupa 

hanger, 

Sumber daya 

fisik yang 

dibutuhkan 

Toko jersey 

“Nine Studio 

Tattoo and 

Men’s 

Gallery”  

adalah alat 

untuk 

menyablon 

jersey, 
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pelanggan. komputer. komputer 

untuk 

mengedit 

desain pesanan 

pelanggan, 

bangunan toko, 

alat untuk 

mendisplay 

jersey berupa 

hanger. 

3 Bagaimana cara 

anda 

mendapatkan 

informasi 

mengenai 

pelanggan anda? 

Dengan cara 

berkomunikasi 

dengan pelanggan 

kemudian bertanya 

kepada pelanggan 

mengenai 

keinginan 

pelanggan dan 

meminta saran 

kepada pelanggan 

mengenai jersey 

yang dijual.  

Dengan cara 

berkomunikas

i secara baik 

kepada 

pelanggan 

yang datang 

ke toko dan 

tidak sebatas 

berkomunikas

i untuk 

menjual tetapi 

juga 

menanyakan 

hal -  hal lain 

di luar bisnis 

sebagai 

bentuk 

pendekatan 

kepada 

pelanggan. 

Pemilik Toko 

jersey “Nine 

Studio Tattoo 

and Men’s 

Gallery” 

mendapatkan 

informasi 

mengenai 

pelanggan 

dengan cara 

berkomunikasi 

dengan 

pelanggan dan 

tidak sebatas 

berkomunikasi 

untuk menjual 

produk tetapi 

juga 

menanyakan 

hal - hal di luar 

bisnis untuk 

melakukan 

pendekatan ke 

pelanggan. 

4 Berapa jumlah 

Sumber daya 

manusia yang 

anda miliki? 

Apakah anda 

sangat bergantung 

Saya memiliki 2 

orang karyawan 

sebagai sumber 

daya manusia yang 

membantu proses 

display jersey pada 

Saya memiliki 

2 karyawan, 1 

karyawan 

bertugas 

untuk bagian 

dalam toko 

Pemilik toko 

jersey “Nine 

Studio Tattoo 

and Men’s 

Gallery” 

memiliki 2 
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pada sumber daya 

manusia yang 

anda miliki? 

toko dan mengantar 

pesanan ke 

pelanggan yang 

membeli jersey 

lewat online. 

Karyawan saya 

adalah komponen 

penting dalam 

menjalankan usaha 

saya karena tanpa 

adanya karyawan, 

maka saya akan 

sangat kerepotan 

untuk menjalankan 

usaha saya.  

yaitu display 

dan 1 lagi 

untuk 

pengantaran 

pesanan 

jersey yang 

berada di area 

luar toko 

untuk daerah 

semarang 

orang 

karyawan, 1 

bertugas untuk 

membantu 

proses 

pendisplayan 

jersey dalam 

toko dan 1 

orang bertugas 

untuk 

mengantar 

pesanan jersey 

di luar toko 

area dalam 

kota semarang 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa dalam pembuatan 

jersey, Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” memiliki dua supplier 

satu yaitu supplier kaos dan satu tinta. Sumber daya fisik yang dibutuhkan Toko 

jersey “Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery”  adalah alat untuk menyablon 

jersey, komputer untuk mengedit desain pesanan pelanggan, bangunan toko, 

alat untuk mendisplay jersey berupa hanger. Pemilik Toko jersey “Nine 

Studio Tattoo and Men’s Gallery” mendapatkan informasi mengenai 

pelanggan dengan cara berkomunikasi dengan pelanggan dan tidak sebatas 

berkomunikasi untuk menjual produk tetapi juga menanyakan hal - hal di luar 

bisnis untuk melakukan pendekatan ke pelanggan. Pemilik toko jersey “Nine 

Studio Tattoo and Men’s Gallery” memiliki 2 orang karyawan, 1 bertugas 

untuk membantu proses pendisplayan jersey dalam toko dan 1 orang bertugas 

untuk mengantar pesanan jersey di luar toko area dalam kota semarang 
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4.2.7. Key activities 

Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan 

suatu bisnis, semisal pada toko baju maka key activitesnya adalah membeli 

produk pada supplier kemudian menata produk yang dibeli pada toko atau 

menata produk untuk difoto yang kemudian akan dipasarkan lewat 

online.Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan responden 

penelitian tentang key activitiessebagai berikut: 

 

  Tabel 4.7. Jawaban Wawancara Mengenai Key activities 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 

  A B  

1 Bagaimana 

proses dalam 

mengelola satu 

buah jersey 

mulai dari awal 

(masih berupa 

bahan baku, 

yaitu kaos 

polos)? 

Dimulai dari 

membeli bahan 

baku kaos dari 

supplier, lalu di 

desain, 

disablon dan 

tahap finishing. 

Bahan baku 

kaos yang 

digunakan 

berdeda steiap 

mereknya. 

Jersey adidas 

menggunakan 

bahan 

climacool dan 

adizero, lalu 

jersey nike 

menggunakan 

bahan drifit.  

Proses dimulai  

dari bahan 

baku kaos yang 

diterima, lalu 

sesuai desain 

sablon dan 

terakhir ke 

tahap finishing. 

Proses 

pengelolaan 

produk pada 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” dimulai 

dari membeli 

bahan kaos 

polos dari 

supplier, 

kemudian di 

desain di sablon 

lalu masuk ke 

tahap finishing. 

Bahan baku dari 

supplier ada 

beberapa macam 

untuk jersey 

yang berbeda, 

yaitu bahan 

climacool dan 

adizero, lalu 

jersey nike 

menggunakan 
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bahan drifit.  

2 Bagaimana cara 

penataan produk 

untuk difoto lalu 

dipasarkan ke 

media sosial? 

Apakah proses 

fotografi untuk 

jersey anda 

dilakukan sendiri 

atau 

menggunakan 

jasa foto?. 

Produk ditata 

semenarik 

mungkin dan 

menambahakan 

aksesoris untuk 

menarik hati 

para 

pelanggan. 

Proses 

fotografi untuk 

jersey 

dilakukan oleh 

saya sendiri 

karena tidak 

diperlukan 

teknik khusus 

untuk memfoto 

jersey yang 

akan 

dipasarkan 

lewat media 

sosial. 

Cara penataan 

produk dengan 

menambahkan 

beberapa 

aksesoris 

disekitar jersey 

agar tampak 

menarik dan 

bagus saat di 

foto. 

Dalam penataan 

produk untuk di 

foto, pemilik 

Toko Jersey 

“Nine Studio 

Tatto and Mens 

Gallery” 

menambahkan 

beberapa 

aksesoris di 

sekitar jersey 

agar telihat 

menarik. Proses 

fotografi untuk 

jersey dilakukan 

oleh pemilik 

sendiri karena 

tidak diperlukan 

teknik khusus 

untuk memfoto 

jersey yang akan 

dipasarkan lewat 

media sosial. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut pemilik menjelaskan bagaimana 

proses dalam menghasilkan satu buah jersey, yaitu mulai dengan 

membelibahan kaos dari supplier, kemudian di sablon sesuai desain ,dan 

masuk ke tahap finishing. Bahan baku kaos yang digunakan berbeda setiap 

mereknya tergantungjenis  jersey yang akan dipasarkan. Jersey adidas 

menggunakan bahan climacool dan adizero, lalu jersey nike menggunakan 

bahan drifit. Dalam penataan produk untuk di foto, pimpinan Toko Jersey 

“Nine Studio Tatto and Mens Gallery”  menambahkan beberapa aksesoris seperti 
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sarung tangan bola, kaos kaki bola, sepatu bola, jaket bola di sekitar jersey 

agar telihat menarik. Proses fotografi untuk jersey dilakukan sendiri oleh 

pemilik karena tidak diperlukan teknik khusus untuk memfoto jersey yang 

nantinya akan dimasukkan ke media sosial untuk dipasarkan. 

4.2.8. Key partnership 

Untuk bisa berjalan dengan baik, tidak ada usaha yang bisa berjalan 

tanpa adanya kerja sama dengan pihak lain. Untuk itu ada yang namanya 

partner kunci atau  key partnership. Berdasarkan pada hasil wawancara 

peneliti dengan responden penelitian tentang key partnershipsebagai berikut: 

Tabel 4.8. Jawaban Wawancara Mengenai Key partnership 

NO PERTANYAAN JAWABAN  KESIMPULAN 

  A B  

1 Bagaimana cara 

anda menjaga 

hubungan yang 

baik dengan 

mitra anda?   

Dengan 

menjaga 

komunikasi 

yang baik, 

seperti 

memberikan 

parcel saat 

tahun baru 

kepada 

supplier 

Membagikan 

parcel saat 

tahun baru, 

Natal 

maupun 

saling 

mengucapkan 

selamat 

kepada 

supplier. 

Pemilik Toko 

Jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

menjaga 

hubungan yang 

baik dengan 

mitra, yaitu 

supplier dengan 

menjaga 

komunikasi 

yang baik, 

seperti 

memberikan 

parcel saat tahun 

baru kepada 

supplier. 

2 Bagaimana cara 

anda 

menyelesaikan 

masalah yang 

mungkin timbul 

Selama ini 

belum ada 

masalah 

karena 

sudah 

Belum 

pernah ada 

masalah, 

karena kita 

juga sudah  

Selama ini  

pemilik Toko 

Jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 
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dalam perjanjian 

yang anda buat 

dengan mitra 

anda? 

menjaga 

hubungan 

yang baik 

selama 4 

tahun 

lama dekat. tidak ada 

masalah dengan 

mitra selama 4 

tahun 

berlangsung. 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa cara menjaga 

hubungan yang baik antara pemilik dengan mitra adalah dengan menjaga 

komunikasi yang baik, sepertimemberikan parcel saat tahun baru dan pemilik 

mengaku jika selama menjalin kerjasama ini belum pernah ada masalah yang 

timbul karena hubungan pemilik dengan mitra (supplier) sudah berlangsung 

selama 4 tahun. 

4.2.9. Cost structure 

Cost strucuture adalah biaya yang dikeluarkan seperti biaya pegawai, 

biaya melakukan aktivitas seperti memebeliproduk pada supplier. Suatu 

bisnis akan berjalan dengan baik jika cost structure yang dikeluarkan lebih 

kecil daripada revenue streams sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan 

layak untuk dijalankan. Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan 

responden penelitian tentang cost structuresebagai berikut: 
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Tabel 4.9. Jawaban Wawancara Mengenai Cost structure 

NO PERTANYAAN JAWABAN  KESIMPULAN 

  A B  

1 Biaya - biaya apa 

saja yang anda 

keluarkan untuk 

menjalankan toko 

anda? 

Biaya listrik, 

biaya 

kebersihan, 

biaya 

keamanan, 

biaya tenaga 

kerja, biaya 

produksi 

jersey, biaya 

untuk 

membeli 

produk selain 

jersey, yaitu 

aksesoris - 

aksesoris 

tambahan  di 

luar jersey 

seperti topi, 

kaca mata, 

sabuk, 

dompet 

Baiaya 

yang 

dikeluarkan 

adalah 

biaya listrik 

dan 

keamanan, 

gaji 

pegawai, 

biaya buat 

beli barang 

dagangan. 

Biaya yang 

dikeluarkan 

pemilik Toko 

Jersey “Nine 

Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

seperti biaya 

listrik dan biaya 

keamanan, biaya 

tenaga kerja, 

biaya produksi 

untuk jersey dan 

biaya untuk 

membeli produk 

selain jersey, 

yaitu aksesoris - 

aksesoris 

tambahan  di 

luar jersey 

seperti topi, 

kaca mata, 

sabuk, dompet 

Sumber: Data primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa biaya yang 

dikeluarkan untuk menjalankan  toko jersey ini adalah biaya listrik biaya 

kebersihan dan biaya keamanan, biaya tenaga kerja, biaya produksi jersey 

dan biaya untuk membeli aksesoris tambahan di luar produk jersey seperti 

topi, sabuk, dompet, kaca mata. Pemasukan yang diterima pemilik selama ini 

selalu lebih besar daripada pengeluaran.Itu dilihat dari pembukuan setiap hari 

dan dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Sang pemilik 
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beranggapan jika pemasukan haruslah lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran agar toko dapat bertahan. 

Tabel 4.10.  Rekapitulasi Jawaban Wawancara Mengenai Model Bisnis Kanvas 

Perusahaan Keluarga 

NO PERTANYAAN KESIMPULAN 

Customer Segments 

1 Dari segi geografis   

1a. Ditinjau dari segi geografis, di 

mana sajakah lokasi konsumen 

yang membeli produk jersey 

anda? Apakah pelanggan yang 

berada di sekitar toko anda 

ataukah yang berada di luar toko 

anda  juga seperti kota lain?. 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” lebih menjual jersey ke 

pelanggan yang berada di sekitar toko 

karena terdapat lapangan futsal 

sehingga toko jersey akan menarik 

pelanggan yang ada di lapangan futsal 

dengan jersey - jersey sepak bola yang 

beragam jenis. Toko jersey juga 

menjualkan jersey ke kota lain seperti 

jakarta dan luar pulau seperti bali. 

2 Dari segi demografis  

2a. Ditinjau dari segi demografis, 

Jersey yang anda jual untuk anak -

anak/remaja/dewasa? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” lebih banyak 

menjualkan jersey ke remaja yang 

berusia berkisar antara 15 tahun 

sampai 25 tahun  

2b. Ditinjau dari segi demografis, 

jersey yang anda jual ditujukan 

untuk laki - 

laki/perempuan/keduanya? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” lebih menjualkan jersey 

untuk laki - laki dan perempuan 

meskipun mayoritas laki - laki karena 

mayoritas yang datang ke toko adalah 

laki - laki di mana persediaan jersey 

untuk laki - laki lebih banyak 

dibandingkan dengan perempuan 

2c. Ditinjau dari segi demografis, 

pelanggan yang datang ke toko 

anda apakah terdiri dari 

mahasiswa/pekerja? 

Pelanggan Toko Jersey “Nine Studio 

Tatto and Mens Gallery” 

sebagaian bersar adalah mahasiswa, 

hanya ada sedikit pekerja yang datang 

ke toko untuk membeli jersey. 

3 Dari segi psikografis:  

3a. Dari segi psikografis, untuk 

tingkatan sosial apakah produk 

jersey yang anda jual? Apakah 

tingkatan sosial 

bawah/menengah/atas? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” menargetkan pelanggan 

dari tingkat sosial bawah sampai 

menengah. Gaya hidup konsumen 

yang menjadi tujuan pemasaran saya 

adalah konsumen yang memiliki 
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kebiasaan untuk membeli produk 

dengan harga yang tidak mahal atau 

produk dengan diskon 

4 Segi perilaku  

4a. Apakah konsumen yang 

membeli produk jersey anda 

menggunakan jersey untuk 

kebutuhan sehari - hari atau 

hanya saat event tertentu seperti 

saat menonton pertandingan 

bola? 

Pelanggan yang datang ke Toko Jersey 

“Nine Studio Tatto and Mens Gallery” 

lebih banyak yang menggunakan 

jersey untuk digunakan sehari - hari, 

meskipun ada beberapa pelanggan 

yang membeli jersey hanya untuk 

menonton bola seperti saat final piala 

dunia 

4b. Apakah jersey yang anda jual 

hanya dapat digunakan saat 

berolah raga saja atau dapat 

digunakan untuk pakaian sehari - 

hari?. 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” menjual produk jersey 

yang bisa digunakan untuk pakaian 

sehari - hari karena motif jersey yang 

stylish dan bahan yang nyaman dipakai 

4c. Konsumen yang datang ke toko 

anda, adakah yang baru 

mengenal jersey atau ada yang 

sudah lebih dulu mengenal 

jersey? 

Pelanggan yang datang ke Toko Jersey 

“Nine Studio Tatto and Mens Gallery” 

sudah lebih dahulu mengenal jersey 

sehingga pemilik lebih mudah untuk 

menjualkan jersey tanpa harus 

memperkenalkan dahulu jersey yang 

dijual 

4d. Apakah anda memiliki 

konsumen tetap atau konsumen 

yang datang ke toko anda adalah 

konsumen yang berbeda setiap 

harinya? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” memiliki beberapa 

konsumen tetap yang datang dan 

memili reseller jersey untuk dijual 

kembali 

4e. Bagaimana sikap yang 

ditunjukkan konsumen saat anda 

memperkenalakan jersey 

keluaran terbaru? 

Sikap pelanggan yang ditunjukkan saat 

diperkenalkan dengan jersey model 

baru oleh sang pemilik adalah positif 

dan antusias, yang berarti menerima 

dengan terbuka tanpa adanya 

pembatasan, meskipun jersey tersebut 

bukan jersey club favorit karena motif 

jersey yang cocok dengan pelanggan. 

5 Keinginan konsumen seperti apa 

yang biasanya diminta untuk jersey 

anda dari segi desain jersey/bahan 

jersey/desain tulisan? 

Keinginan konsumen untuk jersey 

yang disediakan oleh Toko Jersey 

“Nine Studio Tatto and Mens Gallery” 

adalah jersey dengan bahan halus serta 

tinta sablon yang tidak mudah rusak 

atau mengelupas sehngga jersey 

tersebut akan bertahan lama untuk 

pemakaian yang berulang - ulang 

6 Apakah anda memiliki kriterian 

pelanggan khusus yang anda tuju? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” lebih memfokuskan 

menjual jersey ke pelanggan yang hobi 

bermain sepak bola atau supporter 

club sepak bola karena tipe konsumen 
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tersebut akan terus kembali untuk 

membeli jersey terutama jersey club 

favorit sehingga konsumen tersebut 

dapat dikatakan sebagai  

Value Proposition 

1 Nilai tambah produk seperti apa 

yang yang anda hasilkan agar dapat 

bersaing dengan pesaing anda? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

memiliki nilai tambah produk agar 

dapat bersaing dengan pesaing, yaitu 

kemiripan dengan jersey yang ori yang 

mencapai 99% yang dapat dilihat dari 

motif atau desain, warna sablon dan 

bahan yang hampir sama dengan yang 

ori. 

2 Pelayanan seperti apa yang 

diberikan untuk konsumen? 

Toko jersey “Nine Studio Tattoo and 

Men’s Gallery” melakukan pelayanan 

kepada pelanggan dengan cara ramah 

dengan menyapa saat ada pelanggan 

yang datang, tanggap saat ada 

konsumen yang bertanya mengenai 

produk, menerima kritik dan saran dari 

pelanggan dan menjaga komunikasi 

dengan pelanggan toko. 

3 Bagaimana cara anda menetapkan 

harga untuk penjualan jersey?. 

Toko jersey “Nine Studio Tattoo and 

Men’s Gallery” menetapkan harga 

berdasarkan tingkatan sosial bawah 

sampai menengah sehingga dapat 

terjangkau dari semua kalangan. 

Channels 

1 Bagaimana cara anda mengenalkan 

produk anda ke pelanggan? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

mengenalkan produk melalui kartu 

nama, papan iklan, brosur, media 

sosial seperti BBM dan Instagram. 

2 Lokasi toko anda ini apakah 

merupakan lokasi yang strategis 

untuk memasarkan produk anda? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” 

memiliki lokasi yang strategis karena 

di sekitar toko berdiri terdapat 

lapangan futsal di mana toko akan 

dapat menarik pelanggan yang berolah 

raga di lapangan futsal tersebut. 

Lapangan futsal tersebut adalah 
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lapangan futsal Gor Satria dan 

lapangan futsal Knight Stadium 

3 Bicara tentang teknologi, apakah 

anda memakai teknologi pemasaran 

seperti media sosial untuk 

memasarkan produk anda? 

Instagram adalah teknologi yang 

sering digunakan Toko Jersey “Nine 

Studio Tatto and Mens Gallery”dalam 

memasarkan produknya. 

Customer Relationship 

1 Bagaimana cara anda mengenali 

pelanggan potensial atau 

pelanggan yang memiliki 

kemungkinan terbesar untuk 

membeli produk anda? 

Pemilik toko jersey “Nine Studio 

Tattoo and Men’s Gallery” 

mengidentifikasi pelanggan 

potensial berdasarkan pelanggan 

yang memiliki hobi bermain futsal 

atau sepak bola, pelanggan yang 

sering bertanya mengenai jersey 

club favoritnya dan pelanggan yang 

bertanya - tanya mengenai jersey 

keluaran terbaru lewat media sosial 

instagram maupun datang langsung 

ke toko. 
2 Bagaimana cara anda membangun 

hubungan yang baik dengan 

pelanggan anda, terutama kepada 

pelanggan potensial? 

Toko jersey “Nine Studio Tattoo and 

Men’s Gallery” menjaga hubungan 

yang baik dengan pelanggan dengan 

cara menjaga komunikasi dengan 

konsumen, seperti mengajak bermain 

futsal bersama atau melakukan 

kegiatan bersama lainnya. Konsumen 

juga terus - menerus diberi informasi 

tentang jersey keluaran terbaru melalui 

media sosial instagram dan BBM serta 

cara pemesanan online sehingga 

konumen mengetahui informasi 

mengenai jersey club favorit mereka. 

3 Bagaimana jika ada keluhan dari 

pelanggan mengenai jersey 

anda? 

Cara pemilik Toko jersey “Nine 

Studio Tattoo and Men’s Gallery” 

menanggapi keluhan dari 

pelanggan adalah dengan 

mendengarkan baik - baik keluhan 

pelanggan tersebut kemudian 

mencari solusi untuk memenuhi 

permintaan pelanggan tersebut, 

seperti memperbolehkan penukaran 

jersey untuk ukuran yang tidak 
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sesuai dengan batas waktu tertentu, 

menerima penukaran jersey jika 

sablon pada jersey rusak atau tidak 

sesuai permintaan. 

4 nilai tambah apa yang anda 

berikan kepada konsumen dan 

bagaimana cara anda 

memberikan informasi mengenai 

produk yang anda jual? 

Toko jersey “Nine Studio Tattoo 

and Men’s Gallery” memiliki nilai 

tambah berupa jersey yang 

memiliki kemiripan dengan ori dan 

bahan halus serta jersey yang dapat 

didesain sendiri sesuai dengan 

keinginan konsumen. Cara pemiliki 

menginformasikan kepada 

pelanggan mengenai produk yang 

dijual adalah melalui media sosial 

instagram dan BBM. 

Revenue stream 

1 Seiring berjalannya waktu, apakah 

penghasilan anda terus meningkat? 

Jika meningkat apakah anda tetap 

hanya menjual jersey atau 

menambahkan produk yang lain 

seperti aksesoris pelengkap jersey? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” akan menambahkan 

barang pelengkap jersey jika 

pendapatannya terus meningkat seperti 

sarung tangan bola, kaos kaki bola, tas 

futsal, bahkan toko jersey “Nine 

Studio Tatto and Mens Gallery” tidak 

hanya menjual produk jersey dan 

pelengkap jersey, tetapi juga menjual 

produk di luar jersey, seperti topi, 

kaos, celana, sabuk, dompet, jaket, dll. 

2 Apakah anda hanya menjual produk 

anda ini di toko saja ataukah juga di 

luar toko? Seperti pameran atau 

event - event yang lain? 

 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” juga menjualkan 

barangnya pada saat ada event, seperti 

saat mengikuti pameran di Citraland, 

BSB dan Grand Edge. 

Key resources 

1 Apakah anda dalam 

menghasilkan jersey 

memerlukan mitra atau bekerja 

sendiri? 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” memiliki dua supplier 

satu yaitu supplier kaos dan satu tinta. 

Kedua supplier tersebut adalah 

supplier kepercayaan pemilik toko 

jersey “Nine Studio Tatto and Mens 

Gallery” karena selain harga yang 

cocok, kedua supplier tersebut 

memiliki kualitas bahan yang bagus. 

2 Sumber daya fisik seperti Sumber daya fisik yang dibutuhkan 



 

 

78 

peralatan atau perlengkapan apa 

yang dibutuhkan untuk 

menjalankan usaha anda? 

Toko jersey “Nine Studio Tattoo 

and Men’s Gallery”  adalah alat 

untuk menyablon jersey, komputer 

untuk mengedit desain pesanan 

pelanggan, bangunan toko, alat 

untuk mendisplay jersey berupa 

hanger 

3 Bagaimana cara anda 

mendapatkan informasi 

mengenai pelanggan anda? 

Pemilik Toko jersey “Nine Studio 

Tattoo and Men’s Gallery” 

mendapatkan informasi mengenai 

pelanggan dengan cara 

berkomunikasi dengan pelanggan 

dan tidak sebatas berkomunikasi 

untuk menjual produk tetapi juga 

menanyakan hal - hal di luar bisnis 

untuk melakukan pendekatan ke 

pelanggan. 

4 Berapa jumlah Sumber daya 

manusia yang anda miliki? 

Apakah anda sangat bergantung 

pada sumber daya manusia yang 

anda miliki? 

Pemilik toko jersey “Nine Studio 

Tattoo and Men’s Gallery” 

memiliki 2 orang karyawan, 1 

bertugas untuk membantu proses 

pendisplayan jersey dalam toko dan 

1 orang bertugas untuk mengantar 

pesanan jersey di luar toko area 

dalam kota semarang. 

Key activities 

1 Bagaimana proses dalam mengelola 

satu buah jersey mulai dari awal 

(masih berupa bahan baku, yaitu 

kaos polos)? 

Proses pengelolaan produk pada Toko 

Jersey “Nine Studio Tatto and Mens 

Gallery” dimulai dari membeli bahan 

kaos polos dari supplier, kemudian di 

desain di sablon lalu masuk ke tahap 

finishing. Bahan baku dari supplier ada 

beberapa macam untuk jersey yang 

berbeda, yaitu bahan climacool dan 

adizero, lalu jersey nike menggunakan 

bahan drifit.  

2 Bagaimana cara penataan produk 

untuk difoto lalu dipasarkan ke 

media sosial? Apakah proses 

fotografi untuk jersey anda 

Dalam penataan produk untuk di foto, 

pemilik Toko Jersey “Nine Studio 

Tatto and Mens Gallery” 

menambahkan beberapa aksesoris di 
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Dari segi customer segment diketahui bahwa pemilik toko jersey 

menargetkan penjualan produk jersey tidak hanya pada pelanggan terdekat yang 

dilakukan sendiri atau 

menggunakan jasa foto?. 

sekitar jersey agar telihat menarik. 

Proses fotografi untuk jersey dilakukan 

oleh pemilik sendiri karena tidak 

diperlukan teknik khusus untuk 

memfoto jersey yang akan dipasarkan 

lewat media sosial. 

Key partnership 

1 Bagaimana cara anda menjaga 

hubungan yang baik dengan mitra 

anda?   

Pemilik Toko Jersey “Nine Studio 

Tatto and Mens Gallery” menjaga 

hubungan yang baik dengan mitra 

dengan memeberikan parcel saat tahun 

baru kepada supplier. 

2 Bagaimana cara anda 

menyelesaikan masalah yang 

mungkin timbul dalam perjanjian 

yang anda buat dengan mitra anda? 

Selama ini  pemilik Toko Jersey “Nine 

Studio Tatto and Mens Gallery” tidak 

ada masalah dengan mitra. 

Cost structure 

1 Biaya - biaya apa saja yang anda 

keluarkan untuk menjalankan toko 

anda? 

Biaya yang dikeluarkan pemilik Toko 

Jersey “Nine Studio Tatto and Mens 

Gallery” seperti biaya listrik dan biaya 

keamanan, biaya tenaga kerja, biaya 

produksi untuk jersey dan biaya untuk 

membeli produk selain jersey, yaitu 

aksesoris - aksesoris tambahan  di luar 

jersey seperti topi, kaca mata, sabuk, 

dompet 

2 Apakah pemasukan yang anda 

terima lebih/kurang dari 

pengeluaran anda? Jika kurang dari 

pengeluaran anda, bagaimana cara 

anda menanganinya? 

Pemasukan Toko Jersey “Nine Studio 

Tatto and Mens Gallery” selama ini 

lebih besar daripada pengeluaran 

dilihat dari pembukuan yang dilakukan 

oleh toko jersey Nine Studio Tattoo 

and Men’s Gallery karena memang 

pemiliki beranggapan jika pemasukan 

harus lebih besar daripada pengeluaran 

agar toko dapat bertahan lama 
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berada di sekitar toko yang terletak di Jl. Hasanudin G-9 Semarang tetapi juga 

pelanggan yang ada di Iuar kota dan luar pulau seperti Bali melalui media online. 

Dari segi demografis, jersey yang dijual lebih kepada remaja karena sebagian 

besar pelanggan yang datang ke toko dari kalangan pelajar atau mahasiswa . Jersey 

yang dijual pun juga tidak untuk laki laki saja, di toko tersebut menyediakan jersey 

untuk perempuan juga, meskipun persediaan stok untuk laki - laki lebih banyak 

karena sebagian besar pelanggan toko jersey adalah laki - laki. Pelanggan yang 

mendatangi toko sebagian besar adalah pelajar atau mahasiswa.  

Dari segi psikografis, tingkatan yang ditargetkan untuk penjualan jersey ini 

adalah dari kalangan ke bawah sampai menengah yang terlihat dari penetapan harga 

yang ditetapkan pada jersey yang dijual.  

Dari segi perilaku, pelanggan yang datang ke Toko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” lebih banyak yang menggunakan jersey untuk digunakan sehari - hari, 

meskipun ada beberapa pelanggan yang membeli jersey hanya untuk menonton bola seperti 

saat final piala dunia. Jersey yang dijual adalah jersey yang dapat digunakan untuk pakaian 

sehari - hari karena motif jersey yang stylish dan bahan yang halus sehingga nyaman saat 

dipakai.Pelanggan yang datang ke Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” sudah 

lebih dahulu mengenal jersey sehingga pemilik lebih mudah untuk menjualkan jersey tanpa 

harus memperkenalkan dahulu jersey yang dijual. Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens 

Gallery” memiliki beberapa konsumen tetap yang datang dan juga memiliki reseller jersey 

untuk dijual kembali. Sikap pelanggan yang ditunjukkan saat diperkenalkan dengan jersey 

model baru oleh sang pemilik adalah positif dan antusias, yang berarti menerima dengan 

terbuka tanpa adanya pembatasan, meskipun jersey tersebut bukan jersey club favorit karena 

motif jersey yang cocok dengan pelanggan. Keinginan desain konsumen yang sering 

diminta adalah yang memiliki bahan halus serta tinta sablon yang tidak mudah rusak 
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atau mengelupas sehingga jersey akan bertahan lama untuk pemakaian yang berulang 

- ulang. Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” lebih memfokuskan menjual 

jersey ke pelanggan yang hobi bermain sepak bola atau supporter club sepak bola karena 

tipe konsumen tersebut akan terus kembali untuk membeli jersey terutama jersey club favorit 

sehingga konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen tetap.. 

Dari segi value proposition diketahui bahwa nilai tambah produk yang 

dihasilkan agar dapat bersaing dengan toko jersey yang lainnya adalah dengan 

mengusahakan kualitas jersey yang dijual memiliki persentase 99% kemiripan 

dengan yang orisinil yaitu dari segi bahan yang digunakan pada jersey, desain 

gambar dan penggunaan warna sablon serta berdasarkan kualitas. Toko jersey juga 

memberika pelayanan yang bagus sebagai bentuk penyampaian nilai tambah ke 

pelanggan dengan cara melayani secara ramah dan menjaga komunikasi dengan 

pelanggan. Dalam proses penetapan harga, toko jersey menetapkan harga 

berdasarkan pasar yang dituju yaitu dari tingkatan sosial bawah sampai menengah 

sehingga harga terjangkau dari semua kalangan. 

Dari segi channels diketahui bahwa cara pemilik mengenalkan produk 

jerseynya adalah dengan melalui kartu nama, plang nama, brosur, media sosial 

seperti BBM dan Instagram. Lokasi yang dipilih pemilik untuk memebuka toko 

Jersey sudah strategis karena dikelilingi oleh lapangan futsal.Dalam memasarkan 

produknya, teknologi yang digunakan pemilik adalah lewat akun sosial 

instragram.“Toko jersey Nine Studio Tatto and Mens Gallery” juga menjualkan produknya 

pada lapangan futsal di Knight Stadium. 

Dari segi custumer relationship diketahui bahwa cara pemilik dalam 

mengidentifikasi pelanggan potensial berdasarkan pelanggan yang memiliki hobi 

bermain futsal atau sepak bola, pelanggan yang sering bertanya mengenai jersey club 
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favoritnya dan pelanggan yang bertanya - tanya mengenai jersey keluaran terbaru 

lewat media sosial instagram maupun datang langsung ke toko. Pemilik menjaga 

hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara menjaga komunikasi dengan 

konsumen, seperti mengajak bermain futsal bersama atau melakukan kegiatan bersama 

lainnya. Konsumen juga terus - menerus diberi informasi tentang jersey keluaran terbaru 

melalui media sosial instagram dan BBM serta cara pemesanan online sehingga konumen 

mengetahui informasi mengenai jersey club favorit mereka. Jika terdapat keluhan dari 

konsumen kepada pemilik Toko jersey “Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery”, cara 

pemilik menanggapi keluhan dari pelanggan adalah dengan mendengarkan baik - 

baik keluhan pelanggan tersebut kemudian mencari solusi untuk memenuhi 

permintaan pelanggan tersebut, seperti memperbolehkan penukaran jersey untuk 

ukuran yang tidak sesuai dengan batas waktu tertentu, menerima penukaran jersey 

jika sablon pada jersey rusak atau tidak sesuai permintaan. 

Dari segi revenue stream diketahui bahwa jika penghasilan pemilik 

meningkat yang dilakukan adalah dengan menambahkan barang pelengkap jersey jika 

pendapatannya terus meningkat seperti sarung tangan bola, kaos kaki bola, tas futsal, bahkan 

toko jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” tidak hanya menjual produk jersey dan 

pelengkap jersey, tetapi juga menjual produk di luar jersey, seperti topi, kaos, celana, sabuk, 

dompet, jaket, dll. Pemilik menjual produk jerseynya tidak hanya ditoko saja. 

Misalnya ada pameran di Citraland, BSB dan Grand Edge atau event lainnya, 

pemilik pasti berpartisipasi dalam acara tersebut. 

Dari segi key resources diketahui bahwa dalam pembuatan jersey, Toko Jersey 

“Nine Studio Tatto and Mens Gallery” memiliki dua supplier satu yaitu supplier kaos dan 

satu tinta. Kedua supplier tersebut adalah supplier kepercayaan pemilik toko jersey “Nine 

Studio Tatto and Mens Gallery” karena selain harga yang cocok, kedua supplier tersebut 
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memiliki kualitas bahan yang bagus.Sumber daya fisik yang dibutuhkan Toko jersey 

“Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery”  adalah alat untuk menyablon jersey, 

komputer untuk mengedit desain pesanan pelanggan, bangunan toko, alat untuk 

mendisplay jersey berupa hanger. Pemilik Toko jersey “Nine Studio Tattoo and 

Men’s Gallery” mendapatkan informasi mengenai pelanggan dengan cara 

berkomunikasi dengan pelanggan dan tidak sebatas berkomunikasi untuk menjual 

produk tetapi juga menanyakan hal - hal di luar bisnis untuk melakukan pendekatan 

ke pelanggan. Pemilik toko jersey “Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery” memiliki 

2 orang karyawan, 1 bertugas untuk membantu proses pendisplayan jersey dalam 

toko dan 1 orang bertugas untuk mengantar pesanan jersey di luar toko area dalam 

kota semarang 

Dari segi key activities proses pembuatan produk pada Toko Jersey “Nine 

Studio Tatto and Mens Gallery” dimulai dari bahan kaos, kemudian di desain di sablon 

lalu masuk ke tahap finishing. Dalam penataan produk untuk di foto, pemilik Toko 

Jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” menambahkan beberapa aksesoris di 

sekitar jersey agar telihat menarik. 

Dari segi key patnership pemilik Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens 

Gallery” menjaga hubungan yang baik dengan mitra dengan memeberikan parcel saat 

tahun baru kepada supplier dan selama ini  pemilikToko Jersey “Nine Studio Tatto and 

Mens Gallery” tidak ada masalah dengan mitra. 

Dari segi cost stucture biaya yang dikeluarkan pemilik Toko Jersey “Nine 

Studio Tatto and Mens Gallery” seperti biaya listrik dan biaya keamanan. Pendapatan 

Toko Jersey “Nine Studio Tatto and Mens Gallery” lebih banyak daripada biaya yang 

sudah dikeluarkan selama ini. 




