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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Indomaret 

Toko Indomaret pertama kali dibuka pada tahun 1988, sedangkan 

sistem waralaba baru diterapkan pada tahun 1997. INi dikarenakan PT. 

Indomarco Prismatama menguji lebih dahulu dengan seksama sistem 

bisnis waralaba retail. Usaha ini membuahkan sebuah sistem waralaba 

retail. Usaha ini membuahkan sebuah sistem waralaba retail pertama di 

Indonesia yang menjadi acuan bagi sistem waralaba di Indonesia. 13 pusat 

distribusi Indomaret adalah di kota: 

1. Ancol, Jakarta 

2. Cimanggis, Depok 

3. Tangerang 

4. Bekasi 

5. Parung 

6. Bandung 

7. Semarang 

8. Jember 

9. Lampung 

10. Surabaya 

11. Yogyakarta  

12. Medan 
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13. Malang 

Visi dari Indomaret adalah: “Menjadi aset nasional dalam bentuk 

jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Sedangkan 

motto Indomaret adalah: “Mudah dan Hemat”. 

Sistem operasional toko adalah sebagai berikut: 

1. Barang Dagangan 

a. Indomaret merekomendasi untuk menyuplai kebutuhan 

barang dagangan di toko. 

b. Pengiriman barang ke toko dilakukan setiap hari oleh 

Indomaret. 

c. Harga beli barang dagangan yang kompetitif ke 

Terwaralaba direkomendasikan oleh Indomaret.  

d. Jenis, tampilan, jumlah barang, dan promosi 

direkomendasikan oleh Indomaret secara profesional. 

2. Administrasi Keuangan Terwaralaba 

a. Terwaralaba akan memiliki satu rekening bank tersendiri. 

b. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai operasional 

toko. 

c. Terwaralaba setiap bulannya akan menerima laporan 

keuangan lengkap. 

d. Proses administrasi keuangan Franchise dilaksanakan 

Indomaret secara gratis. 
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e. Seluruh jasa giro dan pendapatan sewa tempat outdoor 

menjadi hak Terwaralaba. 

f. Terwaralaba memperoleh alokasi sewa tempat indoor setiap 

bulan. 

g. Cash Surplus tahap pertama 6 bulan, selanjutnya per 3 

bulan (untuk Toko Take Over, Cash Plus langsung per 3 

bulan). 

3. Lain-lain 

a. Setiap toko terdiri dari minimal 6 karyawan toko yaitu: 

Kepala Toko, Ass. Kepala Toko, Merchandiser, 2 orang 

kasir, 1 orang pramuniaga. 

b. Indomaret menyediakan karyawan untuk 3 posisi teratas 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Toko waralaba ditangani oleh karyawan yang 

berpengalaman dan track record yang baik. 

2) Kestabilan dalam biaya karyawan setiap bulannya. 

3) Kemudahan pada administrasi perpajakan PPh 21. 

4) Terwaralaba tidak menanggung beban akhir 

karyawan pada saat periode waralaba selesai atau 

berhenti. 

Penyediaan ketiga posisi karyawan di atas akan melalui 

proses administrasi dan prosedur yang berlaku. 
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Berikut ini adalah tahapan pembukaan Toko Baru Indomaret: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Tahapan Pembukaan Toko Baru 

Lokasi OK 

MOU Kerjasama & 
Pembayaran Franchise Fee 

RAB & Gambar Layout 
(Pembagian Tugas IDM & Fee) 

Pembangunan Fisik  
(Untuk Tanah & BOT) 

Pengurusan Perijinan (Pribadi/Akte CV, 
Domisili, SITU/UUG/HO, 

SIUP,TDP,NPWP,PKP,SHM Tanah, STPUW) 

Pembukaan Rek. BCA 
(Dokumen asli+KTP harus 

dipegang Indomaret) 

Termin Pembayaran Lunas 
(Fax bukti transfer bervalidasi) 

Pengisian Rak & Barang Dagangan 
(Persiapan Launching, Selamatan Warga) 

Opening Toko (Tanda 
tangan perjanjian waralaba) 

Kurang Lebih 1,5 bulan (Paralel 
dengan proses perijinan) 

Kurang Lebih 1 bulan 
(Paralel dengan pemb.fisik) 
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Berikut ini adalah tahapan pembukaan toko Take Over: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Tahapan Pembukaan Toko Take Over 

 

 

 

 

 

 

 

MOU Kerjasama & 
Pembayaran Franchise Fee 

Pengurusan Perijinan  (Pribadi/Akte CV, Domisili, 
SITU/UUG/HO, TDP, NPWP, PKP, STPUW) 

Kurang Lebih 1 bulan  

Konfirm Toko OK 

Pembukaan Rek. BCA 
(Dokumen asli+KTP harus 

dipegang Indomaret) 

Termin Pembayaran Lunas 
(Fax bukti transfer bervalidasi) 

Take Over Toko 
(Tanda Tangan Perjanjian Waralaba) 
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Berikut  ini adalah perkembangan waralaba Indomaret: 

 

Gambar 4.1. Perkembangan Waralaba Indomaret  

 

4.2. Gambaran Umum Alfamart 

Waralaba Alfamart adalah usaha minimarket yang dimiliki dan 

dioperasikan berdasarkan kesepakatan waralaba dari PT. Sumber Alfaria 

Trijaya Tbk, selaku pemegang merek Alfamart. Dengan motto “Belanja 

Puas, Harga Pas” modal bisnis Alfamart adalah menjual berbagai 

kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan berlokasi di sekitar 

wilayah perumahan. 

Visinya adalah: “Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang 

dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada permberdayaan 

pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta 

mampu bersaing secara global.” 
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Misinya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen 

dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas 

unggul. 

2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan 

dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang 

tertinggi. 

3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan 

menumbuh-kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. 

4. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan 

terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, 

karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. 

Nilai Alfamart adalah berpegang pada standar kualitas yang tinggi 

dalam Integritas, Inovasi, Kualitas dan Produktivitas, Kerjasama Tim, dan 

Kepuasan Pelanggan. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan dasar dari 

Budaya Perusahaan. 

Berikut gambar bisnis waralaba Alfamart: 

    Terwaralaba     Alfamart 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Bisnis Waralaba Alfamart 

Saling menguntungkan 
berdasarkan kepercayaan 

• Minat 
• Investasi 
• Memantau 

Toko 

• Merek dagang 
• Pengalaman 
• Paket sistem 
• Pengelolaan toko 
• Supply barang 
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Syarat menjadi terwaralaba: 

1. Perorangan: Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 

(Koperasi, CV, PT, dll). 

2. Sudah atau akan mempunyai lokasi tempat usaha dengan luas 

minimal 80 m2 (diluar gedung dan tempat tinggal karyawan). 

3. Memenuhi persyaratan perijinan. 

4. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di 

Alfamart. 

Berikut ini adalah tahapan untuk menjadi mitra waralaba Alfamart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Tahapan Menjadi Mitra Waralaba Alfamart 

Presentasi Awal 

Evaluasi Lahan & persetujuan 

Pengukuran & Proyek Evaluasi 

Presentasi Proposal 

Kesepakatan Waralaba 

Pembukaan Toko 
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Sedangkan untuk waralaba Toko Take Over, langkahnya adalah 

sebagai berikut: pembelian Toko Alfamart yang sudah berjalan, dengan 

harga “Paket” yang telah ditentukan. Termasuk didalamnya: 

1. Sewa tempat untuk 5 tahun. 

2. Peralatan toko 

3. Perijinan  

4. Franchise Fee untuk 5 tahun 

5. Goodwill  

Berikut ini adalah gambar perkembangan untuk waralaba Alfamart: 

 

Gambar 4.4. Grafik Perkembangan Alfamart 

Berdasarkan pada grafik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan 

secara progresif dari tahun 2005-2009 untuk toko waralaba Alfamart. Ini 

adalah hal yang menunjukkan bahwa kinerjanya baik. 
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4.3. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisnis farnchise 

minimarket retail di Semarang yang paling potensial antara Indomaret dan 

Alfamaret. Kemudian kriteria penilainnya adalah sebagai berikut: melihat 

pada permintaan dari konsumen, ROI bisnis, kemampuan tumbuh, 

peluang/pangsa pasar, MSDM, kemudahan syarat, dan franchise fee. 

Permintaan dari konsumen adalah kekuatan yang dimiliki franchise 

pada harga komoditas yang dijualnya, pendapatan konsumen, selera dan 

jumlah konsumen berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis ini ROI bisnis 

merupakan besarnya persentase masing - masing bisnis. Kemampuan 

tumbuh merupakan prosentase perubahan penjualan dari tahun ke tahun 

yang mengindikasikan pertumbuhan bisnis. Peluang/pangsa pasar adalah 

seberapa besar pangsa pasar perusahaan dan ketepatan segmen pasar yang 

dibidik. MSDM merupakan segala hal yang berhubungan dengan training 

karyawan, seberapa sering atau frekuensi, dan kebijakan training usaha 

franchise. Kemudahan syarat merupakan seberapa mudah untuk 

mendirikan usaha franchise ini seperti berapa jumlah investasi awal, biaya 

operasional, dan sebagainya. Franchise fee adalah seberapa besar jumlah 

fee atau royalty yang harus dibayarkan kepada franchisor setiap tahunnya. 
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Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan hasil dari 

interview masing-masing franchise minimarket tersebut: 

 
No. Nama franchise 

 
 
 
Faktor – faktor  

INDOMARET ALFAMART 

1. Permintaan dari 
konsumen 

• Harga komoditas 
memiliki kekuatan 
karena terjangkau dan 
bersaing. 

• Pendapatan konsumen 
berpengaruh terhadap 
kesuksesan bisnis ini, 
terutama dari lokasi 
yang strategis, traffic 
nya, minimal radius 
kilometer, sarana 
pendukung. 

• Untuk selera dan jumlah 
konsumen pasti 
berpengaruh terhadap 
kesuksesan bisnis ini 
karena setiap toko 
berbeda konsumennya, 
tergantung kemampuan 
konsumen. 

• Harga disini “Pas” artinya 
konsumen merasa tidak 
mahal harganya. 

• Pendapatan konsumen 
berpengaruh pada bisnis 
ini karena jika 
konsumennya memiliki 
kemampuan untuk 
membeli maka akan 
meningkatkan pendapatan 
Alfamart. 

• Selera dan jumlah 
konsumen berpengaruh 
terhadap kesuksesan 
bisnis ini, jika 
konsumennya potensial 
dan gemar berbelanja 
tentunya akan 
meningkatkan penjualan 
pada Alfamart. 

2. ROI bisnis 16% per tahun 14% per tahun 
3. Konsep 

bisnis/kemampuan 
untuk tumbuh 

Penjualan meningkat rata-
rata 15% 

Meningkat (12%) 

4. Peluang/pangsa pasar • Pangsa pasar: ibu-ibu, 
anak, keluarga (luas) 

• Kalangan/segmen pasar: 
kalangan menengah ke 
bawah, hingga kalangan 
atas 

• Pangsa pasar: ibu-ibu, 
anak-anak, orang tua 
(luas) 

• Kalangan/segmen pasar: 
kalangan menengah ke 
bawah dan menengah ke 
atas 

5. Manajemen Sumber 
Daya Manusia 
(MSDM) 

Training dilakukan 1-2 
bulan sekali tergantung 
kebutuhan agar karyawan 
tetap trampil dalam bekerja 

Ada test atau training secara 
berkala sebulan sekali. Hal 
ini dilakukan supaya 
karyawan tetap berkompeten 
dan trampil. 
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6. Kemudahan syarat 
pendirian 

Prosedur pendirian: 
Jika lokasi OK, ada MOU 
kerjasama, pemngurusn 
ijin, pembukaan rekening 
BCA, pembayaran lunas, 
pengisian rak dan opening 
toko. 
Estimasi investasi: 
45 rak = Rp 300 juta 
55 rak = Rp 350 juta 

Prosedur pendirian: 
Presentasi awal, evaluasi 
lahan, pengukuran, 
kesepakatan, pembukaan 
toko. 
Estimasi investasi: 
Tipe toko 36 rak:Rp 300 juta 
Tipe toko 45 rak: Rp 330 juta
Tipe toko 54 rak: Rp 380 juta

7. Franchise fee Royalty Fee: 
Penjualan:  
• di bawah Rp175 juta = 

0% 
• Rp 175 juta-Rp200juta 

= 2% 
• Rp 200juta-Rp225juta 

= 3% 
• >Rp225 juta = 4% 

Royalty fee: 
Untuk penjualan bersih toko 
per bulan: 
• Rp 0 – Rp 75 juta =  0% 
• Rp75 juta-Rp 100 juta= 

2% 
• Rp100juta-Rp 150juta = 

2,5% 
• >Rp150 juta = 3% 

   Sumber: Data Primer Diolah (2010) 

 

4.3.1. Indomaret 

Permintaan dari konsumen menurut pihak Indomaret sangat 

berpengaruh terhadap kesuksesan usaha ini. Harga komoditas memiliki 

kekuatan karena terjangkau dan bersaing. Pendapatan konsumen 

berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis ini, terutama dari lokasi yang 

strategis, traffic nya, minimal radius kilometer, sarana pendukung. Untuk 

selera dan jumlah konsumen pasti berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis 

ini karena setiap toko berbeda konsumennya, tergantung kemampuan 

konsumen. 

Sedangkan untuk ROI bisnis termasuk sedang yaitu 16% per tahun. 

Konsep bisnis atau kemampuan untuk tumbuh sebesar 15% karena 

penjualan meningkat. Pangsa pasar Indomaret adalah ibu-ibu, anak, 
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keluarga sehingga dikatakan luas. Kalangan/segmen pasar: kalangan 

menengah ke bawah, hingga kalangan atas. Training dilakukan 1-2 bulan 

sekali tergantung kebutuhan agar karyawan tetap terampil dalam bekerja. 

Prosedur pendirian adalah sebagai berikut: Jika lokasi OK, ada 

MOU kerjasama, pemngurusn ijin, pembukaan rekening BCA, 

pembayaran lunas, pengisian rak dan opening toko. Estimasi investasi: 

untuk 45 rak = Rp 300 juta dan untuk 55 rak = Rp 350 juta. 

Royalty Fee adalah penjualan di bawah Rp175 juta: 0%, Rp 175 

juta-Rp200juta: 2%, Rp 200juta-Rp225juta: 3%, >Rp225 juta: 4%. 

 

4.3.2. Alfamart 

Alfamart  juga memiliki kekuatan pada harga komoditas yang 

dijualnya. Harga Alfamart “Pas” artinya konsumen merasa tidak mahal 

harganya. Pendapatan konsumen berpengaruh pada bisnis ini karena jika 

konsumennya memiliki kemampuan untuk membeli maka akan 

meningkatkan pendapatan Alfamart. Selera dan jumlah konsumen 

berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis ini, jika konsumennya potensial 

dan gemar berbelanja tentunya akan meningkatkan penjualan pada 

Alfamart. 

ROI bisnis 14% per tahun dan konsep tumbuhnya meningkat 12%. 

Ini adalah hal yang baik karena kinerjanya terus meningkat. Pangsa pasar 

Alfamart adalah ibu-ibu, anak-anak (cukup luas). Kalangan/segmen pasar: 

kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ada test atau 
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training secara berkala sebulan sekali. Hal ini dilakukan supaya karyawan 

tetap berkompeten dan terampil. 

Prosedur pendirian adalah: dari mulai presentasi awal, evaluasi 

lahan, pengukuran, kesepakatan, pembukaan toko. Estimasi investasi: 

untuk tipe toko 36 rak:Rp 300 juta, tipe toko 45 rak: Rp 330 juta, tipe toko 

54 rak: Rp 380 juta. 

Royalty fee untuk penjualan bersih toko per bulan: Rp 0 – Rp 75 

juta: 0%, Rp 75 juta-Rp 100 juta: 2%, Rp 100 juta-Rp 150juta: 2,5%, 

>Rp150 juta: 3%. 

 

4.4. Pembahasan 

Untuk mengetahui bisnis paling potensial antara Indomaret dan Alfamart 

maka dilakukan dengan melihat pada tabel rekapitulasi jawaban wawancara 

berikut ini:  

1. Permintaan dari konsumen tinggi dengan kriteria: Harga komoditas, 

pendapatan konsumen sangat berpengaruh pada bisnis ini. 

2. ROI bisnis sedang dengan kriteria: antara 10% - 30%. 

3. Konsep bisnis/kemampuan untuk tumbuh sedang dengan kriteria: 10-20%. 

4. Peluang/pangsa pasar luas adalah segmen pasar dari keluarga, remaja, 

anak-anak, orang tua/dewasa. Peluang/pangsa pasar luas adalah segmen 

pasar remaja hingga dewasa dan orang tua. 

5. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) baik dengan kriteria: 

manajemen memberikan training sebulan sekali. 
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6. Kemudahan syarat pendirian cukup mudah dengan kriteria investasi awal 

standard, biaya operasional standard (antara Rp 50.000.000 – 

Rp500.000.000). 

7. Franchise fee murah yaitu di bawah Rp 50.000.000 dan biasa/standard 

adalah antara Rp 50.000.000-Rp 100.000.000. 

Perhitungan Franchise fee: 

a. Indomaret = Rp 175 juta x  2% x 12 bulan = Rp 42.000.000 

b. Alfamart = Rp 175 juta x 3% x 12 bulan = Rp 63.000.000 

 

Tabel 4.2. Hasil Rekapitulasi Perbandingan Indomaret dan Alfamart 

No                       Nama Franchise 
 
Faktor - Faktor 

INDOMART ALFAMART 

1 Permintaan dari konsumen Tinggi  Tinggi 
2 ROI bisnis Sedang Sedang 
3 Konsep bisnis/kemampuan untuk tumbuh Sedang  Sedang  
4 Peluang/pangsa pasar Luas Luas 
5 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Baik Baik 
6. Kemudahan syarat pendirian Cukup mudah Cukup mudah 
7. Franchise fee Murah Biasa/standard 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010) 

Keterangan: 

Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa Indomaret lebih 

memiliki point yaitu lebih unggul pada franchise fee-nya dibandingkan dengan 

Alfamart. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indomaret lebih 

potensial daripada Alfamart.  
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