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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Panties Pizza 

Panties Pizza adalah bisnis warung pizza yang menjual “Calzone” yang 

berarti pizza celana. Di Naples, Italia, pizza jenis ini merupakan pizza tradisional 

yang bentuknya mirip kantung celana dan dikenal dengan nama “pizza celana”.  

Pada awalnya Bapak Johan berpikir untuk menciptakan jenis pizza yang 

unik, enak dan juga sesuai dengan kantong saku, khususnya saku para pelajar, 

karena pada saat itu pizza merupakan makanan yang dinilai sangat mahal dan 

tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Ide untuk membuat calzone pizza 

muncul begitu saja karena selama ini belum ada yang menjual produk asal Italia 

tersebut. Ketika mencoba beberapa resep calzone pizza yang diperoleh dari 

berbagai sumber, ternyata mendapatkan respon yang positif dari keluarga dan 

kerabat dekat. Dengan adanya respon tersebut, Bapak Johan semakin yakin untuk 

menjual produk tersebut sebagai menu andalan usaha miliknya. Dengan melihat 

peluang yang ada di Indonesia, Bapak Johan mendirikan Panties Pizza pada tahun 

2012 di kota Solo.  

Pemasaran Panties Pizza dilaksanakan pada berbagai media, tetapi lebih 

dikhususkan melalui media sosial. Hal ini dilakukan karena target utamanya 

adalah anak muda, khususnya para siswa ataupun mahasiswa, namun tidak 

menutup kemungkinan orang dewasa juga menjadi pelanggannya. Harga yang 
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murah membuat Panties Pizza dapat dijangkau oleh semua kalangan, meskipun 

harganya terbilang murah dibandingkan produk pizza pada umumnya, namun 

kualitas calzone pizza milik Panties Pizza tidak dapat dikatakan sebagai produk 

yang “murahan”. Panties Pizza menggunakan bahan dasar yang sebagian adalah 

racikan sendiri serta penggunaan bahan baku berkualitas, memungkinkan Panties 

Pizza dapat menekan biaya produksi serta biaya investasi awal ke level terendah.  

Panties Pizza mendapatkan respon yang baik dari para pelanggan dan terus 

berkembang. Pada tahun 2017 Panties Pizza sudah memiliki cabang sebanyak 42 

cabang, yang tersebar di berbagai kota. Di semarang, Panties Pizza dibuka pada 

bulan Desember 2014 oleh Bapak Frenky yang berada di jalan Hayam Wuruk 42 

E. Bapak Frenky menjadi master franchise untuk kota Semarang dengan begitu 

Bapak Frenky bertanggung jawab atas gerai dan perkembangan Panties Pizza 

yang ada di kota Semarang dan jika ada yang ingin membuka Panties Pizza di 

kota Semarang harus melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan Bapak 

Frenky. Panties Pizza Semarang pada awalnya memiliki 8 orang karyawan. 

November 2016 Panties Pizza Semarang pindah ke jalan Pleburan Barat No. 38a, 

dengan tempat yang baru ini Panties Pizza Semarang dapat menampung 

konsumen lebih banyak dan sekarang Panties Pizza Semarang memiliki 13 orang 

karyawan. Panties Pizza Semarang pun mendapat respon yang baik dari para 

pelanggan dan selalu ramai pengunjung, melihat hal tersebut Bapak Frenky 

berencana membuka gerai Panties Pizza baru yang berada di daerah Tembalang 

pada awal tahun 2018. 
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4.2. Struktur Organisasi 

 Seperti halnya perusahaan atau bisnis lainnya, franchise Panties 

Pizza ini juga memiliki struktur organisasi yang mengatur garis wewenang 

dan tanggung jawab. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Panties 

Pizza: 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Panties Pizza 

 Gerai Panties Pizza memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 

pemilik, dan 13 orang karyawan. Berikut ini tanggung jawab pemilik gerai 

dan karyawan pada Panties Pizza: 

1. Pemilik sebagai pimpinan bertugas untuk memimpin karyawan 

serta mengatur gerai yang dimiliki. Memiliki tanggung jawab dan 

wewenang penuh terhadap kinerja dan jalannya usaha. Pemilik 

juga mengurus bagian pembelian bahan baku dari pihak supplier 

dan mengurus keuangan gerai. 

2. Karyawan pada gerai Panties Pizza ada 3 bagian, yaitu 9 orang 

karyawan bagian dapur yang bertugas menyiapkan pesanan 

Pemimpin 

Karyawan bagian 

dapur 
Kasir Waitress 
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pelanggan, 1 orang karyawan bagian kasir, dan 3 orang waitress 

yang bertanggung jawab melayani konsumen, mengantar pesanan 

ke konsumen serta bersih-bersih. 

4.3.   Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap franchisee Panties Pizza Semarang. 

 4.3.1. Analisis Diri 

 Analisis diri merupakan kegiatan menganalisis atau mencari tahu 

lebih dalam tentang segala sesuatu yang ada pada diri sendiri, dengan 

begitu calon franchisee  dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan tersebut maka 

akan membuat franchisee  memiliki keputusan masing-masing dalam 

melakukan tindakan. Analisis diri terhadap franchisee Panties Pizza 

Semarang ini diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Matriks Analisis Diri 

Indikator Keterangan 

Mengevaluasi kemampuan diri dalam 

hal modal 

Franchisee beranggapan modal yang 

diperlukan cukup besar yaitu sekitar 

550 juta rupiah, yang digunakan untuk 

franchise fee sebesar 150 juta, biaya 

sewa ruko yang digunakan untuk 

tempat usaha selama 5 tahun, biaya 

untuk renovasi dan furniture sekitar 350 

juta rupiah, dan sisanya untuk dana 

cadangan operasional selama 3 bulan 

kedepan. Modal untuk investasi ini 

didapatkan dari tabungan pribadi dan 

sebagian merupakan pinjaman dari 

bank. 

Mengevaluasi kemampuan diri dalam 

hal fasilitas yang dimiliki 

Pada saat itu franchisee belum 

memiliki fasilitas seperti tempat usaha 

yang dapat mendukung bisnis Panties 

Pizza sehingga franchisee harus 

menyewa tempat yang dapat digunakan 

untuk tempat usaha Panties Pizza 

dengan lokasi yang strategis. 
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Mengevaluasi porsi waktu yang 

diluangkan untuk bisnis franchise 

Panties Pizza 

Pada saat itu franchisee masih menjadi 

karyawan di PT. Pura Barutama dan 

berencana resign dan full time 

menjalankan bisnis Panties Pizza 

setelah proses renovasi tempat usaha 

selesai. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa 

pada analisis diri menunjukan Bapak Frenky mempertimbangkan modal 

yang dibutuhkan untuk bisnis franchise Panties Pizza karena modal yang 

dibutuhkan cukup besar yaitu sekitar 550 juta rupiah, 150 juta digunakan 

untuk franchise fee yang sudah termasuk mendapatkan kitchen set seperti 

under counter chiller, oven, mixer dan lain-lain, 350 juta digunakan untuk 

sewa ruko selama 5 tahun termasuk untuk biaya renovasi ruko dan 

furniture, dan sisanya digunakan untuk dana cadangan operasional selama 

3 bulan kedepan. Bapak Frenky berani mengambil resiko dengan 

meminjam sebagian modal dari bank karena modal yang dimiliki dari 

tabungan pribadi tidak mencukupi untuk investasi Panties Pizza. Bapak 

Frenky juga mempertimbangkan tempat usaha karena pada saat itu belum 

memiliki tempat usaha sendiri dan berani mengambil resiko dengan 

menyewa ruko yang berada di jalan Hayam Wuruk 42 E karena lokasinya 

yang selalu ramai dilewati banyak orang dan dekat dengan kampus 

sehingga dinilai sesuai untuk bisnis Panties Pizza. Pada awalnya Bapak 
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Frenky adalah karyawan di PT. Pura Barutama dan berani mengambil 

resiko dengan memutuskan untuk  resign dan membuka usaha franchise 

Panties Pizza. 

Berdasarkan hal diatas, pada analisis diri dapat diutarakan bahwa: 

1. Bapak Frenky berani mengambil resiko dengan meminjam 

sebagian modal dari bank karena modal yang dimiliki 

franchisee tidak mencukupi untuk membuka bisnis Panties 

Pizza. 

2. Bapak Frenky berani mengambil resiko menyewa ruko yang 

digunakan untuk tempat usaha Panties Pizza. 

3. Bapak Frenky berani mengambil resiko dengan melepaskan 

status sebagai karyawan dan membuka usaha sendiri. 

 4.3.2. Analisis Merek 

Membeli franchise selain membeli sistem adalah membeli merek 

atau brand, karena hubungan antara brand dan investasi adalah positif. 

Jika brand franchise sudah memiliki ekuitas tinggi dapat dipastikan nilai 

investasinya juga akan tinggi. Analisis merek terhadap franchisee Panties 

Pizza Semarang ini diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Matriks Analisis Merek 

Indikator Keterangan 

Mempertimbangkan berapa lama 

perusahaan Panties Pizza telah berdiri 

Panties Pizza telah berdiri selama 

hampir 3 tahun dan franchisee  menilai 

Panties Pizza dikenal dan diterima 

oleh masyarakat sekitar. 

Mempertimbangkan jumlah gerai 

franchise Panties Pizza 

Franchisee melihat jumlah gerai yang 

dimiliki Panties Pizza pada saat itu 

memang masih sedikit tetapi hal 

tersebut dinilai menjadi peluang bagi 

franchisee karena Panties Pizza belum 

memiliki cabang di kota Semarang. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa 

pada analisis merek menunjukan Bapak Frenky menilai Panties Pizza 

dikenal dan diterima oleh masyarakat sekitar karena dapat bertahan dan 

terus berkembang selama 3 tahun. Bapak Frenky juga melihat adanya 

peluang karena pada saat itu Panties Pizza memiliki jumlah gerai yang 

masih sedikit sehingga Panties Pizza belum memiliki cabang di kota 

Semarang. 
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Berdasarkan hal tersebut, pada analisis merek dapat diutarakan 

bahwa: 

1. Bapak Frenky beranggapan bahwa Panties Pizza cukup 

dikenal dan diminati oleh masyarakat sekitar karena Panties 

Pizza telah berdiri dan berkembang selama 3 tahun. 

2. Bapak Frenky merasa ada peluang karena Panties Pizza 

belum memiliki cabang di kota Semarang. 

 4.3.3. Analisis Pasar 

Analisis pasar penting untuk dilakukan sebelum memulai suatu 

usaha tertentu, karena dengan melakukan analisis pasar dapat mengetahui 

seberapa besar potensi bisnis tersebut. Analisis pasar terhadap franchisee 

Panties Pizza Semarang ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Matriks Analisis Pasar 

Indikator Keterangan 

Mempertimbangkan kebutuhan dan 

kecenderungan pasar 

Franchisee melihat target pasar yang 

ada cenderung mencari tempat makan 

yang dapat digunakan untuk 

nongkrong dan memiliki suasana yang 

nyaman dengan harga makanan yang 

terjangkau tetapi memiliki rasa yang 

enak juga.  
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Mempertimbangkan supply produk dan 

bahan baku yang diperlukan dalam 

proses produksi produk yang ditawarkan 

Franchisee sangat memperhatikan 

supply produk dan bahan baku yang 

diperlukan. Bahan baku utama 

diharuskan membeli di franchisor 

seperti tepung, saus, keju dan sosis 

sedangkan untuk bahan baku 

pendukung lainnya mudah didapat di 

pasar seperti telur, daging cacah, 

bawang dan jamur. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka diketahui pada 

analisis pasar menunjukan Bapak Frenky melihat target pasar yang ada 

cenderung mencari tempat yang nyaman digunakan untuk makan dan 

nongkrong dengan harga yang terjangkau tetapi memiliki rasa yang enak. 

Target pasar yang dimaksud adalah anak muda dan mahasiswa. Bapak 

Frenky juga memperhatikan supply bahan baku yang diperlukan seperti 

bahan baku utama diharuskan mengambil dari franchisor seperti tepung, 

saus, keju,dan sosis sedangkan bahan baku pendukung lainnya mudah 

didapat di pasar seperti telur, daging cacah, bawang dan jamur. 
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Berdasarkan hal tersebut, pada analisis pasar dapat diutarakan 

bahwa: 

1. Bapak Frenky melihat target pasar yang ada cenderung 

mencari tempat makan yang nyaman dengan rasa yang enak 

dan harga yang terjangkau. 

2. Bapak Frenky memperhatikan supply bahan baku karena 

beranggapan dengan lancarnya supply bahan baku dapat 

mempermudah jalannya bisnis. 

4.3.4. Analisis Prospektus Waralaba 

Prospektus adalah gambaran terperinci tentang bisnis yang telah 

dijalankan oleh franchisor. Sebagai franchisee wajib mendapatkan 

informasi secara detail. Prospektus merupakan suatu bentuk keterbukaan 

franchisor untuk memberikan akses informasi terhadap franchisee. 

Analisis prospektus waralaba terhadap franchisee Panties Pizza Semarang 

ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Matriks Analisis Prospektus Waralaba 

Indikator Keterangan 

Mencermati legalitas franchisor Tidak, karena pada saat itu Bapak Frenky 

belum memahami mengenai hukum-

hukum maupun mengenai legalitas 

franchisor seperti apakah franchisor 
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memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) dan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW). 

Mencermati hak dan kewajiban antara 

franchisor dengan franchisee 

Ya, beberapa pokok saja yang dianggap 

franchisee  penting seperti: 

Kewajiban: 

- Bertanggung jawab menyediakan 

dana untuk investasi usaha ini 

termasuk biaya sewa, biaya 

operasional, pemeliharaan dan 

faktor pendukung yang lain. 

- Menentukan dan mengajukan 

lokasi usaha. 

Hak: 

- Memberikan training karyawan 

secara berkala. 

- Memberikan panduan dan 

standard operating procedure 

(SOP) untuk seluruh devisi 

operasional. 

 

 

 



39 
 

Mencermati laporan keuangan 

perusahaan Panties Pizza selama 2 

tahun terakhir 

Tidak, karena pada saat Bapak Frenky 

ingin bergabung dengan Panties Pizza, 

franchisor hanya memberikan keterangan 

mengenai keuangan perusahaan Panties 

Pizza pusat yang berada di kota Solo 

secara lisan. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka diketahui pada 

analisis prospektus waralaba menunjukan Bapak Frenky tidak mencermati 

legalitas franchisor karena pada saat itu belum memahami hukum-hukum 

maupun legalitas franchisor seperti apakah franchisor memiliki Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 

(STPW). Bapak Frenky mencermati hak dan kewajiban antara franchisor 

dengan franchisee terutama pada poin-poin yang di anggap penting seperti 

dalam kewajiban yaitu harus bertanggung jawab menyediakan dana 

investasi dan mengajukan lokasi usaha, lalu dalam hak yaitu mendapatkan 

training karyawan dan mendapatkan SOP untuk semua devisi operasional. 

Bapak Frenky tidak mencermati laporan keuangan perusahaan karena pada 

saat Bapak Frenky ingin bergabung dengan Panties Pizza franchisor hanya 

memberikan keterangan mengenai keuangan gerai Panties Pizza pusat 

yang berada di kota Solo secara lisan. 
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Berdasarkan hal tersebut, pada analisis prospektus waralaba dapat 

diutarakan bahwa: 

1. Bapak Frenky tidak memperhatikan legalitas franchisor 

karena pada saat itu belum memahami hukum-hukum 

ataupun masalah legalitas franchisor. 

2. Bapak Frenky mempertimbangkan hak dan kewajiban antara 

franchisor dengan franchisee karena beranggapan hal 

tersebut yang mengatur hubungan kedua belah pihak. 

3. Bapak Frenky tidak mencermati laporan keuangan gerai 

Panties Pizza pusat karena franchisor hanya memberikan 

keterangan mengenai keuangan gerai Panties Pizza pusat 

secara lisan. 

 4.3.5. Analisis Support 

Support yang bagus akan mempermudah jalannya suatu usaha. 

Dalam bisnis franchise sebagai franchisee harus memperoleh berbagai 

support atau bantuan dari franchisor. Analisis support terhadap franchisee 

Panties Pizza Semarang ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 



41 
 

Tabel 4.5. Matriks Analisis Support 

Indikator Keterangan 

Support pra operasional Ya, franchisor memberikan berbagai 

support seperti : 

- Training karyawan 

- Memberikan standard operating 

procedure (SOP) untuk seluruh 

devisi operasional 

- Design gerai yang disediakan oleh 

franchisor 

Support pasca operasional Ya, franchisor memberikan berbagai 

support seperti: 

- mengembangkan varian produk 

baru  

- Inovasi design gerai yang dapat 

diterima oleh target pasar 

- Review varian produk setiap 3 bulan 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diketahui pada analisis 

support menunjukan Bapak Frenky mempertimbangkan support pra 

operasional dan support pasca operasional yang didapat dari franchisor 
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agar dapat menjalankan bisnis dengan baik dan mendapatkan hasil yang 

maksimal serta dapat meminta bantuan franchisor apabila saat bisnis 

berjalan menemukan masalah. Berikut adalah beberapa contoh support 

yang diberikan franchisor Panties Pizza:  

- Support pra operasional 

1. Memberikan training karyawan 

2. Memberikan SOP untuk seluruh devisi operasinal 

3. Memberikan design gerai 

 

- Support pasca operasional 

1. Mengembangkan varian produk 

2. Inovasi design gerai 

3. Review varian produk setiap 3 bulan 

Berdasarkan hal tersebut, pada analisis support dapat diutarakan 

bahwa: 

1. Bapak Frenky beranggapan support pra operasional yang 

diberikan franchisor dapat mempermudah franchisee 

memulai bisnis Panties Pizza. 

2. Bapak Frenky beranggapan support pasca operasional yang 

diberikan franchisor dapat membantu franchisee dalam 

menjalankan dan mengembangkan bisnis Panties Pizza. 
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 4.3.6. Analisis Sistem 

Analisis sistem yang dimaksudkan berkaitan dengan standard 

operating procedure (SOP). SOP adalah suatu standar pekerjaan sehari-

hari secara tertulis mengenai uraian pekerjaan. Isinya dapat mencakup apa 

saja yang harus dilakukan, dimana, kapan, dan oleh siapa dengan cara 

yang paling efektif selama ini. Analisis sistem terhadap franchisee Panties 

Pizza Semarang ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Matriks Analisis Sistem 

Indikator Keterangan 

Mempertimbangkan sistem operasional 

bisnis franchise Panties Pizza 

Ya, franchisee melihat standard 

operating procedure (SOP) yang 

cukup detail dan mudah dilakukan 

bahkan bagi orang yang masih awam 

dalam bidang tersebut. 

 

 

Mempertimbangkan sistem pemasaran 

bisnis franchise Panties Pizza 

Tidak, karena sistem pemasaran untuk 

setiap kota dinilai berbeda sehingga 

franchisor membebaskan franchisee 

dalam hal teknik pemasaran. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka diketahui pada 

analisis sistem menunjukan Bapak Frenky mempertimbangkan sistem 

operasinal bisnis Panties Pizza dengan melihat SOP yang detail dan mudah 

dilakukan bahkan bagi orang awam dalam bidang tersebut. Bapak Frenky 

tidak mempertimbangkan sistem pemasaran yang dimiliki franchisor 

karena sistem pemasaran untuk setiap kota dinilai berbeda sehingga 

franchisor membebaskan Bapak Frenky dalam hal teknik pemasaran. 

Berdasarkan hal tersebut, pada analisis sistem dapat diutarakan 

bahwa: 

1. Bapak Frenky menilai SOP yang diberikan franchisor cukup 

detail dan mudah dilakukan. 

2. Bapak Frenky bebas menentukan teknik pemasaran sendiri 

karena sistem pemasaran untuk setiap kota dinilai berbeda. 

 4.3.7. Analisis Keuangan 

Analisis keuangan adalah suatu proses pertimbangan dalam 

membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi pada masa 

sekarang dan masa lalu pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk 

menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi 

dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Analisis keuangan 

terhadap franchisee Panties Pizza Semarang ini diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7. Matriks Analisis Keuangan 

Indikator Keterangan 

Mempertimbangkan harga jual produk Ya, franchisee sangat memperhatikan 

harga jual produk yang ditetapkan 

Panties Pizza karena franchisee menilai 

target pasar yang ada sangat sensitif 

terhadap harga. Target pasar yang 

dimaksud adalah mahasiswa dan anak 

muda yang tidak mungkin bersedia 

makan mewah setiap harinya, dan 

makanan dengan harga murah dapat 

menjadi solusi untuk hal tersebut. 

Mempertimbangkan perhitungan waktu 

pengembalian modal 

Franchisee mempertimbangkan 

perhitungan waktu pengembalian 

modal karena hal tersebut menjadi 

salah satu tolak ukur dalam penentuan 

bisnis.  

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka diketahui pada 

analisis keuangan menunjukan Bapak Frenky sangat mempertimbangkan 

harga jual produk yang sudah ditetapkan Panties Pizza karena Bapak 

Frenky menilai target pasar yang ada sangat sensitif dengan harga. Target 

pasar yang dimaksud adalah mahasiswa dan anak muda yang tidak 
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mungkin bersedia makan mewah setiap harinya, sehingga makanan 

dengan harga murah dapat menjadi solusi untuk hal tersebut. Bapak 

Frenky mempertimbangkan perhitungan waktu pengembalian modal 

karena hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam penentuan bisnis. 

Berdasarkan hal tersebut, pada analisis keuangan dapat diutarakan 

bahwa:  

1. Bapak Frenky mempertimbangkan harga jual produk 

karena menilai target pasar yang ada sangat sensitif dengan 

harga. 

2. Bapak Frenky mempertimbangkan waktu pengembalian 

modal karena hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur 

dalam memilih bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 


