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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.Konsep Bisnis 

 

 

 

Gambar 4.1. Logo Kedai Sandwich 

Konsep bisnis perencanaan bisnis “Kedai Sandwich” adalah sebuah bisnis 

kuliner yang menyediakan menu utama sandwich dengan layanan yang cepat, 

kemasan yang praktis serta penentuan isi sandwich oleh pelanggan. Kedai 

Sandwich tercipta karena melihat masyarakat kota Semarang yang kian sibuk dan 

juga melihat kebutuhan masyarakat yang beragam dalam menyantap makanan 

seperti yang sudah peneliti paparkan pada bagian latar belakang penelitian ini. 

Kedai Sandwich akan mengedepankan kepraktisan dan kecepatan dalam 

penyediaan pesanan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dipilihnya sandwich 

sebagai menu utama, karena sandwich sendiri bersifat praktis. Kemudian, 

disediakannya minuman dalam kemasan, serta proses pembayaran dan pemesanan 

di muka juga untuk mendukung kecepatan pelayanan tersebut. Sebagai menu 

sampingan, Kedai Sandwich menawarkan menu kentang goreng sebagai “teman” 

sandwich yang ada. Secara garis besar konsep Kedai Sandwich lebih condong 

kepada pelayanan “take away” daripada untuk makan di tempat. Namun, Kedai 

Sandwich tidak menutup kemungkinan juga jika ada pelanggan yang ingin 

menikmati pesanan di tempat.  

Gambar 4.6 Logo Kedai Sandwich 
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Kemudian, dalam rangka mencapai kebutuhan masyarakat tersebut, Kedai 

Sandwich juga bekerjasama dengan jasa Gofood untuk konsumen yang terpaksa 

tidak bisa meninggalkan tempat atau ingin pesanannya diantar langsung ke tempat 

konsumen. 

 
 

 

 

 Gambar 4.2. Gambar Produk Kedai Sandwich (sebelum dikemas) 

  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.3. Gambar Produk Kedai Sandwich (setelah dikemas) 
 

Nilai lebih dari konsep Kedai Sandwich ini ada beberapa. Yang pertama 

adalah Kedai Sandwich menawarkan kecepatan dalam penyajian pesanan kepada 

pelanggan. Lama penyajian Sandwich berkisar antara 5 – 15 menit, bergantung 

dari kompleksitas pesanan Sandwich. Sehingga Kedai Sandwich sangat cocok 

bagi mereka yang memiliki rutinitas sibuk dan padat. Kedua, diantara saus yang 

Gambar 4.7 Gambar Produk Kedai Sandwich (sebelum dikemas) 

Gambar 4.8 Gambar Produk Kedai Sandwich (setelah dikemas) 
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ditawarkan kepada pelanggan akan ada pilihan saus rendang. Saus rendang akan 

menjadi pembeda tersendiri dengan saus-saus sandwich yang sudah ada. Dan 

yang terakhir adalah kerjasama dengan jasa Gofood sehingga memudahkan 

konsumen dalam pemesanan dan pembelian tanpa perlu meninggalkan tempat. 

Kedai Sandwich diproyeksikan untuk beroperasional jam 08.00 sampai 20.00 

setiap harinya. Konsep outlet sendiri berupa gedung berbentuk rumah yang bagian 

dalamnya memiliki sofa, meja dan kursi. Untuk tempat duduk sendiri memang 

hanya 16 kursi karena Kedai Sandwich lebih fokus kepada pelanggan yang sibuk 

sehingga tidak makan di tempat. Fasilitas yang disediakan Kedai Sandwich seperti 

kamar mandi, akses wifi dan ruangan berpendingin udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Tampak Depan Gedung Kedai Sandwich 

  

Gambar 4.9 Tampak Depan Gedung Kedai Sandwich 
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4.2.  Aspek Pemasaran 

4.2.1. Gambaran Umum Responden 

Tabel 4.15 Tabel Gambaran Umum Responden 
Jenis Kelamin Wanita Pria 

24 6 
Sebaran Umur Umur Jumlah 

  

< 18 tahun 9 
18 - 35 tahun 13 

> 35 tahun 8 
  

Pekerjaan Mahasiswa 6 

  

Pelajar 9 
Karyawan 7 

Ibu Rumah Tangga 4 

PNS 2 
Wiraswasta 2 

 
Pendidikan Terakhir SMP 7 

  

SMA 10 
D3 2 

S1 10 

S2 1 

 
Pendapatan per bulan < Rp 500.000 11 

  

Rp 500.000 - Rp 
1.500.000 

8 

Rp 1.500.000 - Rp 
3.000.000 

4 

Rp 3.000.000 - Rp 
5.000.000 

4 

> Rp 5.000.000 3 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner ini khusus untuk aspek 

pemasaran dan dibagikan kepada 30 responden. Keseluruhan responden 

berdomisili di kota Semarang. Data diri responden sendiri terbagi menjadi 

jenis kelamin, sebaran umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan 

pendapatan per bulan.  
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Tabel 4.16 Tabel Crosstab Kebiasaan Sarapan dengan Minat Menyantap 
Sandwich untuk Sarapan 

 

Minat menyantap Sandwich 

untuk sarapan 

Total Berminat Tidak Berminat 

Kebiasaan Sarapan Terbiasa Sarapan 8 3 11 

Tidak Biasa 15 4 19 

Total 23 7 30 

Sumber : Data Primer yang diolah. 2017 
 

 Dari tabel di atas menunjukkan perilaku responden. Pertama, ialah kebiasaaan 

responden untuk sarapan sebelum beraktifitas. Kedua, adalah minat responden 

untuk menyantap sandwich sebagai menu sarapan. Dapat diketahui 23 responden 

berminat menyantap Sandwich sebagai menu sarapan, dengan 8 responden yang 

terbiasa sarapan dan 15 responden tidak terbiasa sarapan. 

4.2.2. Segmentasi Pasar 

1) Segmentasi Geografis  

Kedai Sandwich lebih fokus kepada konsumen yang sibuk yang 

memiliki waktu terbatas untuk sekedar makan. Konsumen yang seperti 

ini kebanyakan ialah mereka yang berada di perkotaan. Dalam hal ini, 

kota Semarang ialah tujuan utama kemana Kedai Sandwich akan 

menjual produknya. 

2) Segmentasi demografi  

Dalam Segmentasi demografis, Kedai Sandwich akan membagi 

segmen ini dalam beberapa bagian.  
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a. Membagi pasar berdasarkan pada jenis kelamin. Dengan melihat 

hasil pengumpulan data, Kedai Sandwich tidak akan membatasi 

penjualan pada gender tertentu. 

b. Membagi pasar berdasarkan kelompok usia tertentu, yaitu 

kelompok usia kurang dari 18 tahun, 18 – 35 tahun dan 35 tahun ke 

atas. Kedai Sandwich sendiri akan fokus kepada selera konsumen 

yang kelompok usianya ialah 18 tahun ke atas.  

c. Membagi jenis pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi 

reponden. Jenis pekerjaan karyawan, mahasiswa, dan pelajar 

merupakan fokus utama penjualan Kedai Sandwich.  . 

d. Membagi tingkat ekonomi yang dalam hal ini ialah tingkat 

pendapatan. Kedai Sandwich akan melayani konsumen yang 

memiliki tingkat pendapatan lebih dari Rp 500.000,- 

3) Segmentasi Psikografis/Perilaku 

Kedai Sandwich membagi segmentasi psikografis/perilaku menjadi 

2 (dua). Yaitu mereka yang menyantap sarapan sebelum memulai 

aktifitas, dan juga mereka yang ingin menyantap sandwich sebagai 

menu sarapan. Kedua perilaku tersebut menjadi salah satu poin utama 

kepada siapa Kedai Sandwich akan menjual produknya. Kedai 

Sandwich menyediakan produk untuk mereka yang sibuk sampai – 

sampai tidak sempat untuk sarapan. Namun sebenarnya, dalam artian 

luas, Kedai Sandwich menyediakan produk untuk mereka yang tidak 
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memiliki waktu banyak untuk makan tetapi juga berminat untuk 

menyantap produk semacam sandwich.  

4.2.3. Target Pasar 

Target pasar yang ingin dituju oleh Kedai Sandwich ialah mereka 

yang berjenis kelamin pria dan wanita, berdomisili di Kota Semarang, 

berada pada kelompok usia 18 tahun ke atas, berprofesi sebagai 

pelajar, karyawan dan mahasiswa, memiliki pendapatan lebih dari Rp 

500.000,00. Kedai Sandwich fokus menjual produk untuk mereka 

yang sibuk sampai – sampai tidak sempat untuk sarapan. Namun, 

Kedai Sandwich pada dasarnya melayani konsumen yang sibuk dan 

juga konsumen yang tidak punya waktu banyak untuk makan. 

4.2.4. Penetapan Posisi Pasar 

1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. 

Tabel 4.17 Tabel Keunggulan Kompetitif Kedai Sandwich 
 Keunggulan Kompetitif 

Kedai 

Sandwich 

1. Merupakan usaha pertama yang bermenu utama 

sandwich yang isi sandwich-nya bisa ditentukan 

oleh konsumen sendiri. 

2. Penyajian cepat antara 5-15 menit dengan pilihan 

minuman praktis, yaitu minuman dalam 

kemasan/botol. 

3. Kemasan menggunakan paper wrap, kotak segitiga 

dan paper bag sehingga lebih praktis untuk dibawa 

kemana saja. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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 Tabel di atas menjelaskan bagaimana Kedai Sandwich memiliki keunggulan 

kompetitif bila dibandingkan dengan dua pesaing lain yaitu, Covencove dan 

Sandwich.go. Konsep berbeda yang ditawarkan seperti dituliskan pada nomor 1 

(satu) di tabel adalah konsep Kedai Sandwich yang menggunakan sandwich 

sebagai menu utama dan mengutamakan kecepatan serta kepraktisan. Kecepatan 

dalam hal penyajian menjadi poin penting yang di perhatikan oleh Kedai 

Sandwich, seperti pemesanan dan pengisian isi sandwich yang langsung dilakukan 

seketika konsumen memesan dan juga proses pembayaran di depan.  

 Untuk poin nomor 2 (dua), maksutnya adalah Kedai Sandwich memiliki 

keunggulan dalam hal cara pelanggan memesan makanan. Keunggulan tersebut 

adalah pelanggan dapat menentukan isi sandwich sesuai keinginan mereka. 

Sehingga pelanggan bisa menghindari suatu isian tertentu, mungkin sayur atau 

saus, dan juga bisa memadukan isian daging sesuai selera. Pilihan isian tentu saja 

sesuai dengan pilihan isi sandwich yang disediakan Kedai Sandwich dan Kedai 

Sandwich memberikan saran isian paling baik. 

Selanjutnya untuk poin nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) ialah penyajian cepat 

dengan pilihan minuman praktis dan kemasan khusus sehingga mudah dibawa 

kemana saja. Penyajian cepat di sini adalah proses pemesanan di depan yang 

dilakukan segera saat pelanggan memesan sandwich. Sehingga waktu tunggu 

tidak banyak untuk pelanggan karena pesanan dapat segera disiapkan dan 

dihantarkan pada pelanggan. Proses penyiapan sandwich sendiri memakan waktu 

5-15 menit. Penyajian cepat ini juga didukung dengan pilihan minuman yang 

praktis. Pilihan minuman pada Kedai Sandwich adalah berbagai macam minuman 
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dalam kemasan. Minuman dalam kemasan disediakan menjadi pilihan minuman 

dalam Kedai Sandwich karena mempercepat proses pemilihan minuman 

pelanggan sehingga waktu untuk menunggu minuman tidak ada sehingga 

mempercepat dan mempermudah proses pemesanan. Kemudian untuk kemasan 

sandwich, yang digunakan adalah paper wrap yang digunakan sebagai 

pembungkus awal roti, kemudian kotak segitiga untuk member perlindungan lebih 

sekaligus branding Kedai Sandwich serta paper bag untuk memudahkan dibawa 

oleh pelanggan.   

2. Memilih keunggulan kompetitif. 

Tabel 4.18 Tabel Perbandingan Keunggulan Kompetitif 
Nama Kafe Keunggulan Kompetitif 

Kedai Sandwich 1. Merupakan usaha pertama yang bermenu utama 

sandwich yang isi sandwich-nya bisa ditentukan 

oleh konsumen sendiri. 

2. Penyajian cepat antara 5-15 menit dengan 

pilihan minuman praktis, yaitu minuman dalam 

kemasan/botol. 

3. Kemasan menggunakan paper wrap, kotak 

segitiga dan paper bag sehingga lebih praktis 

untuk dibawa kemana saja. 

Covencove 1. Makanan tanpa minyak sawit dan msg. 

2. Menyediakan perpustakaan mini yang 

menyediakan banyak buku. 

Sandwich.go 1. Menyediakan menu sandwich dengan varian 

manis (selai nutella, pisang, oreo, dsb) 

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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 Jika dibandingkan dengan kedua pesaing, Covencove dan Sandwich.go, 

maka memang pada beberapa sudut pandang masih ada keunggulan yang dimiliki 

oleh pesaing. Seperti Covencove yang unggul dalam hal bahan makanan (poin 1 

keunggulan Covencove) dan juga unggul dalam hal meningkatkan minat baca 

pelanggan (poin 2 keunggulan Covencove). Sedangkan Sandwich.go unggul 

dalam hal variasi menu yang tidak hanya berisi daging, tapi juga isian manis 

seperti selai nutella, pisang, oreo dan lain-lain.  

 Namun, keunggulan kompetitif yang ada pada konsep Kedai Sandwich 

juga tidak dimiliki oleh pesaing lain. Sehingga keunggulan kompetitif yang ada 

pantas diwujudkan dan dikomunikasikan kepada pelanggan dan masyarakat luas 

untuk membentuk suatu posisi pasar yang berbeda daripada pesaing. 

2. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. 

Posisi pasar Kedai Sandwich adalah sebagai market leader. Hal ini 

disebabkan karena konsep Kedai Sandwich yang tidak ada pada pesaing lain. 

Konsep tersebut adalah konsep Kedai Sandwich sebagai usaha pertama yang 

bermenu utama sandwich yang memberi kebebasan pelanggan untuk memilih 

isian sandwich sendiri di kota Semarang. Usaha bermenu utama sandwich 

mungkin sudah banyak, tetapi usaha bermenu utama sandwich yang isian 

sandwichnya bisa ditentukan oleh pelanggan adalah Kedai Sandwich. 

Perwujudan dan pengkomunikasian posisi pasar Kedai Sandwich lebih 

banyak digaungkan melalui promosi. Baik itu promosi melalui iklan dan juga 

melalui praktek langsung yang bisa dirasakan konsumen saat membeli sandwich 
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di sini. Dalam promosi, pengkomunikasian posisi pasar akan disampaikan melalui 

media sosial seperti instagram Kedai Sandwich. Bisa dalam bentuk caption atau 

pun dalam bentuk gambar. Sedangkan untuk mengkomunikasikan dalam praktek 

langsung yang bisa dirasakan konsumen, yaitu dengan menciptakan suasana 

nyaman dalam proses pemesanan dan pembayaran langsung dalam Kedai 

Sandwich, melalui ketersediaan Kedai Sandwich pada Go-food, melalui konsep 

desain ruangan (layout) Kedai Sandwich, serta melalui produk minuman yang 

ditawarkan yang merepresentasikan kepraktisan. Dari hal-hal tersebut diharapkan 

kepuasan yang didapat konsumen dari pengalaman membeli, menjadi bukti bahwa 

Kedai Sandwich adalah market leader seperti yang dijelaskan di atas tadi.  
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4.2.5. Bauran Pemasaran 

Tabel 4.19 Tabel Pengumpulan Data Bauran Pemasaran (Covencove) 
Sub-

variabel 
Observasi Wawancara 

Produk 2 macam sandwich (sandwich 

cahaya asia, tuna bang 

sandwich)  

2 macam sandwich 

(sandwich cahaya asia, tuna 

bang sandwich) 

Price Harga yang ditawarkan Rp 

20000 – Rp 22000 

Harga yang ditawarkan Rp 

20000 – Rp 22000 

Place Offline  Offline 

People Karyawan Covencove 

melayani dengan ramah 

Karyawan Covencove 

merupakan hasil rekrutmen 

dengan spesifikasi minimal 

mampu membaca dan 

menulis. Karyawan dari 

lingkungan sekitar juga 

direkrut. 

Physical 

Evidence 

Ruangan nyaman dengan 

fasilitas AC, perpustakaan, 

WC, smoking area, full music 

- 

Promosi Sosial Media Sosial Media 

Proses Menu diberikan pada 

konsumen yang datang, lalu 

konsumen menuju tempat 

duduk, baru menulis pesanan 

sendiri dan memesan kembali 

ke depan. Pembayaran 

dilakukan terakhir  

Pelanggan boleh memilih. 

Ingin langsung memesan dan 

membayar atau mencari 

tempat duduk dulu kemudian 

baru memesan dan 

membayar di akhir 

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil pengumpulan data pada usaha Covencove, maka dapat 

dilihat Covencove hanya memiliki 2 varian menu sandwich yaitu sandwich 

cahaya asia dan juga tuna bang! sandwich. Harga keduanya ialah Rp 20.000 

untuk sandwich cahaya asia dan Rp 22.000,- untuk tuna bang! sandwich. Pada 

beberapa aspek tidak ada hal yang unik, masih sama seperti kebanyakan kafe di 

kota Semarang. Namun ternyata ada sesuatu yang unik dalam hal rekrutmen 

Covencove, yaitu spesifikasi minimal hanya baca tulis. Sehingga dalam kata lain 

Covencove tidak terlalu mengedepankan suatu lulusan pendidikan. Hal unik lain 

terletak pada suasana ruangan yang dibentuk senyaman mungkin, lengkap dengan 

ornamen dari berbagai budaya dan juga tersedianya perpustakaan mini memberi 

nilai berbeda. 

Perlu diketahui konsep bisnis Covencove sendiri berbeda dengan konsep 

bisnis Kedai Sandwich. Covencove tidak hanya memiliki menu sandwich, tetapi 

juga mengunggulkan menu lain, seperti olahan nasi lainnya. Covencove juga 

fokus kepada pelanggan yang ingin bersantai di kafe mereka, memberikan 

perpustakaan mini guna menunjang hal tersebut. 
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Tabel 4.20 Tabel Pengumpulan Data Bauran Pemasaran (Sandwich.go) 
Sub-variabel Observasi Wawancara 

Produk Full beef keju, smoked beef 

keju, sosis keju, korned keju, 

bakso. 

Full beef keju, smoked beef 

keju, sosis keju, korned 

keju, bakso. 

Price Harga yang ditawarkan Rp 

10000 – Rp 18000 

Harga yang ditawarkan Rp 

10000 – Rp 18000 

Place Offline - Online Offline – Online 

People Pelayanan ramah.  Pelayanan ramah, lebih 

kepada kalangan sendiri 

untuk rekrutmen SDM, on 

the job training.  

Physical 

Evidence 

Pencahayaan cukup dengan 

fasilitas AC, perpustakaan, 

toilet, desain interior unik, 

smokingarea, full music. 

- 

Promosi Sosial Media (Instagram, Line) Sosial Media, Stand, 

Bazaar 

Proses Pemesanan di depan, 

pembayaran di belakang. 

Pembayaran di belakang 

dipilih karena ingin 

pelanggan menikmati 

produk yang disiapkan oleh 

Sandwich.Go sehingga 

dalam pembayaran 

pelanggan dapat menilai 

rasa produk dengan harga 

yang ditawarkan. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 



82 
 

Hasil pengumpulan data atas Sandwich.go menunjukkan berbagai macam 

produk yang dimiliki Sandwich.go. Hal ini dikarenakan Sandwich.go memang 

memiliki banyak menu utama berupa sandwich. Namun, Sandwich.go selain 

memiliki menu sandwich, juga memiliki beberapa menu lain seperti menu pangsit 

dan kentang goreng.  

Hal unik lain hasil pengumpulan data adalah harga yang ditawarkan cenderung 

lebih murah daripada yang Covencove tawarkan. Kisaran harga pada Sandwich.go 

ialah Rp 10.000,- hingga Rp 18.000,- jika tanpa permintaan tambahan. Hal unik 

selanjutnya adalah pada proses pembayaran di belakang. Dari hasil wawancara, 

pembayaran dibelakang dipilih agar pelanggan dapat menilai rasa produk dan 

membandingkannya dengan harga yang ditawarkan, yang diharapkan oleh pemilik 

Sandwich.go pelanggan puas dan merasa nilai atas produk sesuai. 

Tabel 4.21 Tabel Pengumpulan Data Bauran Pemasaran (Five Point) 
Sub-
variabel 

Observasi Wawancara 

Produk Tidak ada produk sandwich Tidak ada produk sandwich 

Price -  - 
Place Offline  Offline  

People Pelayanan ramah.  
Pelayanan ramah, lebih kepada 
kalangan sendiri untuk rekrutmen 
SDM. 

Physical 
Evidence 

Pencahayaan cukup, ruangan 
terbuka, tidak ada fasilitas 
AC, toilet 

- 

Promosi Sosial Media (instagram) Sosial Media  

Proses 
Pemesanan dan pembayaran 
di depan. 

Pemesanan dan pembayaran di 
depan dengan alasan untuk 
kepraktisan proses pembelian dan 
pembayaran. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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 Hasil pengumpulan data pada Five Point, diberlakukan untuk beberapa aspek 

saja. Hal ini karena Five Point tidak memiliki menu sandwich. Namun, 

pengumpulan data Five Point ditujukan untuk menjadi referensi Kedai Sandwich 

dalam hal proses pemesanan karena Five Point menggunakan proses pembayaran 

dan pemesanan di depan. Five Point memutuskan proses pemesanan dan 

pembayaran di depan sendiri karena menghindari konsumen lupa membayar 

pesanan dan mengejar kepraktisan dalam proses pembelian. 

Bauran pemasaran untuk Kedai Sandwich dirumuskan dengan 

mempertimbangkan kemampuan Kedai Sandwich, konsep Kedai Sandwich, dan 

nilai-nilai dari pesaing. Bauran pemasaran Kedai Sandwich ialah seperti berikut : 

Tabel 4.22 Tabel Bauran Pemasaran (Kedai Sandwich) 
Sub-variabel Penjelasan 
Produk Isi sandwich ditentukan sendiri oleh pelanggan, dengan 

pilihan menu lain seperti kentang goreng dan minuman 

dalam kemasan. 

Price Penentuan harga mengacu pada hasil perolehan data 

kuesioner yaitu 56,7 % responden memilih kisaran Rp 

10.000 – Rp 15.000. 

Place Offline, menempati suatu tempat.   

People Karyawan hasil rekrutmen dan seleksi diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen Kedai 

Sandwich sesuai dengan kebutuhan Kedai Sandwich. 

Physical 

Evidence 

Pencahayaan cukup, desain ruangan rumahan, ruang 

toilet, sofa, WIFI, ruangan berpendingin udara. 

Promosi Sosial Media (Twitter, Instagram, Facebook) 

Proses Pemesanan dan pembayaran di depan. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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A. Produk 

Produk yang ditawarkan oleh Kedai Sandwich yang utama adalah sandwich, 

sesuai dengan nama bisnis ini, Kedai Sandwich. Isi sandwich ditentukan 

sendiri oleh pelanggan namun pihak Kedai Sandwich juga akan 

menawarkan padanan isian yang sesuai. Lini produk lain dari Kedai 

Sandwich adalah menu kentang goreng dengan minuman dalam kemasan. 

Menu kentang goreng akan ditawarkan dengan berbagai macam bumbu 

seperti barbekyu, keju dan pedas. Sedangkan minuman akan bervariasi dari 

air mineral, susu sapi murni, yoghurt, thai tea, dan teh dalam kemasan botol. 

B. Price 

Price atau harga untuk produk Sandwich ditawarkan pada kisaran harga Rp 

10.000,00 – Rp 20.000,00. Penentuan tersebut mengacu pada hasil 

pembagian kuesioner. Kisaran harga yang dipilih 56,7% responden adalah 

kisaran Rp 10.000,00 – Rp 15.000,00. Namun, harga jual yang ditawarkan 

kepada pelanggan juga harus melihat berapa harga pokok penjualan yang 

selebihnya akan dijelaskan dalam aspek operasi. Dengan kata lain, harga 

yang disajikan pada bauran pemasaran ini masih hanya sebatas hasil 

pembagian kuesioner dan perlu dianalisis lebih jauh. 

C. Place 

Place atau tempat untuk menjual produk Kedai Sandwich ialah pada suatu 

tempat atau bangunan tertentu (Offline). Bertempat pada jalan Peleburan 

dan pada bangunan berupa rumah. Tempat dalam hal ini akan dijelaskan 

lebih lengkap pada bagian lokasi pada aspek operasi.  
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D. People 

People (orang) atau karyawan yang menjalankan Kedai Sandwich, ialah 

orang-orang yang harus melalui proses rekrutmen, dan mengikuti pelatihan 

yang sesuai standar yang ditetapkan Kedai Sandwich, sehingga pelayanan 

yang dihasilkan mampu memuaskan pelanggan Kedai Sandwich. Pada 

Kedai Sandwich sendiri ada beberapa pekerjaan yaitu, manajer, juru masak, 

dan pelayan/floor. Untuk setiap harinya diperlukan karyawan yang handal 

dan ramah, sehingga pelanggan merasa nyaman datang dan menikmati 

produk Kedai Sandwich. 

E. Physical Evidence 

Physical Evidence atau bukti fisik yang ada pada Kedai Sandwich ialah 

berupa pencahayaan cenderung hangat (tidak dengan lampu putih), desain 

ruangan rumahan, ruangan yang berpendingin udara, terdapat sofa di 

dalamnya, memiliki fasilitas toilet, dan memiliki akses Wifi. Dengan 

fasilitas pendukung tersebut, Kedai Sandwich menawarkan kenyamanan 

bagi pelanggan yang menikmati produk di tempat. Jadi, walaupun Kedai 

Sandwich cocok bagi pelanggan yang sibuk dan perlu segera pergi ke 

tempat lain juga memiliki tempat duduk terbatas, Kedai Sandwich juga 

cocok bagi mereka yang ingin menikmatinya di dalam ruangan Kedai 

Sandwich. 

F. Promosi 

Promosi yang akan dilakukan oleh Kedai Sandwich adalah dengan beberapa 

cara. Diantaranya adalah pengadaan neonbox, iklan melalui sosial media 
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(instagram), promo “Buy 2 get 1 free” dan juga potongan harga / kupon. 

Dengan adanya berbagai macam promosi ini diharapkan menarik perhatian 

khalayak luas sehingga pasar potensi bisa dijangkau dan Kedai Sandwich 

dapat dikenal pada masyarakat umum. 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Desain Neon Box 

G. Proses 

Proses adalah bauran pemasaran yang penting untuk Kedai Sandwich. Hal  

ini karena proses di sini merepresentasikan nilai lebih dari Kedai Sandwich 

yaitu kecepatan dalam penyajian dan kepraktisan. Proses yang ada adalah 

pembayaran dan pemesanan di depan. Yaitu, pelanggan yang datang 

dipersilahkan langsung menuju tempat pemesanan untuk memilih isian 

sandwich yang diinginkan. Sandwich hasil pesanan akan disiapkan dan 

dikemas saat itu juga. Kemudian dilanjutkan dengan pesanan minuman atau 

kentang goreng. Diakhiri dengan pembayaran pesanan dan pelanggan 

membawa pesanan yang dibeli. Kemasan produk Kedai Sandwich yang 

praktis menggunakan paper wrap, kotak segitiga dan paper bag 

memberikan kebebasan pelanggan untuk makan di tempat atau segera di 

bawa ke tempat lain.  

Gambar 4.10 Desain NeonBox Kedai Sandwich 
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Gambar 4.11 Proses Penjualan Produk Kedai Sandwich 

4.2.6. Proyeksi Permintaan 

Proyeksi permintaan ditentukan berdasarkan hasil pengumpulan data 

kepada pesaing. Pesaing di sini ialah usaha Covencove dan Sandwich.go yang 

keduanya memiliki menu Sandwich.  

Tabel 4. 23 Tabel Permintaan Sandwich Pesaing per Porsi 
Pesaing Penjualan Per tahun (porsi) 

Covencove 9000 

Sandwich.go 8280 

Rata-rata 8640 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data tersebut, maka proyeksi permintaan Kedai Sandwich sebagai 

berikut: 

Konsumen datang, disambut oleh pelayan Kedai Sandwich. 

Konsumen memesan langsung pada tempat yang disediakan

Pengisian dan penyajian sandwich langsung dilakukan saat konsumen memilih 
isian sandwich

Konsumen dipersilahkan memilih minuman dalam kemasan dan kentang 
goreng dengan bumbu

Pembayaran dilakukan setelah semua pesanan tersedia

Konsumen dipersilahkan menikmati pesanan, bisa di tempat yang telah 
disediakan atau dibawa dalam perjalanan
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Tabel 4.24 Proyeksi Permintaan Sandwich per Tahun 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Proyeksi per tahun (porsi) 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan :  

1. Asumsi permintaan meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya 

2. Proyeksi permintaan Kedai Sandwich tahun 2018 adalah rata – rata 

permintaan dari kedua pesaing Kedai Sandwich. 

3. Tahun 2019 adalah 8.640 x 105% = 9.072 porsi/tahun atau 756 porsi/bulan 

4. Tahun 2020 adalah 9.072 x 105% = 9.526 porsi/tahun atau 793 porsi/bulan 

5. Tahun 2021 adalah  9.526 x 105% = 10.002 porsi/tahun atau 834 

porsi/bulan 

6. Tahun 2022 adalah 10.002 x 105% = 10.502 porsi/tahun atau 876 

porsi/bulan  
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Tabel 4.25 Tabel Permintaan Kafe Pesaing dan Rasio Perbandingan 
Sandwich.go Covencove 

Produk Jumlah 
Permintaan 

Produk Jumlah 
Permintaan 

Sandwich 
(keseluruhan) 

8.280 Sandwich 9.000 

Sandwich  
(beli di tempat) 

3.423 Minuman 17.936 

Sandwich  
(via Gofood) 

4.857 Sandwich  
(via Gofood) 

- 

Minuman 3.766 Kentang Goreng 19.730 

Kentang Goreng 4.108  

Rasio produk  
(dibandingkan dengan permintaan sandwich keseluruhan) 

Sandwich.go Covencove 

Sandwich 
(keseluruhan) 

100% Sandwich 100% 

Sandwich  
(beli di tempat) 

41,34% Minuman 199,29% 

Sandwich  
(via Gofood) 

58,66% Sandwich  
(via Gofood) 

- 

Minuman 45,48% Kentang Goreng 219,22% 

Kentang Goreng 49,61%  

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Keterangan : Covencove tidak ada data permintaan sandwich melalui 

gofood karena Covencove tidak khusus menjual sandwich dan juga menu lain 

melalui jasa gofood. 

 Melihat hasil tabel di atas (tabel 4.25) maka peneliti menentukan rasio 

sandwich pembelian di tempat dan pembelian melalui jasa gofood berdasarkan 

rasio yang ada pada permintaan Sandwich.go (41,34% : 58,66%). Sedangkan 

Covencove tidak dalam pertimbangan karena tidak memiliki jalur penjualan 
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khusus melalui gofood. Pertimbangan yang peneliti ambil adalah konsep Kedai 

Sandwich dan Sandwich.go sama-sama memiliki dua cara penjualan (jasa gofood 

dan penjualan di tempat). Sandwich.go dan Kedai Sandwich juga memiliki menu 

utama sandwich. Walaupun, pada kenyataannya menu lain selain sandwich pada 

Sandwich.go ada beberapa, seperti menu kentang goreng dan pangsit. Disebabkan 

adanya beberapa perbedaan, maka tidak tepat jika rasio yang ada pada 

Sandwich.go diterapkan begitu saja pada Kedai Sandwich. 

 Melihat pertimbangan tersebut maka peneliti menentukan proyeksi 

pembelian di tempat sebanyak 40 % berbanding 60 % untuk pembelian melalui 

jasa gofood. Pembelian melalui jasa gofood diproyeksikan lebih banyak 

disbanding dengan pembelian di tempat karena melihat Kedai Sandwich yang 

berfokus pada pelanggan yang sibuk dan memiliki waktu terbatas untuk makan. 

Tabel 4.26 Proyeksi Permintaan Sandwich berdasar Jalur Pembelian 
tahun  

Jalur pembelian 
2018 2019 2020 2021 2022 

Pembelian di tempat 3.456 3.629 3.810 4.001 4.201 

Pembelian via go-food 5.184 5.443 5.715 6.001 6.301 

Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

 Keterangan : 

a. Proyeksi permintaan Sandwich dengan pembelian di tempat 

sebanyak 40% 

b. Proyeksi permintaan Sandwich dengan pembelian di melalui go-

food sebanyak 60% 

c. Proyeksi permintaan diasumsikan meningkat 5% per tahunnya 
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Tabel 4.27 Proyeksi Permintaan Minuman dalam Kemasan per Tahun 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Proyeksi per tahun (porsi) 3.456 3.629 3.810 4.001 4.201 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan :  

a) Permintaan minuman diasumsikan sebanyak jumlah permintaan 

sandwich Kedai Sandwich di tempat per tahunnya. Asumsi demikian 

mengacu pada rasio permintaan minum Sandwich.go (tabel 4.25) dan 

bukan Covencove.  

b) Hal ini karena Covencove memiliki konsep yang berbeda dengan Kedai 

Sandwich karena memang mendukung pelanggan untuk bersantai lama di 

Covencove sehingga permintaan minum jauh lebih banyak dibandingkan 

permintaan sandwich. Apalagi Covencove juga memiliki menu lain 

selain menu sandwich.  

c) Sedangkan Sandwich.go walaupun juga memiliki konsep untuk bersantai 

dan juga menu selain menu sandwich, tapi menu yang ditawarkan tidak 

sebanyak menu pada Covencove sehingga ada perbedaan yang tidak 

terlalu mencolok antara permintaan sandwich dengan permintaan minum 

Sandwich.go 

d) Asumsi permintaan minuman meningkat sebesar 5% dari tahun 

sebelumnya. 
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Tabel 4.28 Proyeksi Permintaan Minuman per Produk Minuman 
tahun 

Produk Minuman 
2018 2019 2020 2021 2022 

Teh Pucuk Harum 864 907 953 1.000 1.050 

Susu Sapi Murni 346 363 381 400 420 

Yoghurt Cimory 518 544 572 600 630 

Aqua Air Mineral 1.037 1.089 1.143 1/200 1.260 

Thai Tea 691 726 762 800 840 

Sumber : Data Primer yang diolah. 2018 

 Keterangan : 

i. Proyeksi permintaan teh pucuk harum sebanyak 25% dari permintaan 

minuman tahun berjalan. 

ii. Proyeksi permintaan susu sapi murni sebanyak 10% dari permintaan 

minuman tahun berjalan. 

iii. Proyeksi permintaan yoghurt sebanyak 15% dari permintaan minuman 

tahun berjalan. 

iv. Proyeksi permintaan air mineral sebanyak 30% dari permintaan minuman 

tahun berjalan. 

v. Proyeksi permintaan thai tea sebanyak 20% dari permintaan minuman 

tahun berjalan. 

vi. Asumsi permintaan tiap produk minuman meningkat sebesar 5% dari 

tahun sebelumnya. 

Tabel 4.29 Proyeksi Permintaan Kentang Goreng per Tahun 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Proyeksi per tahun (porsi) 3.802 3.992 4.191 4.401 4.621 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Keterangan :  

a. Permintaan Kentang goreng Kedai Sandwich diasumsikan lebih 

banyak 10% dari jumlah permintaan sandwich di tempat per 

tahunnya. 

b. Asumsi demikian mengacu kembali pada permintaan pembelian 

sandwich Sandwich.go di tempat (41,34%) dibandingkan dengan 

permintaan kentang goreng Sandwich.go (49,61%). Data pada 

Covencove tidak menjadi acuan kembali karena perbedaan konsep 

dan jumlah menu dibandingkan dengan Sandwich.go dan Kedai 

Sandwich. 

c. Pada permintaan sandwich dan permintaan kentang goreng 

Sandwich.go terdapat selisih hampir 9%. Selisih tersebut kemudian 

peneliti tetapkan menjadi 10% lebih banyak untuk permintaan 

kentang goreng karena Kedai Sandwich hanya terdapat menu 

kentang goreng selain menu utama sandwich sedangkan 

Sandwich.go masih memiliki menu lain selain menu sandwich dan 

kentang goreng.   

d. Asumsi permintaan kentang goreng meningkat sebesar 5% dari 

tahun sebelumnya. 
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4.2.7. Biaya Pemasaran 

 Tabel 4.30 Perencanaan Biaya Pemasaran 
Strategi 

Pemasaran 
2018 2019 2020 2021 2022 

Neonbox 100cm x 45cm x Rp 

100.000 =450.000 
- - - - 

Iklan Sosial 

Media 
Iklan Instagram 

( 25rb/hari, 200 hari 

= 5 juta ) 

Iklan Instagram 

( 25rb/hari, 200 

hari = 5 juta ) 

Iklan Instagram 

( 25rb/hari, 200 

hari = 5 juta ) 

Iklan Instagram 

( 25rb/hari, 120 

hari = 3 juta ) 

Iklan Instagram 

( 25rb/hari, 80 hari = 

2 juta ) 

Buy 2 get one 

free (kurun 

waktu) 

Per 2 bulan, 

6 x 13 sandwich x 

Rp 20.000 = Rp 

1.560.000 

Per 2 bulan. 

6 x 13 sandwich x 

Rp 20.000 = Rp 

1.560.000 

Per 3 bulan.  

4 x 13 sandwich x 

Rp 20.000 = Rp 

1.040.000  

Per 3 bulan.  

4 x 13 sandwich x 

Rp 20.000 = Rp 

1.040.000  

Per 4 bulan.  

3 x 13 sandwich x 

Rp 20.000 = Rp 

780.000 

Kupon 

(Potongan 

Harga 10%) 

1000 kupon, senilai 

Rp 2.000.000 

1000 kupon, senilai  

Rp 2.000.000 

1000 kupon, 

senilai Rp 

2.000.000 

750 kupon, senilai 

Rp 1.500.000 

500 kupon, senilai 

Rp 1.000.000.  

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 



95 
 

Keterangan :  

- Asumsi biaya iklan Instagram tetap selama 5 tahun.  

- Asumsi potongan harga 10% ialah senilai Rp 2.000  

 

4.2.8. Survei Tanggapan Konsumen 

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat akan produk Kedai 

Sandwich, telah dilakukan suatu survei tanggapan calon konsumen. 

Survei dilakukan dengan cara membagikan produk Kedai Sandwich 

kepada 5 (lima) responden. Responden dipersilahkan menikmati produk 

yang sudah disediakan dan kemudian peneliti akan mewawancarai 

responden. Dalam survei kali ini responden mencoba sampel yang 

sama, yaitu Sandwich yang berisikan daging asap, timun, selada, saus 

barbekyu, dan keju. 

Berdasarkan hasil survei tanggapan konsumen (tabel 4.30), dapat 

disimpulkan konsep bisnis Kedai Sandwich mendapat respon cukup 

positif.  

 Pada variabel tingkat rasa, dari skala 1-5, para responden memberi 

nilai antara 3 hingga 4,5. Dapat disimpulkan rasa dari produk Kedai 

Sandwich dapat diterima oleh responden. 
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Tabel 4.31 Tabel Hasil Survei Tanggapan Konsumen 
Variabel Pertanyaan Rekapitulasi hasil wawancara 

Tingkat Rasa  

(skala 1 – 5) 

Dari 5 responden yang ada, mereka memberi nilai rasa 

antara 3 sampai 4,5. Dengan rincian, 1 (satu) orang 

memberi nilai 4,5. Lalu, 2 (dua) orang memberi nilai 3,5. 

Dan juga 2 (dua) orang memberi nilai 3. 

Tingkat 

Kekenyangan 

Dari 5 responden, 5 responden mengatakan kenyang 

setelah menikmati produk Kedai Sandwich. 

Tampilan 5 responden untuk tampilan Sandwich mengatakan 

tampilan Sandwich biasa saja. 

Keinginan untuk 

membeli di sela 

kesibukan 

5 responden mengatakan tertarik untuk membeli di sela 

kesibukan, dengan catatan penyajian harus cepat dan juga 

konsep sandwich sangat mendukung. 

Kemasan 5 responden merespon baik kemasan yang ditawarkan 

yaitu menggunakan kertas pembungkus juga paper bag. 

Kepantasan Harga Dari 5 responden, hanya 1 satu responden yang 

mengatakan harga tidak pantas, sedangkan yang lainnya 

mengatakan pantas.  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Kemudian, variabel tingkat kekenyangan, yaitu tentang apakah satu 

Sandwich yang responden rasakan tersebut mengenyangkan atau tidak. Hasil 

wawancara menyatakan semua responden kenyang dengan sampel yang diberikan. 

Untuk variabel tampilan produk Sandwich, semua responden mengatakan 

tampilan produk Sandwich biasa saja. Hal tersebut dapat dimaklumi karena 
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peneliti mencoba membuat sendiri sampel produk yang ada tanpa latar belakang 

yang mendukung pembuatan sampel produk. 

 Selanjutnya, variabel keinginan untuk membeli di sela kesibukan, Semua 

responden pada variabel ini menyatakan minat untuk membeli di sela kesibukan 

mereka. Ada responden yang setuju dengan alasan kepraktisan produk yang 

mendukung, sehingga bisa dinikmati selagi bekerja di depan komputer. Namun, 

semua responden mengatakan minat membelinya jika penyajian yang dilakukan 

cepat. Tentu saja hal ini sesuai dengan konsep Kedai Sandwich dan merupakan 

suatu tanggapan positif. 

 Pada variabel kemasan, semua responden setuju dengan konsep kemasan 

yang ditawarkan. Produk Sandwich akan dilapisi kertas pembungkus (paper 

wrap), kotak segitiga, kemudian dimasukkan ke dalam paper bag.  

 Variabel yang terakhir adalah kepantasan harga, dimana dalam hasil 

wawancara menyatakan 4 (empat) responden merasa harga yang ditawarkan 

pantas, dan 1 (satu) responden merasa tidak pantas. 

Dari hasil tersebut bisa disimpulkan respon yang ada ialah positif namun tidak 

sempurna, seperti pada variabel tampilan Sandwich yang dianggap responden 

masih biasa saja.  
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4.3. Aspek Operasi 

4.3.1. Desain Produk 
 

 Tabel 4.32 Tabel Pengumpulan Data Desain Produk (Covencove) 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Tabel di atas merupakan hasil pengumpulan data dan pengolahan data untuk kafe 

pesaing, yaitu Covencove, untuk desain produk. Pada poin desain moduler, 

Covencove sudah menerapkannya untuk mengatasi menu yang berkaitan dengan 

roti tawar. Covencove menggunakan roti tawar yang sama untuk menu-menu 

sandwich dan menu breakfast roti. Hal ini dilakukan untuk mengatasi roti tawar 

yang tidak habis jika digunakan untuk menu breakfast dari Covencove. 

Sedangkan pada variabel “desain yang ramah lingkungan” apa yang dilakukan 

Teknik 
Pengumpulan 
Data 

Desain moduler 
Desain yg ramah 
lingkungan 

Observasi  Desain yang fleksibel diterapkan 

pada menu yang memiliki 

kesamaan bahan dalam menu. 

Contoh, menu breakfast yang ada 

menggunakan roti tawar, roti 

tawar juga digunakan pada menu 

sandwich ini. 

Covencove lebih 

menekankan kepada 

penggunaan wadah 

piring yang bisa 

digunakan kembali 

Wawancara  Menu sandwich muncul untuk 

mengatasi roti tawar yang tidak 

terpakai dari menu breakfast yang 

ditawarkan. 

- 
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oleh Covencove cenderung sama seperti usaha sejenis. Contohnya ialah pemilihan 

penggunaan piring daripada wadah karton atau mika.  

 
Tabel 4.33 Tabel Pengumpulan Data Desain Produk (Sandwich.go) 

Teknik 
Pengumpulan 
Data 

Desain moduler 
Desain yg ramah 
lingkungan 

Observasi  Desain moduler pada roti dan 

keju yang digunakan. 

- 

Wawancara  Desain yang fleksibel 

diterapkan pada menu yang 

memiliki kesamaan bahan 

dalam menu. Terutama seperti 

roti, keju, dan saus. 

Penggunaan kertas 

pembungkus (rice 

paper) daur ulang. 

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Tabel 4.32 di atas merupakan tabel hasil pengumpulan data dari 

Sandwich.go. Pada variabel desain moduler, Sandwich.go menggunakan bahan 

yang sama untuk beberapa menu yang berbeda. Seperti penggunaan roti, keju dan 

saus yang sama untuk beberapa menu. Sedangkan, untuk variabel desain yang 

ramah lingkungan, Sandwich.go lebih kepada penggunaan kertas pembungkus 

(paper wrap) daur ulang yang digunakan untuk menjadi kemasan produk mereka. 

Melihat hasil pengumpulan data dari dua pesaing tersebut sebagai referensi dan 

juga dengan tidak melupakan konsep Kedai Sandwich, maka berikut adalah 

Desain Produk Kedai Sandwich. 
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1. Desain moduler.  

Dalam variabel desain yang moduler, isian yang yang disajikan oleh Kedai 

Sandwich, mampu digunakan untuk memenuhi keinginan pelanggan akan 

isian sandwich dan tidak ada batasan dalam penggunaannya. Di sini 

peneliti ingin menunjukkan bahwa isian apa pun bisa pelanggan masukkan 

ke dalam sandwich pesanan mereka. Sehingga dapat disimpulkan desain 

produk yang ada, terlebih dalam hal isian sandwich, sangatlah fleksibel 

untuk pesanan pelanggan. Namun, perlu diperhatikan, Kedai Sandwich 

akan menyarankan padanan yang dirasa pas dalam penentuan isian 

sandwich. Hal ini dikarenakan untuk menjaga dan membantu pelanggan 

untuk menemukan rasa terbaik dari sandwich yang dipesan. Jadi, semua 

isian sebenarnya bisa digunakan dalam satu pesanan Sandwich, namun, 

tidak disarankan. 

2. Desain yang ramah lingkungan.  

Untuk variabel desain yang ramah lingkungan, Kedai sandwich 

mengedepankan hal ini dalam pemilihan kemasan Sandwich. Hal ini 

ditandai dengan penggunaan kemasan pembungkus (paper wrap) yang 

berlisensi ramah lingkungan, seperti foodgrade, recyclable, dan 

ecofriendly. Lisensi food grade dalam hal ini berarti kemasan tersebut 

memang diciptakan ramah dengan makanan dan tidak mengandung racun 

yang membahayakan jika digunakan sebagai kemasan untuk makanan. 

Selanjutnya adalah recycleable. Lisensi ini berarti kemasan tersebut 

menggunakan bahan–bahan baku yang bisa didaur ulang dengan mudah 
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oleh alam. Sedangkan untuk eco-friendly sendiri berarti kemasan tersebut 

ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan.   

 

 

 Gambar 4.7. Gambar Logo food grade, eco friendly, dan recyclable 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Gambar Desain Kertas Pembungkus Sandwich dengan Logo 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.9. Gambar Produk Kedai Sandwich (sebelum dikemas) 

Kemasan sandwich yang digunakan secara keseluruhan adalah paper wrap 

yang digunakan sebagai pembungkus awal roti, kemudian kotak segitiga untuk 

memberikan perlindungan lebih sekaligus branding Kedai Sandwich serta paper 

bag untuk memudahkan dibawa oleh pelanggan. 

Gambar 4.12 Gambar Logo foodgrade, ecofriendly, dan recyclable 

Gambar 4.13 Gambar Desain Kertas Pembungkus Sandwich dengan Logo 

Gambar 4.14 Gambar Produk Kedai Sandwich  
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4.3.2. Lokasi 

Tabel 4.34 Hasil Pengumpulan Data Pemilihan Lokasi Pesaing (Covencove) 

Variabel 
Pengumpulan data 

Observasi Wawancara 

Kedekatan 

dengan Pasar  

Pasar konsumen yang dituju 

sangat dekat, karena masih 

dalam lingkungan kampus 

Universitas Dipenogoro.  

Poin utama usaha ini adalah 

lebih dekat dengan pasar 

konsumen yaitu mahasiswa 

Universitas Diponegoro. 

Pemilik lebih 

mengutamakan 

kedekatan lokasi 

usaha miliknya 

dengan mahasiswa 

Universitas 

Diponegoro. 

Kedekatan 
dengan 
pemasok 

Tidak terlihat ada pertimbangan 

khusus untuk dapat dekat dengan 

pemasok. 

- 

Kedekatan 

dengan 

pesaing 

Karena dekat dengan pasar, 

kedekatan jarak dengan pesaing 

mau tidak mau harus terjadi. 

Ditambah usaha sejenis memang 

banyak dan mau tidak mau 

bersaing dengan pesaing. 

- 

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dalam pemilihan lokasi kafe pesaing, Covencove, lebih mengutamakan 

menentukan lokasi lebih dekat kepada konsumen. Hal ini terlihat dalam hasil 

pengumpulan data kepada usaha ini, baik dalam wawancara maupun dalam 

observasi oleh peneliti. Dan jika ditelaah lebih jauh, memang konsep usaha ini 

lebih kepada usaha kafe untuk pelanggan yang ingin menyantap hidangan, 
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bersantai, berkumpul (nongkrong), mengerjakan tugas, dan kegiatan sejenis 

lainnya. Maka tidak heran usaha ini menjadikan kedekatan kepada pasar 

konsumen sebagai poin utama. Pasar konsumen utama usaha ini adalah 

mahasiswa Universitas Diponegoro, dan jika melihat konsep usaha ini, maka tidak 

heran banyak usaha pesaing yang sejenis yang juga berdekatan dengan usaha ini. 

Tabel 4.35 Hasil Pengumpulan Data Pemilihan Lokasi Pesaing (Sandwich.go) 

Variabel 
Pengumpulan data 

Observasi Wawancara 

Kedekatan 

dengan Pasar  

Sandwich.go tidak dekat 

dengan suatu pasar 

tertentu. Hasil observasi 

menunjukkan lokasi 

Sandwich.go tidak 

berada di tengah-tengah 

suatu pasar konsumen 

yang besar.  

- 

Kedekatan 

dengan pemasok 

- 

Dari hasil wawancara, pemilik 

Sandwich.go mengatakan 

pihaknya cenderung lebih 

menuju pada pemasok untuk 

menyediakan bahan makanan 

yang segar. Dan juga lebih 

mengandalkan penjualan melalui 

Go-food dan pesan antar. 

Kedekatan 
dengan pesaing 

- - 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 
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Untuk kafe pesaing selanjutnya yang akan menjadi preferensi bagi Kedai 

Sandwich adalah Sandwich.go. Dalam hasil observasi dan wawancara seperti 

dijelaskan di atas, konsep usaha Sandwich.go memang berbeda dengan konsep 

usaha Covencove. Sandwich.go lebih tertarik kepada penjualan online dan pesan 

antar. Usaha ini lebih mengedepankan kedekatan dengan pemasoknya karena 

mengutamakan kesegaran bahan baku yang digunakan. Pemasok yang dimaksud 

adalah pasar Bangetayu. Bahan baku seperti sayuran dan roti untuk sandwich 

ialah poin utama dalam kedekatan dengan pemasok. Di lain pihak, Sandwich.go 

juga lebih mendekatkan diri kepada tempat tinggal para karyawan, untuk 

mempercepat dan memudahkan akses karyawan.  

 Tabel 4.36 Tabel Pengujian Lokasi Kedai Sandwich 
Lokasi Kedai 

Sandwich (Pleburan) 
Observasi 

Kedekatan dengan 

Pasar  

Lokasi Kedai Sandwich dekat dengan pusat 

kota Semarang, Simpang Lima. 

Kedekatan dengan 
pemasok 

Faktor ini tidak berpengaruh karena sebagian 

besar bahan baku roti, sayur, daging, keju dan 

sebagainya mudah didapatkan di pasar terdekat, 

yaitu seperti pasar peterongan, dan pasar 

langgar. 

Kedekatan dengan 

pesaing 

Faktor ini tidak berpengaruh karena konsep 

Kedai Sandwich yang berbeda dari para 

pesaing. 

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 
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a. Kedekatan dengan pasar.  

Kedai Sandwich lebih mengedepankan faktor kedekatan dengan 

masyarakat di sekitar Simpang Lima. Lokasi Kedai Sandwich berada di 

Jalan Peleburan yang dekat dengan Simpang Lima karena Simpang Lima 

ialah pusat kota Semarang, dimana banyak gedung perkantoran seperti 

Telkom, Bank Indonesia, Citibank, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

dan sebagainya. Selain itu lokasi Kedai Sandwich juga dekat dengan 

sekolah seperti SMK 7, SMK 3, SMA 1, juga sekolah tinggi seperti 

Akademi Kimia Industri, Politeknik Ilmu Pelayaran, dan juga dekat 

dengan kampus Universitas Dipenogoro Peleburan. Kedai Sandwich 

diharapkan bisa memenuhi kebutuhan akan makan masyarakat tersebut 

yang sibuk dengan berbagai aktivitas namun memiliki waktu makan yang 

terbatas.  

b. Kedekatan dengan pemasok.  

Faktor ini tidak berpengaruh terhadap Kedai Sandwich karena bahan 

baku seperti daging, keju, serta sayuran, bisa didapatkan dari pasar-pasar 

terdekat seperti pasar Peterongan dan pasar Langgar. Hanya saja pemasok 

roti tawar, dan saus ialah Lotte Mart. 

c. Kedekatan kepada pesaing.  

Faktor ini tidak berpengaruh terhadap Kedai Sandwich karena Kedai 

Sandwich memiliki keistimewaan tersendiri diantara usaha lain yang 

menjual sandwich di menu mereka. Hanya Kedai Sandwich yang 

mengusung konsep pemilihan isian Sandwich oleh pelanggan dan juga 
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usaha yang menawarkan penyajian 5 – 15 menit dan kepraktisan (sistem 

takeaway dan kemasan mudah dibawa). 

Melihat pertimbangan – pertimbangan tersebut maka lokasi rencana Kedai 

Sandwich di Jalan Peleburan menjadi lokasi yang tepat karena strategis dan sesuai 

dengan konsep Kedai Sandwich. Kedai Sandwich akan menggunakan gedung 

berbentuk rumah yang akan dijadikan tempat penjualan produknya dengan biaya 

sewa Rp 54.000.000/ tahunnya. 

 

4.3.3. Tata Letak 

Tabel 4.37 Hasil Pengumpulan Data Pengujian Tata Letak Pesaing 
Kriteria tata 

letak 

Observasi 
Covencove Sandwich.go 

Lingkungan 
hidup dan 
estetika 

Penempatan tanaman kecil 

dalam botol kaca untuk 

lingkungan hidup. Estetika lebih 

kepada desain interior yang 

ditawarkan seperti ornamen dan 

hiasan dalam ruangan 

Estetika lebih kepada 

interior,dan pemilihan 

background pada dinding 

Aliran 

informasi 

Informasi tentang pesanan 

diterima oleh bar di depan, 

diteruskan dengan bantuan 

waitress untuk diteruskan 

kepada bagian dapur. Ketika 

pesanan selesai pemberitahuan 

kepada waitress disampaikan 

melalui HT (handy talky). 

Aliran informasi 

menggunakan sistem 

berbasis aplikasi. Dan alur 

pemberian makanan dari 

dapur ke depan/bar juga 

memiliki akses yang 

mudah. 

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 
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Melalui tabel di atas, dapat disimpulkan kedua pesaing memiliki fokus 

yang berbeda perihal tata letak. Covencove lebih unggul dalam kriteria estetika 

dan lingkungan hidup karena hiasan dalam ruangan Covencove lebih hidup 

dibanding dengan Sandwich.go. Namun, hal ini bisa dimaklumi karena 

Sandwich.go lebih fokus kepada penjualan berbasis online.  

Selanjutnya, dalam kriteria aliran informasi. Kedua pesaing menggunakan 

bantuan teknologi untuk memudahkan penyampaian informasi dari satu bagian ke 

bagian lain. Covencove menggunakan HT (handytalky) dan Sandwich.go 

menggunakan suatu aplikasi tertentu yang peneliti tidak diijinkan untuk tahu oleh 

pemilik Sandwich.go. Dari poin ini dapat menjadi suatu referensi yang baik bagi 

Kedai Sandwich sendiri. 

Sedangkan bagi Kedai Sandwich, tata letak akan dipertimbangkan sebagai 

berikut. 

1. Lingkungan hidup dan estetika.  

Dalam segi lingkungan hidup, Kedai Sandwich menempatkan beberapa 

tanaman hidup pada sudut ruangan untuk pemanis ruangan. Sudut ruangan 

dalam hal ini adalah pada pojok dari ruangan – ruangan yang ada. 

Sedangkan untuk estetika pada tata letak Kedai Sandwich lebih kepada 

penataan tempat duduk, sofa dan kursi.  

2. Aliran informasi 

Aliran informasi Kedai Sandwich dirancang untuk mudah tersalurkan. 

Tidak dibutuhkan bantuan teknologi seperti yang dilakukan oleh kedua 
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pesaing Kedai Sandwich. Terlebih lagi dengan letak dapur dan tempat 

pemesanan hanya bersebelahan dan bisa dibilang tidak terpisah maka aliran 

informasi dari konsumen ke karyawan dijamin mudah tersampaikan. 

Dengan kondisi seperti ini diharapkan juga mempercepat proses penjualan, 

dan juga menahan biaya untuk teknologi lain. Untuk tata letak selanjutnya 

dapat dilihat pada gambar 4.15 di bawah. 
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Keterangan Tata Letak : 

1. Kompor, washtafel, oven.  

2. Meja dan kursi ruang tengah 

3. Meja Display isi sandwich 

4. Mesin Kasir 

5. Kulkas Showcase 

6. Sofa 

 

7. Ruang Depan (dengan meja 

dinding) 

8. Kamar Mandi 

9. Teras dengan tempat duduk 

10. Tempat Parkir 

11. Ruang Staff dan barang  

12. Tempat Sampah 

Gambar 4.15 Desain Tata Letak Kedai Sandwich 
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4.3.4. Pemilihan Teknologi 

Tabel 4.38 Tabel Perbandingan Pemilihan Teknologi Covencove dan 
Sandwich.go 

Nama Pesaing 
Pengumpulan data 

Observasi Wawancara 

Covencove 

- 

Peralatan khusus yang digunakan untuk 

menyediakan Sandwich ialah toaster Rp 

500.000,00, dan grill pan sekitar Rp 

200.000,-. Sedangkan alat lain ialah 

peralatan biasa. 

Sandwich.go 

- 

Peralatan khusus yang digunakan untuk 

pembuatan sandwich ialah gas shooter atau 

burner, dengan harga Rp 75.000,-. 

Sedangkan peralatan lain juga standar. 

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Tabel 4.37. di atas ialah hasil pengumpulan data kepada usaha pesaing dalam hal 

pemilihan teknologi, khusus untuk penyediaan sandwich. Hanya beberapa alat 

khusus yang digunakan oleh kedua pesaing. Covencove menggunakan toaster dan 

grill pan. Sedangkan Sandwich.go dengan Gas Shooter. Melihat hasil tersebut dan 

juga melihat konsep Kedai Sandwich, maka peralatan yang akan digunakan tidak 

menggunakan seperti yang digunakan oleh pesaing. Hal ini dikarenakan konsep 

yang berbeda antara Kedai Sandwich dan pesaing.  
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Tabel 4.39 Tabel Peralatan Kedai Sandwich 
Peralatan Jumlah 

(harga per unit) 
Total Umur Ekonomis 

(tahun) 
Penyusutan 

SpeedOven  
 
 
 

1 buah  
(@ Rp 26.000.000) 

Rp 26.000.000 8 3.250.000 

Pisau 
 

1 buah  
(@ Rp 20.000) 

Rp 60.000 5 12.000 

Printer Struk 
 
 
 
 

1 pcs (@ Rp 600.000) Rp 600.000 3 200.000 

Kursi 
 
 
 
 

20 kursi 
 (@ Rp 200.000) 

Rp 4.000.000 10 400.000 

Meja 
 
 
 
 

3 meja 
(@ Rp 250.000) 

Rp 750.000 5 150.000 



 

Air Conditioner 
 
 

4 
@

Meja Display 
 
 

1 unit 
@

Kulkas Showcase 
 
 
 
 

1 
@ Rp 2.500.000

Penggoreng  
Kentang 
 
 
 

1 buah 
(@ Rp 1.00

Meja  
Dinding 
 
 

10 pcs 
(@

Tempat 
Sampah 
 

3 buah 
@

Total 
 Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

4 unit 
@ Rp 3.000.000 

Rp 9.000.000 5 

1 unit  
@ Rp 35.000.0000 

Rp 35.000.000 10 

1 unit 
@ Rp 2.500.000 

Rp 2.500.000 5 

1 buah  
(@ Rp 1.000.000 

Rp 1.000.000 3 

10 pcs  
(@ Rp 250.000) 

Rp 2.500.000 10 

3 buah  
@ Rp 55.000 

Rp 165.000 
 
 
 
 

10 

Rp 94.975.000 Total Depresiasi 
er: Data Primer yang diolah, 2018

112 

1.800.000 

3.500.000 

500.000 

334.000 

250.000 

16.500 

Rp 10.412.500 
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4.3.5. Perhitungan Biaya Produksi 

a) Biaya Bahan Baku  
 

Tabel 4.40 Tabel Biaya Bahan Baku Sandwich 
Bahan Harga Beli HPP/porsi 

Roti Rp 11.000/10lbr Rp 2.200 

Selada Rp 3.000/ikat Rp 375 

Timun Rp 5.000/5 buah Rp 333 

Keju Rp 11.000/5 slice Rp 2.200 

Saus Bbq Rp 35.000/bungkus Rp 583 

Saus Mayonaise Rp 30.000/bungkus Rp 500 

Saus Rendang Rp  6.000/bungkus Rp 600 

Fillet Ikan Rp 2.500/ons Rp 4.415 

Fillet Ayam Rp 2.000/ons Rp 2.300 

SmokedBeef Sapi Rp 90.000/bungkus Rp 4.100 

Bawang Bombay  Rp20.000/kg  Rp 200 

Bawang Putih  Rp 25.000/kg  Rp 250 

Garam  Rp 4.000/200g  Rp 200 

Lada  Rp 90.000/kg  Rp 450 

Margarin  Rp 13.000/kg  Rp 130 

Paper Bag Rp 70.000/ 100 pcs Rp 700 

KertasPembungkus Rp 3.500/ 10pcs Rp 700 

BTKL Rp 1.200/produk 

Biaya Overhead Rp 1.100/produk 

Harga jual Sandwich Fillet Ayam Rp         15.000 

 Sandwich Fillet Ikan Rp         16.500 

 Sandwich Beef Sapi Rp         17.000 

Margin Laba  ± 20 % 

Biaya bahan baku Rp   54.381.860 

Data Primer yang diolah, 2018 
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Tabel di atas adalah tentang bahan baku yang dipersiapkan untuk membuat 

sebuah sandwich. Perlu diingat, isian sandwich ditentukan oleh konsumen, 

sehingga harga jual tidak pasti dan tergantung isian yang digunakan. Namun, 

sebagai gambaran, peneliti memberikan beberapa contoh harga jual untuk 

sandwich dengan isian fillet ikan, beef sapi, dan fillet ayam, pada tabel di atas. 

Kemudian untuk penghitungan biaya bahan baku ialah berdasarkan proyeksi 

permintaan sandwich setahun dengan harga beli bahan baku. 

Tabel 4.41 Tabel Biaya Bahan Baku Minuman Kedai Sandwich 
Jenis 

Minuman 

Harga Beli HPP/botol Harga Jual Margin 

Profit 

Aqua Air 

mineral 

Rp 

45.000/karton 

Rp 1.875 Rp 3.000 ± 25 % 

Teh pucuk 

harum 

Rp 

50.000/karton 

Rp 2.292 Rp 4.000 

Thai Tea Rp 

60.000/karton 

Rp 5.000 Rp 11.500 

Susu sapi 

murni 

Rp 7.500/botol Rp 7.500 Rp 10.500  

Yoghurt Rp 7.500/botol Rp 7.500 Rp 10.500  

Biaya Overhead Rp 1.100/botol 

Biaya Bahan Baku Rp 18.525.600  

 Data Primer yang diolah, 2018 

Biaya bahan baku untuk minuman dalam kemasan untuk tahun pertama 

ialah Rp 18.525.600. Biaya tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk 
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membeli bahan minuman dalam kemasan dengan proyeksi permintaan minuman 

dalam kemasan Kedai Sandwich. 

Tabel 4.42 Tabel Biaya Bahan Baku Kentang Goreng Kedai Sandwich 
Bahan Harga Beli HPP/porsi Harga Jual Margin Profit 

Kentang 
Goreng 

Rp 60.000/ 2,5kg Rp 3.600 Rp 7.700 ± 20 % 

Kemasan Rp 15.000/50 pcs Rp 300 

Minyak goreng Rp 11.500/ltr Rp 1.437 

Biaya Overhead Rp 1.100/porsi 

Biaya Bahan Baku Rp 20.020.791 

Data Primer yang diolah, 2018 
 

Sedangkan untuk bahan baku kentang goreng, biaya bahan baku tahun 

pertama ialah Rp 20.020.791. Sama seperti minuman, nilai tersebut dihitung 

berdasarkan proyeksi permintaan per tahun dan juga harga beli bahan baku 

kentang goreng Kedai Sandwich. 

b) Biaya Overhead 
Tabel 4.43 Tabel Biaya Overhead (per tahun) 

Keterangan  Harga  

Wifi Rp         2.040.000 

Listrik Rp       13.388.619 

Total Biaya Overhead Rp       15.428.619 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

c) Harga Pokok Produksi 

Tabel 4.44 Tabel Harga Pokok Produksi (per tahun) 
Keterangan Total 

Biaya Bahan Baku Rp     100.662.731 
Biaya Overhead Rp       15.428.619 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp        1.500.000 

Harga Pokok Produksi/Tahun Rp     129.453.914 
Sumber: Data Primer yang diolah,2018
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Tabel 4.45 Tabel Hasil Rekapitulasi Aspek SDM 

Variabel 
SDM 

Covencove Sandwich.go 

Observasi Wawancara  Observasi Wawancara  

Deskripsi 

pekerjaan  

- 4 divisi. Divisi dapur, bar, floor, kebersihan - 2 bagian / divisi. Bagian dapur, 

dan pelayan.  

Spesifikasi 

pekerjaan 

- Bisa baca tulis. Tidak melihat latar belakang 

pendidikan 

- Mampu bekerja dalam tekanan, 

bekerja dalam kelompok, 

pengalaman pekerjaan terkait. 

Perekrutan & 
Seleksi 

Pengumuman 

lowongan melalui 

pengumuman di 

gerai dan media 

sosial 

Info perekrutan disebarkan melalui mulut ke 

mulut, atau pengumuman di gerai / media 

sosial. Seleksi setelah wawancara pertama, 

kemudian dipanggil selanjutnya 

- Lebih kepada kalangan sendiri, 

diutamakan teman dari 

pemilik.  

Pelatihan 
- On the job training, durasi pelatihan 

seminggu. 

- On the job training selama 

seminggu. 

Evaluasi 

kinerja  

- Evaluasi kinerja selalu ada. Bonus untuk 

datang tepat waktu, tidak pernah ijin, lembur, 

dsb. Potongan gaji untuk sebaliknya. 

- Biaya lembur, potongan untuk 

tindakan indisipliner. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017



117 
 

4.4. Aspek Sumber Daya Manusia 

Dengan melihat hasil rekapitulasi pada tabel di atas (tabel 4.44), dan juga 

dengan tidak melupakan konsep bisnis Kedai Sandwich, maka subvariabel dari 

aspek Sumber Daya Manusia Kedai Sandwich akan dirumuskan. 

Dengan melakukan analisis pekerjaan mengacu pada konsep Kedai 

Sandwich sendiri, maka dalam Kedai Sandwich ada deskripsi pekerjaan 

(penjelasan tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan) yang harus dijelaskan dan 

dipaparkan untuk menjamin berjalannya Kedai Sandwich. Tugas dan tanggung 

jawab tersebut adalah : 

1. Tugas mengepalai dan memimpin jalannya Kedai Sandwich untuk 

mengatur dan mengawasi agar Kedai Sandwich mampu memenuhi 

kebutuhan pelanggan.  

2. Tugas untuk melayani pelanggan hingga pesanan tersampaikan kepada 

pelanggan.  

3. Tugas untuk melayani pembayaran atas pesanan.  

4. Tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan ruangan.  

5. Tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa kesediaan bahan makanan. 

6. Tugas untuk menyiapkan pesanan (memasak pesanan).  

Berdasarkan beberapa tugas dan tanggung jawab penting tersebut, maka untuk 

memudahkan akan dibagi dalam 3 bidang pekerjaan, yaitu manajer, juru masak, 

dan pelayan/floor.  
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4.4.1. Deskripsi Pekerjaan 

1) Manajer : 

- Bertanggung jawab secara langsung terhadap pemilik Kedai Sandwich. 

- Bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap pekerjaan 

yang berjalan dalam Kedai Sandwich untuk mampu memuaskan 

pelanggan. 

- Bertanggung jawab untuk bisa melakukan tanggung jawab juru masak 

dan pelayan bila ada karyawan berhalangan hadir dan di situasi 

tertentu, seperti jam sibuk ketika pesanan banyak.  

- Bertanggung jawab untuk melayani pembayaran atas pesanan dari 

pelanggan. 

- Bertanggung jawab untuk mengelola keuangan Kedai Sandwich dan 

juga atas pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan Kedai 

Sandwich. 

- Bertanggung jawab membuat laporan keuangan per bulan 

- Bertanggung jawab melakukan penilaian atas kinerja karyawan. 

2) Juru Masak :  

- Bertanggung jawab melayani pelanggan dalam penyediaan sandwich 

hingga proses pembayaran. 

- Bertanggung jawab menjaga kebersihan ruang penyajian sandwich. 

- Bertanggung jawab untuk ketersediaan bahan makanan dan minuman.  
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3) Pelayan/floor : 

- Bertanggung jawab atas kebersihan tiap ruangan di Kedai Sandwich, 

kecuali pada bagian penyiapan sandwich.  

4.4.2. Spesifikasi Pekerjaan 

1) Manajer :  

Pendidikan minimal S1 semua jurusan, pengalaman minimal 1 tahun 

sebagai juru masak, pengalaman minimal 1 tahun sebagai kasir, mengerti 

dan mampu membuat laporan keuangan, mampu bekerja sama dalam tim 

dan berkomunikasi dengan baik. 

2) Juru masak  :  

Pendidikan minimal SMA/ sederajat, pengalaman minimal 1 tahun sebagai 

juru masak, mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi dengan 

baik. 

3) Pelayan/floor  :  

Pendidikan minimal SMA/ sederajat, mampu bekerja sama dalam tim dan 

berkomunikasi dengan baik. 

4.4.3. Perekrutan 

Perekrutan yang dilakukan Kedai Sandwich dalam rangka mengisi pekerjaan yang 

ada pada Kedai Sandwich adalah diawali dengan penyebaran informasi tentang 

lowongan pekerjaan melalui pengumuman di Kedai Sandwich, media sosial 

(twitter, instagram) dan dari mulut ke mulut. Ketiga cara penyebaran tersebut 

dipilih karena selain lebih efektif juga tidak menghabiskan banyak dana. 
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Perekrutan selanjutnya, setelah lewat batas pengumpulan berkas (CV) ialah 

mengumpulkan berkas pelamar pekerjaan dan memilih siapa yang akan dipanggil 

untuk wawancara. Waktu wawancara menyesuaikan pemilik Kedai Sandwich 

sendiri sebagai orang yang akan mewawancarai langsung pelamar pekerjaan. 

Pengumuman kepastian diterima atau tidaknya pelamar maksimal seminggu 

setelah wawancara.  

4.4.4. Pelatihan 

Setelah pelamar Kedai Sandwich dinyatakan diterima, maka akan dilakukan 

pelatihan. Pelatihan akan dilakukan selama seminggu, namun untuk juru masak 

bisa lebih dari seminggu melihat bagaimana pekerja baru beradaptasi dengan 

sistem Kedai Sandwich. Pelatihan untuk kasir dan pelayan/floor lebih ditekankan 

kepada cara kerja, budaya kerja, dan tanggung jawab pekerjaan yang mereka 

emban. 

4.4.5. Evaluasi Kinerja 

 Evaluasi kerja untuk karyawan yang bekerja pada Kedai Sandwich adalah 

berupa bonus, upah lembur, potongan gaji, surat peringatan hingga pemberhentian 

kerja.  

Bonus diberikan apabila karyawan tidak terlambat dari jam kerja, tidak 

pernah ijin atau selalu hadir setiap jam kerja. Upah lembur untuk setiap jam 

lembur karyawan. Kemudian, potongan gaji untuk tindakan kurang disiplin seperti 

terlambat, tidak masuk kerja, dan sebagainya. Surat peringatan untuk tindakan 

kurang disiplin yang dilakukan berulang kali. Selanjutnya yang terakhir, 
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pemberhentian kerja, jika surat peringatan sudah 3 (tiga) kali dikeluarkan atau jika 

karyawan terlibat tindakan kriminal.  

4.4.6. Struktur Organisasi 

 

  

 

 

 Gambar 4.11. Struktur Organisasi Kedai Sandwich 

4.4.7. Biaya Tenaga Kerja 

Tabel 4.46 Gaji Pegawai 
Jenis Pekerjaan Gaji 

Manajer  Rp         2.000.000,- 

Juru Masak   Rp         1.500.000,- 

Pelayan  Rp         1.000.000,- 

Total per Bulan  Rp          4.500.000,- 

Total Gaji Satu Tahun  Rp        54.000.000,- 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

 

 

 

 

 

Manajer 

Pelayan Juru Masak 

Gambar 4.16 Struktur Organisasi Kedai Sandwich 
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4.5. Aspek Lingkungan Hidup 

Tabel 4.47 Tabel Rekapitulasi Pengumpulan Data Aspek Lingkungan Hidup 
(Covencove dan Sandwich.go) 

Variabel 
aspek 
lingkungan 
hidup 

Covencove Sandwich.go 

Observasi Wawancara  Observasi Wawancara  

Pengolahan 

limbah hasil 

produksi 

- Melakukan 

pemisahan limbah, 

menggunakan 

kembali barang 

yang bisa digunakan 

kembali (botol kaca 

dan plastik).  

- Tidak ada 

pengolahan 

limbah. 

Pengelolaan 

tempat 

sampah 

Tempat 

sampah bagi 

pelanggan di 

depan kamar 

mandi dan di 

dekat pintu 

masuk. 

Tidak ada perlakuan 

khusus untuk tempat 

sampah. Sampah 

dibersihkan dari 

meja setelah 

pelanggan pergi. 

Disediakan 

di dekat 

kamar 

mandi.  

Tidak ada 

perlakuan khusus 

untuk tempat 

sampah. Sampah 

dibersihkan dari 

meja setelah 

pelanggan pergi. 

Kemasan 

ramah 

lingkungan 

- Tidak ada kemasan 

ramah lingkungan. 

Menggunakan 

wadah mika untuk 

produk yang 

dibungkus. 

- Kemasan ramah 

lingkungan 

untuk 

penggunaan 

pembungkus 

sandwich.  

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

 
Aspek lingkungan hidup pada Kedai Sandwich, pada dasarnya akan 

dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu mengelola limbah hasil produksi, mengelola 
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tempat sampah dan menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk kemasan dari 

produk. Namun, melihat hasil observasi dan wawancara dengan pesaing (tabel 

4.46), untuk pengelolaan tempat sampah, tidak akan dijelaskan terlalu dalam 

karena Kedai Sandwich akan melakukan pengelolaan seperti yang dilakukan 

usaha sejenis yang lain. Pengelolaan tempat sampah yang dimaksud adalah seperti 

pengadaan tempat sampah dan melakukan pembersihan rutin setiap harinya. 

 

4.5.1. Pengelolaan Limbah Hasil Produksi 

Pengelolaan untuk aspek lingkungan hidup dari Kedai Sandwich 

yang pertama adalah pengelolaan limbah hasil produksi. Limbah hasil 

produksi yang dimaksud disini tidak hanya limbah yang berasal dari dapur 

saja, tetapi limbah yang dihasilkan dari konsumen yang berada di dalam 

gedung, dari meja-meja dalam Kedai Sandwich. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data dari kafe pesaing sebagai bahan referensi, pengelolaan 

yang ditentukan ialah pemisahan limbah antara yang masih bisa dipakai 

dengan yang tidak. Pemisahan limbah yang dimaksud adalah pemilahan 

limbah seperti botol kaca dan botol plastik. Lalu juga akan ada pemisahan 

limbah antara yang sisa makanan dengan sampah plastik serta kertas / tisu / 

karton.  

Pemisahan limbah akan dilakukan dengan cara penyediaan 

beberapa tempat sampah untuk limbah hasil produksi. Tempat sampah untuk 

bagian dapur akan berbeda dengan tempat sampah yang disediakan untuk 

pengunjung/konsumen. Tempat sampah untuk bagian dapur dipilah menjadi 4 
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(empat) , yaitu tempat sampah untuk botol kaca, untuk botol plastik, untuk 

sampah plastik dan kertas serta sampah sisa makanan.  

Pemisahan khusus untuk botol plastik dan kaca menjadi penting 

karena dalam hal tertentu dapat digunakan kembali, seperti menjadi pot 

bunga, wadah saus, ornamen interior dan sebagainya. Sedangkan untuk 

sampah sisa makanan bisa menjadi bahanpupuk untuk memupuki tanaman 

sekitar Kedai Sandwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Alur pengolahan limbah Kedai Sandwich 

 

 

Konsumen 

Limbah dari 
meja/konsumen 

Dipisahkan oleh 
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Pengolahan Limbah 

Dapur 

Limbah dari dapur 
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dan kertas 

Limbah botol 
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Gambar 4.17 Alur Pengolahan Limbah Kedai Sandwich 
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4.5.2. Pengelolaan Tempat Sampah 

Untuk pengelolaan tempat sampah Kedai Sandwich, seperti yang 

sudah dijelaskan sebelum poin nomor 1 (satu) di atas, yaitu Kedai Sandwich 

hanya akan melakukan pengadaan tempat sampah dan melakukan 

pembersihan rutin setiap harinya. Pengadaan tempat sampah ialah 

menempatkan tempat sampah di dalam ruangan Kedai Sandwich, di sudut – 

sudut ruangan termasuk di dapur untuk limbah dapur. Sedangkan untuk 

pembersihan rutin ialah Kedai Sandwich bekerjasama dengan pihak pengelola 

sampah sekitar agar sampah yang terkumpul dapat dikelola oleh pengelola 

resmi dan menjaga kebersihan dan kenyamanan sekitar Kedai Sandwich.  

Dalam penempatan tempat sampah sendiri, lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah (gambar 4.18). Dalam gambar tersebut 

menjelaskan tentang tata letak Kedai Sandwich dengan penempatan tempat 

sampah. Tiap tempat sampah diberi tanda dengan nomor 12 (dua belas) pada 

gambar tersebut. Pada bagian dapur, dapat dilihat terdapat 4 (empat) buah 

tempat sampah, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada poin nomor 1, ialah 

tempat sampah untuk limbah botol plastik, botol kaca, sampah plastik dan 

kertas serta sampah sisa makanan. Sedangkan tempat sampah untuk 

pengunjung, di sisi luar dapur ada 3 (tiga), yaitu di depan kamar mandi, di 

dalam ruang depan (nomor 7), dan di luar gedung Kedai Sandwich dekat 

dengan teras. 
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Gambar 4.13. Tata Letak Kedai Sandwich penempatan tempat sampah 

Keterangan : 

1. Kompor, washtafel, oven.  

2. Meja dan kursi ruang tengah 

3. Meja Display isi sandwich 

4. Mesin Kasir 

5. Kulkas Showcase 

6. Sofa 

7. Ruang Depan (dengan meja 

dinding) 

8. Kamar Mandi 

9. Teras dengan tempat duduk 

10. Tempat Parkir 

11. Ruang Staff dan barang  

12. Tempat Sampah

Gambar 4.18 Tata Letak Kedai Sandwich dengan Penempatan Tempat Sampah 
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4.5.3. Kemasan Ramah Lingkungan 

Kemudian, untuk penggunaan kemasan ramah lingkungan, 

maksudnya ialah Kedai Sandwich akan menggunakan kemasan ramah 

lingkungan dalam pembungkus produknya. Dalam hal ini adalah penggunaan 

kertas pembungkus yang berlabel foodgrade, recyclable, dan ecofriendly. 

Kertas pembungkus dalam hal ini dipilih menggunakan berbagai label 

tersebut karena kertas pembungkus sendiri adalah pembungkus utama dalam 

setiap produk sandwich disamping adanya paper bag dan kotak segitiga. Bisa 

disimpulkan kertas pembungkus di sini adalah suatu aspek vital yang 

berpengaruh besar dalam aspek lingkungan hidup ini.  

 

 

 Gambar 4.14. Gambar Logo food grade, eco friendly, dan recyclable 

Penjelasan yang sudah peneliti jelaskan untuk aspek lingkungan hidup ini melihat 

hasil pengumpulan data dan melihat konsep serta sumber daya Kedai Sandwich 

pada awal berdiri. Diharapkan pada tahun berjalan, untuk aspek lingkungan hidup 

ini, pemilik Kedai Sandwich mampu mengadakan suatu pengelolaan yang lebih 

baik seperti kerjasama dengan pabrik pendaur ulang plastik. Kerjasama dengan 

pendaur ulang sangat diharapkan berhubung untuk mengurangi penyalahgunaan 

botol plastik bekas untuk berjualan kembali dan juga untuk membantu siklus 

hidup plastik itu sendiri. 

 

Gambar 4.19 Gambar Logo food grade,eco friendly, dan recyclable 
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4.6. Aspek Sosial (Ekonomi) 
 

 Tabel 4.48 Tabel Hasil Rekapitulasi Data Sosial Ekonomi Covencove 

Aspek 
Covencove 

Observasi Wawancara  

Sosial 

Ekonomi 

- 50% karyawan ialah dari lingkungan 

sekitar (tembalang dan banyumanik), 

khususnya divisi dapur. Pemilik sudah 

berniat dari awal untuk menyediakan 

tempat jika ada masyarakat sekitar yang 

membutuhkan pekerjaan. 

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

 
Tabel di atas merupakan hasil pengumpulan data tentang aspek sosial 

ekonomi pesaing, yaitu Covencove. Hasil wawancara menunjukkan ada perhatian 

khusus dalam aspek ini, walaupun secara tidak langsung. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan karyawan yang bekerja di Covencove separuhnya (50%) merupakan 

masyarakat sekitar lokasi usaha. Masyarakat sekitar di sini adalah warga 

kecamatan tembalang dan banyumanik. Perhatian khusus tersebut sudah 

dirancangkan oleh pemilik sejak awal usaha berdiri. Perhatian khusus juga 

ditunjukkan pemilik dengan tidak menetapkan kualifikasi minimal yang tinggi 

untuk pelamar kerja. Kualifikasi minimal untuk bekerja di Covencove adalah 

mampu membaca dan menulis. Contoh ini merupakan pengalaman baik yang bisa 

menjadi referensi tersendiri bagi Kedai Sandwich. 
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Tabel 4.49 Tabel Hasil Rekapitulasi Data Sosial Ekonomi Sandwich.go 

Aspek 
Sandwich.go 

Observasi Wawancara 

Sosial 

Ekonomi 

- Ada 5 pekerja dari lingkungan 

sekitar (warga Genuk), tetapi 

untuk pelamar kerja harus 

sesuai persyaratan tertentu.  

 Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

 
 Sedangkan dari hasil pengumpulan data untuk Sandwich.go terkait 

aspek sosial ekonomi, terdapat sedikit perbedaan. Pemilik juga sudah 

memikirkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, 

yaitu masyarakat kecamatan Genuk. Namun, berbeda dengan pesaing 

pertama, masyarakat sekitar harus tetap memenuhi kualifikasi minimal yang 

sudah ditetapkan Sandwich.go. 

Maka, melihat kedua hasil pengumpulan data pada kedua pesaing dan 

melihat sumber daya serta konsep Kedai Sandwich, aspek sosial ekonomi untuk 

Kedai Sandwich dirumuskan.  

Poin utama dirancangkannya Kedai Sandwich adalah membuka lapangan 

kerja baru sehingga angka pengangguran negara dapat dikurangi. Pengangguran 

yang dimaksud adalah pengangguran di kota Semarang tempat Kedai Sandwich 

berada, khususnya untuk kelurahan Pleburan, kecamatan Semarang Selatan. 

Kedai Sandwich akan mengutamakan/memprioritaskan masyarakat 

sekitar, yaitu masyarakat kelurahan Pleburan untuk bekerja pada Kedai Sandwich. 
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Namun, walau terdapat prioritas tersebut, kualifikasi minimal untuk pekerjaan 

tertentu tetap harus dipenuhi untuk pemenuhan standar operasi Kedai Sandwich 

sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan konsumen tercapai. Dalam kata lain 

apabila terdapat dua pelamar kerja yang memenuhi kualifikasi suatu pekerjaan di 

Kedai Sandwich, bila pelamar pertama ialah masyarakat sekitar sedangkan yang 

kedua tidak, maka pelamar pertama yang akan diterima.  

Prioritas tersebut ditentukan karena Kedai Sandwich ingin operasional 

Kedai Sandwich dapat dipermudah. Kemudahan yang dimaksud adalah dalam hal 

meminimalisir keterlambatan karyawan, serta memangkas biaya dan waktu 

perjalanan karyawan, sehingga operasional Kedai Sandwich mampu berjalan 

sesuai konsep yang ada. 

Masyarakat sekitar dalam hal ini juga tidak hanya untuk mereka yang 

berdomisili di kelurahan Pleburan, karena Kedai Sandwich juga tidak menutup 

kemungkinan untuk para mahasiswa Universitas Dipenogoro yang menempati 

kos–kos di wilayah tersebut untuk melamar pekerjaan yang ada di Kedai 

Sandwich.  

Namun, pada akhirnya, Kedai Sandwich tidak memaksakan agar semua 

karyawan Kedai Sandwich ialah masyarakat sekitar. Hal ini karena tujuan utama 

Kedai Sandwich adalah membuka sebuah lapangan pekerjaan, tidak untuk suatu 

kelurahan dan kecamatan tertentu tapi juga terbuka untuk masyarakat, yakni 

masyarakat kota Semarang. 
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4.7. Aspek Hukum 

Tabel 4.50 Tabel Rekapitulasi Aspek Hukum (Covencove dan Sandwich.go) 
Variabel Covencove Sandwich.go 

Bentuk 

badan 

usaha 

Pemilik 

belum 

memikirkan. 

Memposisikan diri sebagai umkm. Namun, sama 

seperti Covencove, masih belum ada tindakan 

tertentu perihal aspek ini 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Tabel di atas merupakan tabel hasil rekapitulasi pengumpulan data untuk aspek 

hukum. Dapat disimpulkan, belum ada tindakan khusus dari kedua pesaing untuk 

aspek ini. Maka, Kedai Sandwich akan merumuskan dan menganalisa aspek ini 

dengan melihat konsep Kedai Sandwich dan melihat peraturan apa saja yang 

mengatur usaha sejenis Kedai Sandwich.  

4.7.1. Pelaksana Bisnis 

a. Bentuk badan usaha 

Kedai Sandwich ialah perusahaan perorangan dengan keuntungan 

dan resiko dari menjalankan Kedai Sandwich ditanggung pemilik 

Kedai Sandwich sendiri. Bentuk perorangan menjadi yang paling 

tepat untuk Kedai Sandwich karena sebagai suatu usaha baru, 

bentuk yang paling memudahkan dalam pendiriannya ialah 

perorangan karena tidak membutuhkan akta kesepahaman, atau 

prosedur lain seperti bentuk badan usaha lainnya.  

b. Identitas pelaksana bisnis 

Identitas pelaksana bisnis Kedai Sandwich ialah 

berkewarganegaraan Indonesia dan mempekerjakan karyawan yang 

juga berkewarganegaraan Indonesia. 
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4.7.2. Peraturan dan Perundangan 

Dalam rangka mematuhi peraturan perundangan yang ada, Kedai 

Sandwich akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, terkhusus 

di kota Semarang. Peraturanperundangan yang dimaksud adalah tentang 

wajib daftar perusahaan. Peraturan perundangan tersebut diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 

tentang surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan (TDP) 

secara simultan bagi perusahaan perdagangan. Peraturan tersebut sendiri 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 

tentang wajib daftar perusahaan. Penyelenggara pelayanan TDP di kota 

Semarang sendiri dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkantor di Jl. Mgr Soegiyoptanoto 

No. 1 Semarang, Jawa Tengah. 

Persyaratan yang harus Kedai Sandwich penuhi untuk mengajukan 

permohonan pendaftaran perusahaan perorangan adalah : 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dirut/penanggungjawab 

b. Fotokopi Akte Pendirian (apabila ada) 

c. Fotokopi NPWP 

d. Surat asli keterangan domisili perusahaan dari kelurahan 

e. Fotokopi IMB (ijin mendirikan bangunan)  

f. Neraca awal perusahaan 

g. Fotokopi status kepemilikan tempat usaha 
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h. Foto berwarna dirut/penanggungjawab perusahaan, 3 lembar foto, 

ukuran 3cm x 4cm 

i. Fotokopi ijin/rekomendasi yang dipersyaratkan 

Sedangkan untuk proses yang harus dilalui untuk mendapatkan bukti tanda 

daftar perusahaan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Gambar proses pengurusan TDP 
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Gambar 4.20 Gambar proses pengurusan TDP 
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4.8. Aspek Keuangan 

4.8.1. Kebutuhan Dana 

Dana yang dibutuhkan untuk proses berjalannya Kedai Sandwich 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.51 Tabel Kebutuhan Dana 
Biaya Sewa  Rp    54.000.000  

Biaya Peralatan  Rp    94.975.000  

Kebutuhan Dana  Rp  148.975.000 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Tabel di atas merupakan tabel kebutuhan dana untuk tahun ke-nol, atau 

tahun sebelum tahun pertama dari Kedai Sandwich.  

 

4.8.2. Sumber Dana 

Sumber dana Kedai Sandwich ialah berasal dari pemilik seutuhnya 

karena perusahaan ini merupakan usaha perorangan dengan nilai investasi 

pemilik sebesar Rp 150.000.000,- 

 

 

 



135 
 

4.8.3. Proyeksi Aliran Kas 
Tabel 4.52 Tabel Proyeksi Aliran Kas 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Keterangan th 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Kas Masuk 
Kas Masuk dr 
Pelanggan  

Rp    251.679.600 Rp  264.262.577 Rp  277.474.048 Rp   291.339.883 Rp  305.906.478 

Biaya depresiasi 
 

Rp      10.412.500 Rp    10.412.500 Rp    10.412.500 Rp     10.412.500 Rp    10.412.500 

Modal awal Rp 150.000.000 - - - - - 

Total kas masuk Rp 150.000.000 Rp    262.092.100 Rp  274.675.077 Rp 287.886.548 Rp   301.752.383 Rp  316.315.978 

Kas keluar 

Biaya tenaga kerja 
 

Rp      54.000.000 Rp     54.000.000 Rp     54.000.000 Rp     54.000.000 Rp     54.000.000 

Biaya bahan baku 
 

Rp    100.662.731 Rp    100.662.731 Rp    100.662.731 Rp    100.662.731 Rp    100.662.731 

Depresiasi 
 

Rp      10.412.500 Rp     10.412.500 Rp     10.412.500 Rp     10.412.500 Rp     10.412.500 

Pajak 1% 
 

Rp             81.658 Rp          211.987 Rp          349.302 Rp          512.960 Rp          676.226 

Biaya overhead 
 

Rp      15.428.619 Rp     15.428.619 Rp     15.428.619 Rp     15.428.619 Rp     15.428.619 

Biaya pemasaran 
 

Rp        9.010.000 Rp       8.560.000 Rp       8.040.000 Rp       5.540.000 Rp       3.780.000 

Biaya sewa Rp   54.000.000 Rp      54.000.000 Rp     54.000.000 Rp     54.000.000 Rp     54.000.000 Rp     54.000.000 

Pembelian peralatan Rp   94.975.000 - - - - - 

Total kas keluar Rp 148.975.000 Rp    243.595.507 Rp  243.275.837 Rp  242.893.152 Rp  240.556.810 Rp  238.960.076 

Selisih kas Rp     1.025.000 Rp      18.492.593 Rp    31.399.240 Rp    44.993.396 Rp    61.195.573 Rp    77.358.901 

Saldo awal 0 Rp        1.025.000 Rp    19.521.593 Rp    50.920.833 Rp    95.914.229 Rp  157.109.802 

Saldo akhir Rp     1.025.000 Rp      19.521.593 Rp    50.920.833 Rp    95.354.349 Rp  157.109.802 Rp  234.468.703 



136 
 

4.8.4. Proyeksi Laba Rugi 

Tabel 4.53 Tabel Proyeksi Laba Rugi Kedai Sandwich 
Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 

Penjualan Rp  251.679.600 Rp  264.262.577 Rp  277.474.048 Rp  291.339.883 Rp  305.906.478 

HPP Rp  100.662.731 Rp  100.662.731 Rp  100.662.731 Rp  100.662.731 Rp  100.662.731 

Laba kotor Rp  150.016.869 Rp  163.599.846 Rp  176.811.317 Rp  190.677.152 Rp  205.243.747 

Beban Usaha 

Biaya Pemasaran Rp      9.010.000 Rp      8.560.000 Rp      8.040.000 Rp      5.540.000 Rp      3.780.000 

Biaya tenaga kerja Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 

Biaya overhead Rp    15.428.619 Rp    15.428.619 Rp    15.428.619 Rp    15.428.619 Rp    15.428.619 

Biaya depresiasi Rp    10.412.500 Rp    10.412.500 Rp    10.412.500 Rp    10.412.500 Rp    10.412.500 

Biaya sewa Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 

Total beban usaha Rp  142.851.119 Rp  142.401.119 Rp  141.881.119 Rp  139.381.119 Rp  137.621.119 

EBT Rp     8.165.750 Rp    21.198.727 Rp    34.930.198 Rp    51.296.033 Rp    67.622.628 

Pajak 1% Rp          81.658 Rp         211.987 Rp        349.302 Rp        512.960 Rp        676.226 

EAT Rp      8.084.093 Rp     20.986.740 Rp    34.580.896 Rp    50.783.073 Rp    66.946.401 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 
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4.8.5. Proyeksi Neraca 

Tabel 4.54 Tabel Proyeksi Neraca 
Keterangan Th 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiva 
Kas 

 Rp      1.050.250  Rp   19.521.583   Rp     50.920.833   Rp      95.914.229   Rp  157.109.802   Rp    234.468.703  
Peralatan 

 Rp    94.975.000   Rp   94.975.000   Rp     94.975.000   Rp      94.975.000   Rp    94.975.000   Rp      94.975.000  
Akumulasi 

Penyusutan 
 - Rp    10.412.500 Rp     20.825.000 Rp      31.237.500 Rp    41.650.000 Rp      52.062.500 

Biaya Sewa  Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp    54.000.000 Rp      54.000.000 Rp    54.000.000 Rp      54.000.000 

Total Aktiva Rp 150.000.000 Rp  158.084.093 Rp  179.070.833 Rp    213.651.729 Rp  264.434.802 Rp    331.381.203 

Passiva 
Modal Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp  158.986.093 Rp    179.070.833 Rp  213.651.729 Rp    264.434.802 

Laba Rugi Tahun 

berjalan 
Rp - Rp      8.084.093 Rp     20.986.740 Rp    34.580.896 Rp    50.783.073 Rp    66.946.401 

Total passiva 
 Rp 150.000.000   Rp  157.870.876   Rp  178.670.658   Rp    213.091.849   Rp  263.743.893   Rp    330.589.480  

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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4.8.6. Analisis Kelayakan 

a. Net Present Value 

Tabel 4.55 Tabel Net Present Value 
Net Present Value 

Tahun Cash inflow Df 5 % PV 

1 
 Rp   18.496.593  

0,9524 
Rp 17.616.155  

2 
 Rp  31.399.240  

0,907 
Rp 28.479.111  

3 
 Rp  44.993.396  

0,8638 
Rp 38.865.296  

4 
 Rp  61.195.573  

0,8227 
Rp 50.345.598  

5 
 Rp  77.358.901  

0,7835 
Rp 60.610.699  

Investasi  Rp 150.000.000  Total PV 
Rp 195.916.858  

  

NPV 
(Total PV – 
investasi) 

Rp  45.916.858  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

NPV Kedai Sandwich didapatkan ialah Rp 45.916.858, yang berarti nilai NPV ialah positif. Sehingga Kedai Sandwich 

dinyatakan layak dijalankan. 
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b. Internal Rate of Return 

Tabel 4.56 Tabel Internal Rate of Return 

Tahun Cash Inflow 
Discount Factor 

Present Value 
Discount Factor 

Present Value 
12% (i”) 14%(i’) 

1  Rp   18.496.593  0,8929  Rp 16.515.608  0,8772  Rp      16.225.211  

2  Rp  31.399.240  0,7972  Rp 25.031.474  0,7695  Rp      24.161.715  

3  Rp  44.993.396  0,7118  Rp 32.026.299  0,675  Rp      30.370.542  

4  Rp  61.195.573  0,6355  Rp 38.889.787  0,5931  Rp      36.295.094  

5  Rp  77.358.901  0,5674  Rp 43.893.441  0,5194  Rp      40.180.213  

Investasi Rp  150.000.000 

[NPV”] 
(Total PV – investasi) Rp       (6.536.608) [NPV’] 

(Total PV – Investasi 
Rp 2.767.224 

Total PV” Rp  156.356.608  Total PV"  Rp    147.232.776  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖′ +
𝑁𝑃𝑉′

𝑁𝑃𝑉′ − 𝑁𝑃𝑉 "
(𝑖" − 𝑖′) 

𝐼𝑅𝑅 = 14 % +
2.767.224

9.123.832
(2 %) 

𝐼𝑅𝑅 = 14,3 % 

Dengan berdasarkan penghitungan di atas, dihasilkan IRR Kedai Sandwich ialah 14,3 %. Nilai tersebut berarti IRR Kedai 

Sandwich berada lebih dari tingkat suku bunga deposito bank yaitu sekitar 5,7%. Maka, berdasarkan hal tersebut, Kedai 

Sandwich dinyatakan layak untuk dijalankan. 

Interpolasi 
selisih bunga selisih NPV 

2%  Rp     9.123.832  
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c. Profitability Index 

Tabel 4.57 Tabel Profitability Index 
Total PV  Rp               195.916.858 

Investasi  Rp               150.000.000  
PI 

(
 

) 
1,31 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan penghitungan untuk analisis profitability index, maka Kedai Sandwich mendapatkan nilai 1,31. 

Sedangkan untuk tingkat kelayakan usaha ialah >1. Maka, Kedai Sandwich dikatakan layak dalam hal Profitability Index. 
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d. Payback Period 

Tabel 4.58 Tabel Payback Period 

Tahun 
Kumulatif Cash In 

Flow 
Selisih dengan investasi 

(a=Rp 150.000.000) 

1  Rp 18.496.593   Rp 131.503.407  

2  Rp 49.895.833   Rp 100.104.167  

3(n)  Rp 94.889.229 (b)  Rp 55.110.771  

4  Rp 156.084.802 (c)  Rp (6.084.802) 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

𝑃𝑃 = 𝑛 +
𝑎 − 𝑏

𝑐 − 𝑏
 𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛  

𝑃𝑃 = 3 + 
    55.110.771

    61.195.573
x 1 th 

𝑃𝑃 = 3,9 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

Payback period  Kedai Sandwich berdasarkan penghitungan di atas ialah 3 tahun 9 bulan. Sedangkan umur ekonomis 

Kedai Sandwich yang ditetapkan ialah 5 tahun. Maka dapat disimpulkan Kedai Sandwich layak dalam hal ini.  

a – b Rp      55.110.771 

c – b Rp      61.195.573 


