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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa maupun barang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu 

perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang yang 

dihasilkannya, karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur dari keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan produk yangberkualitas, dan yang diinginkan oleh konsumen. 

Salah satu sektor industri yang berpotensial adalah sektor industry kosmetik. Industri 

kosmetik tahun 2010 dan 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 10%-15%, industri ini terus 

menerus berkembang setiap tahunnya menunjukan bahwa sektor industri ini memberikan 

peluang yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memasuki industri ini. 

(www.buyusa.gov/indonesia/en). 

Dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah 

satunya perusahaan dapat melihat dari faktor pemasaran. Hal tersebut penting karena pemasaran 

merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

suatu produk. Jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka 

dapat dipastikan bahwa perusahaan akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring 

konsumen dan produk yang ditawarkan akan sia-sia. 

Pemasaran merupakan salah satu ilmu ekonomi yang telah lama berkembang, dan sampai 

pada saat sekarang ini pemasaran sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk 

bisa bertahan di dalam pangsa pasar. oleh karena itu diperlukan strategi pemasaran yang dapat 

memberikan pengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam memasarkan produknya. 

Apabila strategi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan tersebut mampu memasarkan 

produknya dengan baik, hal ini akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan.  

Kosmetik sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3500 tahun sebelum 

Masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan 

maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, 

pasir atau sinar matahari. Penggunaan susu, akar, daun, kulitpohon, rempah, minyak bumi, 



minyak hewan, madu dan lainnya sudah menjadi hal yang biasa diketahui dalam kehidupan 

masyarakat saat itu. 

Di Indonesia sendiri sejarah tentang kosmetologi telah dimulai jauh sebelum zaman 

penjajah Belanda, namun tidak ada catatan yang jelas mengenai hal tersebut yang dapat dijadikan 

pegangan. Pengetahuan tentang kosmetika tradisional memang sebagian besar diperoleh secara 

turun menurun dari orang tua kegenerasi penerusnya, tidak hanya terjadi dikalangan pusat 

pemerintahan saat itu yakni keraton (istana), tetapi juga dikalangan rakyat biasa yang berkaca 

pada kecantikan putri dan permaisuri raja. Masyarakat penjajah kemudian mulai membawa dan 

memperkenalkan kosmetika barat ke Indonesia. Kita mulai mengenal Coty, Elizabet Arden, 

Hazelina Snow, Dr. Dralleatau Lavender. Padatahun 1960, Tio Tiong Hoo, seseorang dokter 

kulit, mendirikan Viva, yaitu pabrik kosmetika pertama di Indonesia yang sampai saat ini masih 

beroperasi. Lalu disusun dengan Madame Iki, Markcs, Yanthi dan lainnya. Dua pabrik kosmetika 

terbesar saat ini yakni Mustika Ratu (produkMooryatiSoedibjo) dan Sari Ayu (produk Martha 

Tilaar) lahir di tahun 1970-an. 

Oleh sebab itu tidak dapat diragukan lagi bahwa kebutuhan akan kosmetika dewasa ini 

sudah demikian primer bagi seluruh wanita, sebagian pria, dan anak-anak. Jadi apabila 

penggunaan wewangian di badan, ruangan rumah, kantor dan tempat santai atau penggunaan 

sabun atau bedak yang tidak terpisahkan lagi dari kehidupan manusia dan kultur bangsa. Jadi 

besar dan kuatnya industri kosmetika yang tidak kalah kuatnya dengan industri-industri lain. 

Begitu pula perangkat pelayanan (salon) dan penjualan yang telah mendesa. Semua itu 

menunjukkan peranan kosmetika yang sangat penting dewasa ini (Wasitaatmadja,1997). 

Tawaran untuk membuat diri menjadi cantik dan menarik merupakan janji yang selalu 

ditawarkan oleh produsen kosmetika. Kulit putih mulus, rambut hitam lurus panjang berkilau, 

badan langsing dan awet muda adalah gambaran ideal seorang wanita yang dibentuk di media 

massa. Permasalahan yang sering dihadapai oleh konsumen adalah ketidakcocokan terhadap 

bahan kosmetika yang digunakannya. Ketidakcocokan ini dapat diakibatkan oleh faktor alergi 

atau karena adanya penggunaan bahan-bahan berbahaya.  

Sejumlah perusahaan besar kosmetik sudah tidak asing lagi di Indonesia, seperti Mustika 

Ratu, Martha Tilaar, Vita Pharm, Unilever, Yasulor, Ristra Indolab dan lain-lain. Perusahaan-

perusahaan dalam industri kosmetik tersebut mengeluarkan berbagai brand produk yang 



memenuhi industri kosmetik. Persaingan dan peluang yang terjadi pada industri kosmetik 

menjadikan tantangan bagi perusahaan untuk terus memproduksi produk yang berkualitas, 

bervariasi dan dapat bersaing dengan produk-produk luar serta untuk dapat mempertahankan 

perusahaannya di masa yang akan datang. Salah satu perusahaan dalam industry kosmetik di 

Indonesia adalah PT. Martha Tilaar. PT. Martha Tilaar telah memperoleh sebelas brand untuk 

portofolionya sehingga dapat melayani berbagai segmen pasar jamu dan kosmetik. Diantaranya 

Berto Martha Tilaar, Biokos Martha Tilaar, Sari Ayu Martha Tilaar, Belia Martha Tilaar, dan 

lain-lain. 

Salah satu brand dari PT. Martha Tilaar adalah Sari Ayu, Saru Ayu adalah brand yang 

menawarkan produk kecantikan yang dikenal sebagai natural beauty care. Kata natural di sini 

menjadi sangat penting, karena inilah yang bisa menggambarkan siapakah Sari Ayu 

sesungguhnya yakni sebagai brand yang mempunyai komitmen untuk membuat produknya 

dengan bahan baku alami. 

Komitmen ini sudah dimulai sejak tahun 1970, sejak Sari Ayu berdiri yang mana pada 

waktu itu konsumen Indonesia lebih banyak mengkonsumsi kosmetik yang mengandung zat 

kimiawi, Martha Tilaar sebagai pendiri brand Sari Ayu melihat adanya celah pasar ini disinilah 

Martha Tilaar menciptakan sebuah produk kecantikan yang alami yakni Sari Ayu Martha Tilaar. 

Martha Tilaar merupakan salah satu perusahaan kosmetik yang menghasilkan produk 

kosmetik bernuansa ketimuran dan mengandung bahan alami. Produk kosmetik perusahaan 

Martha Tilaar sudah dikenal sebagai salah satu produk hijau kosmetik (Green Product 

Cosmetics) di dunia. Hal ini terbukti dari hasil uji laboratorium di Paris yang menyatakan bahwa 

bahan-bahan yang digunakan pada produk Martha Tilaar bebas dari bahan-bahan kimia 

berbahaya. 

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bahan-bahan kimia yang 

berbahaya tersebut antara lain Merkuri, Hidroquinon lebih dari 2%, Asam retrinoat, Diethylene 

Glicol, zat warna Rhodamin B dan Merah K3 serta Chlorofluorocarbon. 

Banyak perusahaan yang memproduksi produk-produk yang menarik dan berusaha 

melakukan inovasi, baik dalam hal inovasi produk seperti pembaruan atribut produk maupun 

inovasi promosi bahkan beralih dan mengubah strategi perusahaan ke bisnis hijau membuat 

masyarakat yang bertindak sebagai konsumen yang sebelumnya dalam mengkonsumsi produk 



tidak memikirkan dampaknya bagi lingkungan, kini mulai mengalami pergeseran dengan 

mengkonsumsi produk yang lebih memperhatikan lingkungan. Hal ini disebabkan karena 

mayoritas konsumen menyadari bahwa perilaku pembelian mereka secara langsung berpengaruh 

pada berbagai permasalahan lingkungan. 

Di Indonesia sendiri kesadaran perusahaan-perusahaan terhadap masalah lingkungan 

hidup semakin meningkat, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya upaya-upaya perusahaan 

yang menunjukan bahwa mereka semakin peduli terhadap lingkungan. Upaya-upaya tersebut 

dilakukan dalam rangka membangun brand image perusahaan dimata masyarakat yang bertujuan 

untuk mendongkrak volume penjualan produknya. Kesadaran akan pentingnya membangun 

brand image perusahaan semakin disadari oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya 

Sari Ayu yang mana pada tahun ini berkeinginan untuk tetap memelihara brand image 

perusahaanya agar lebih baik dimata masyarakat dan mampu meningkatkan minat beli terhadap 

produk-produknya.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan Pembuatan Makalah 
 
 Untuk Mengetahui Fungsi Manajemen dan Strategi Pemasaran di Suatu Bisnis 

 Mengetahui Sistem Manajemen Pemasaran Produk dan Salon Kecantikan dari Sari Ayu 

Martha Tilaar 

 Mengetahui Strategi cara Pemasaran Produk dan Salon Kecantikan dari Sari Ayu Martha 

Tilaar 

 Mengetahui Praktek Pemasaran dari Perusahaan Sari Ayu Martha Tilaar 

 

1.3 Manfaat Makalah 

Mengambil Pelajaran/ Lessons Learn dari Manajemen dan Strategi pemasaran yang di terapkan 

oleh Perusahaan Sari Ayu Martha Tilaar dalam mengembangkan bisnisnya untuk di terapkan di 

dalam Kewirausahaan. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Drs. 

H. Malayu S.P. Hasibuan, 1985). 

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan 

serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM atau sumber-

sumber lain. (George R. Terry, 1977) 

2.2 Fungsi Manajemen 

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam 

manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu 

dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, 

McHug and McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu: 

1. Perencanaan 

Perencanaan atau Planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilaku-kan untuk 

mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang 

tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan dunia bisnis 

sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana 

merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain 

sebagainya. 

 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan 

taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang 

cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa 

semua pihak dalam orga¬nisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

 



3. Pengimplementasian 

Pengimplementasian atau Directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan 

oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 

4. Pengendalian 

Pengendalian dan Pengawasan arau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, di¬organisasikan, dan 

diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai 

perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 

Banyak ahli yang berbeda pandangan mengenai fungsi manajemen akan tetapi esensinya 

tetap sama, bahwa: 

1. Manajemen terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan organisasi 

 

2.3 Pengertian Pemasaran 

Ada beberapa definisi mengenai pemasaran diantaranya adalah : 

a. Menurut Philip Kotler, pemasaran (Marketing) adalah kegiatan manusia yang diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 

b. Menurut Philip Kotler dan Amstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan 

managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai 

dengan orang lain. 

c. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang yang 

dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

d. Menurut W Stanton pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun 

pembeli potens 

2.4 Konsep Pemasaran 



Konsep-konsep inti pemasaran meliputi: kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, 

utilitas, nilai dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. 

Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu 

keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang 

kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. 

Sedangkan Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci 

untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

serta memberikan kepuasaan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan 

para pesaing. 

Dalam pemasaran terdapat enam konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan 

pemasaran suatu organisasi yaitu : konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep 

pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. 

1. Konsep produksi  

Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia 

dimana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan 

mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efesiensi produk tinggi dan distribusi yang 

luas. Disini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin, karena 

konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli 

mereka. 

2. Konsep produk 

Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan 

mutu, performansi dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen disini adalah membuat 

produk berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi 

dalam penampilan dengan ciri – ciri terbaik. 

3. Konsep penjualan 

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen, dengan dibiarkan begitu saja, 

organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. 

 

 

 



4. Konsep pemasaran 

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunsi untuk mencapai tujuan organisasi terdiri 

dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 

diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. 

5. Konsep pemasaran sosial 

Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan 

kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 

diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripasda para pesaing dengan 

tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. 

6. Konsep Pemasaran Global 

Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor- 

faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang 

mantap. tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang 

terlibat dalam perusahaan. 

2.4.1 Fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan : 

1. Untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan. 

2. Untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen. 

3. Untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang.  

2.4.2 Kegiatanutama Pemasaran 

Kegiatan utama pemasaran atau juga disebut marketing mix adalah suatu perangkat 

perusahaan yang terdiri dari 4 variable yaitu produk, struktur harga, kegiatanpromosi dan 

saluran distribusi dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pemasaran 

perusahaan yang bisa memberikan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen yang 

dipilih atau segmen pasar yang di harapkan. 

2.5 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, 

bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang 

diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada tiga faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran yaitu : 

 



1. Daur hidup produk 

Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap 

pertumbuhan, tahap kedewasaan dan tahap kemunduran. 

2. Posisi persaingan perusahaan di pasar 

Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, 

apakah memimpin, menantang, mengikuti atau hanya mengambil sebagian kecil dari 

pasar. 

3. Situasi ekonomi 

Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan kedepan, 

apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. 

2.5.1 Macam-Macam Strategi Pemasaran 

Macam strategi pemasaran diantaranya: 

1. Strategi kebutuhan primer 

Strategi-strategi pemasaran untuk merancang kebutuah primer yaitu: 

a) Menambah jumlah pemakai dan 

b) Meningkatkan jumlah pembeli. 

2. Strategi Kebutuhan Selektif 

Yaitu dengan cara : 

a) Mempertahankan pelanggan misalnya: 

 Memelihara kepuasan pelanggan 

 Menyederhanakan proses pembelian 

 Mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merk; 

b) Menjaring pelanggan (Acquistion Strategier) 

 Mengambil posisi berhadapan (head – to heas positioning) 

 Mengambil posisi berbeda (differentiated positin) 

Secara lebih jelas, strategi pemasaran dapat dibagi kedalam empat jenis yaitu: 

1. Merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. 

2. Merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. 

3. Merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. 

4. Merangsang kebutuhgan selektif dengan menjaring pelanggan baru. 

 



2.5.2 Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok 

pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda 

yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Atau segmentasi 

pasar bisa diartikan segmentasi pasar adalah proses pengidentifikasian dan menganalisis para 

pembeli di pasar produk, menganalisia perbedaan antara pembeli di pasar. 

a) Dasar-dasar dalam penetapan Segmentasi Pasar 

Dalam penetapan segmentasi pasar ada beberapa hal yang menjadi dasarnya yaitu: 

a) Dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen 

 Variabel geografi, diantaranya : wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan 

iklim. 

 Variabel demografi, diantaranya : umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, 

pendidikan, dll 

 Variabel psikologis, diantaranya :kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. 

 Variabel perilaku pembeli, diantaranya : manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat 

pemakaian, status kesetiaan dan sikap pada produk. 

b) Dasar – dasar segmentasi pada pasar industri 

 Tahap 1: menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar pemakai akhir, lokasi geografis, 

dan banyaknya langganan. 

 Tahap 2: yaitu sikap terhadap penjual, ciri – ciri kepribadian, kualitas produk, dan 

pelanggan. 

2. Syarat segmentasi Pasar 

Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif yaitu : 

a) Dapat diukur 

b) Dapat dicapai 

c) Cukup besar atau cukup menguntungkan 

d) Dapat dibedakan 

e) Dapat dilaksanakan 

 

 

 



3. Tingkat Segmentasi Pasar 

Karena pembelian mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik. Setiap pembeli, 

berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Oleh karena itu segmentasi pasar dapat dibangun pada 

beberapa tingkat yang berbeda. 

a) Pemasaran massal 

Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal 

untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruh konsumen. 

b) Pemasaran segmen 

Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan 

perilaku pembelian. 

c) Pemasaran ceruk 

Pemasaran ceruk (marketing niche) berfokus pada sub group didalam segmen-segmen. 

Suatu ceruk adalah suatu group yang didefiniskan dengan lebih sempit. 

d) Pemasaran mikro 

Praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan citarasa individu 

atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan 

pemasaran individu. 

4. Manfaat Segmentasi Pasar 

Sedangkan manfaat dari segmentasi pasar adalah: 

a) Penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan- 

kesempatan pemasaran. 

b) Penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran 

yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada 

berbagai segmen. 

c) Penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasarannya 

 

2.5.3 Menentukan Pasar Sasaran 

Langkah-langkah dalam menetukan pasar sasaran yaitu : 

1. Langkah pertama 

Menghitung dan menilai potensi keuntungan dari berbagai segmen yang ada. 

 



2. Langkah kedua 

Mencatat hasil penjualan tahun lalu dan memperkirakan untuk tahun yang akan datang. 

 

2.6 Sistem Pemasaran 

Sistem adalah sekolompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling 

berkaitan secara tetap dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi dapat diartikan sistem 

pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, 

ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk 

serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. 

Dalam pemasaran kelompok item yang saling berhubungan dan saling berkaitan itu mencakup : 

1. Gabungan organisasi yang melaksanakan kerja pemasaran. 

2. Produk, jasa, gagasan atau manusia yang dipasarkan. 

3. Target pasar. 

4. Perantara (pengecer, grosir, agen transportasi, lembaga keuangan). 

5. Kendala lingkungan (environmental constraints). 

Sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari dua unsur yang saling berkaitan, 

yaitu organisasi pemasaran dan target pasarnya. Unsur-unsur dalam sebuah sistem pemasaran 

serupa dengan unsur-unsur yang ada pada sistem radio stereo. Bekerja secara terpisah, tetapi 

pada waktu dipertemukan secara tepat. 

2.6.1 Macam – Macam Sistem Pemasaran 

1. Sistem pemasaran dengan saluran vertikal 

Pada sistem ini produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Dengan 

tujuan untuk mengendalikan perilaku saluran dan Mencegah perselisihan antara anggota 

saluran 

2. Sistem pemasaran dengan saluran horizontal 

Pada sistem ini, ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung 

untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. 

3. Sistem pemasaran dengan saluran ganda 

Pada sistem ini beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan 

manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. 

 



2.6.2 Lingkungan Sebuah Sistem Pemasaran 

1. Lingkungan makro ekstern. 

Lingkungan makro tersebut ialah: 

a) Demografi (kependudukan). 

b) Kondisi ekonomi. 

c) Teknologi. 

d) Kekuatan sosial dan budaya. 

e) Kekuatan politik dan legal. 

f) Persaingan. 

2. Lingkungan mikro eksternal 

a) Pasar (market) 

b) Pemasok 

c) Pialang (marketing intermediaries) 

3. Lingkungan Non- – Pemasaran Intern 

Kekuatan non – pemasaran lainnya adalah lokasi perusahaan, ketangguhan bagian penelitian 

dan pengembangan. Kekuatan intern bersifat menyatu (interest) dalam organisasi dan 

dikendalikan oleh manajemen. 

 

2.7 Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut 

Kotler dan Armstrong pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sedangakan manajemen adalah proses perencanaan (Planning), pengorganisasian 

(organizing) penggerakan (Actuating) dan pengawasan. 

Jadi dapat diartikan bahwa Manajemen Pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, 

penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk 

mencapai tujuan – tujuan organisasi. 

 

 



BAB III 

3.1 Sejarah dan Profil Perusahaan 
 

PT Sari Ayu Indonesia Jakarta berdiri sebagai realisasi dari keinginan besar DR 

Martha Tilaar sebagai pendiri perusahaan. Ibu Martha Tilaar memulai usahanya dengan 

membuka salon kecantikan kecil di rumah orang tuanya di Jakarta pada tahun 1972. 

Usaha membuat dan memasarkan jamu-jamuan komersial sudah dimulai memalui salon 

kecil ini. Tahun 1976, usaha salon Ibu Martha Tilaar mulai berkembang ditandai dengan 

dibukanya salon kecantikan yang kedua. Beberapa tahun kemudian, usaha salon 

kecantikan tersebut telah berkembang pesat. 

Pada tahun 1977, Ibu Martha Tilaar mulai memproduksi jamu-jamuan komersial 

berskala home industri yang diberi merek dagang Sari Ayu Martha Tilaar. Tahun 1981, 

home industri ini telah memproduksi 46 item produk. Home industri ini menghadapi 

permintaan produk yang melebihi kapasitas, sehingga sebuah industri modern yang 

menghasilkan produk dalam skala besar mulai diperlukan. Maka pada tahun 1981 itu 

juga, usaha home industri Ibu Martha Tilaar ini dikukuhkan dengan berdirinya PT 

Martina Berto yang menempati pabrik 1 unit seluas 4200 M2 di kawasan industri 

Pulogadung Jakarta yang diresmikan oleh Ibu Nelly Adam Malik istri Wakil Presiden RI 

pada waktu itu. Pada tahun 1983, Sariayu sudah menjadi kosmetik yang sangat terkenal 

di tanah air. Untuk itu, peningkatan distribusi harus tetap dilakukan. Pada tahun itulah 

didirikan PT Sari Ayu Indonesia sebagai distributor kosmetik Martha Tilaar Group ke 

seluruh Indonesia. Pada tahun 1997 PT Sariayu Indonesia mendapat ISO 9002. 

 
3.2 Manajemen dan Strategi  Pemasaran Produk Sari Ayu Martha Tilaar 

A. Studi Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran 

Mengenal perilaku konsumen adalah salah satu faktor penting dalam mengambil 

keputusan untuk mengeluarkan suatu produk. PT. Sariayu memiliki kesadaran untuk 

mengenal perilaku konsumennya, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk 

memuaskan konsumen, oleh karena itu untuk memenangkan persaingan saat ini yang 

semakin ketat PT. Sariayu mempunyai strategi pemasaran yaitu : 

 



 Product 

Bedak Sariayu merupakan salah satu produk kecantikan yang di keluarkan oleh PT Sariayu 

yang sangat populer yang hampir seluruh wanita di Indonesia menggunakan produk tersebut. 

Bedak yang diproduksi Sariayu awalanya dalah bedak padat, namun kini setelah ada inovasi 

maka diproduksi bedak tabur. Bedak tabur ini memang punya tekstur yang lebih ringan, dan 

warnanya menyatu dengan rona kulit sehingga bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat. 

 Price 

Strategi penetapan harga pada bedak Sariayu yaitu cost-based pricing, yaitu harga ditetapkan 

berdasarkan biaya yang digunakan untuk membuat produk. Perusahaan menentukan harga 

atau price yang berbeda-beda untuk setiap produk Bedak Sariayu, sesuai dengan jenisnya. 

Harga produk Bedak Sariayu relatif lebih murah dibandingkan dengan harga produk bedak 

lainnya, dengan kualitas produk yang tetap terjaga. PT Sari Ayu Indonesia menjalankan 

kebijakan harga yang konsisten dengan tujuan menjaga kredibilitas harga produk-produk 

dibenak konsumen. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengendalian ketat atas harga 

disetiap jalur distribusinya sehingga harga jual yang sampai ke konsumen akan konsisten dan 

seragam diseluruh Indonesia. 

 Place 

Untuk geografis pemasaran, manajemen Sariayu memfokuskan pemasaran di kota- kota 

besar di Pulau jawa dan Pulau Bali. Pemasaran produk Sariayu lebih focus kepada toko atau 

agen kosmetik, bukan langsung ke konsumen akhir. Untuk memasarkan ke toko atau agen, 

PT Sariayu bekerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman untuk pengiriman pesanan. 

 Promotion 

Promosi dalam arti luas berarti komunikasi dengan konsumen, sedangkan dalam arti sempit, 

promosi berarti pemberian insentif kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli 

produk. Dalam rangka komunikasi dengan konsumen, Produk Bedak Sariayu banyak 

diiklankan melalui media televisi, media cetak seperti majalah dan tabloid dengan segmen 

wanita dan keluarga seperti majalah Kartini, dan lain-lain disamping juga komunikasi 

melalui billboard di jalan-jalan (Above The Line). Selain itu media virtual juga dimanfaatkan 

untuk promosi yaitu melalui website (http://www.sariayu.com/), serta aktif dipromosikan 

lewat media sosial (Facebook dan Twitter). Dalam rangka mengenalkan brand dan 

produknya, PT Sariayu telah melakukan beberapa kegiatan promosi. Bentuk kegiatan 



promosi antara lain Personal Selling : Beauty Advisor yaitu dengan Bertemu langsung dan 

menawarkan produk kepada konsumen potensial. PT. Sariayu mempunyai program 

“Instansi”, yaitu kegiatan dimana pekerja pemasaran datang dari satu kantor ke kantor untuk 

menerangkan dan  menjual produk Bedak Sariayu. Kegiatan lain dari personal selling adalah 

dengan menempatkan beauty advisor di took-toko kosmetik baik di pasar atau di mall. Kedua 

dengan Sales Promotion atau promosi penjualan. Dalam kegiatan promosi penjualan, Bedak 

Sariayu terkadang memberikan tas kosmetik gratis dengan syarat pembelian minimal Rp 

50.000. langkah promosi yang diambil selanjutnya adalah dengan advertising. Untuk 

kegiatan advertising, PT Sariayu mengiklankan rangkaian produk Bedak Sariayu di televisi. 

Waktu untuk penayangan  dipilih pada saat sore pukul 16.00-18.00 dan malam pukul 20.00–

22.00 dimana menurut manajemen, target pasar mereka menonton acara televisi. Kegiatan 

lain adalah dengan menyebarkan brosur di tempat keramaian dan di toko-toko pengecer  

produk Bedak Sariayu Kosmetik. Selain cara diatas masih ada lagi yang dilakukan untuk 

kegiatan promosi yakni dengan sebagai sponsorship. Bedak Sariayu Kosmetik mensponsori 

beberapa acara televisi antara lain acara kuis dan juga acara berita. Dalam kegiatan 

sponsorship ini, Bedak Sariayu berpartisipasi untuk memberikan tata rias kepada pembawa 

acara dan siapa saja yang terlibat di depan kamera. Dengan melakukan kegiatan ini, logo 

brand Bedak Sariayu ditampilkan pada tengah acara dan pada akhir acara. 

B. Studi Pemasaran Dan Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan merupakan kombinasi faktor kualitas, layanan dan harga. Nilai 

pelanggan dapat bersumber dari 3 hal yaitu benefit ekonomi, benefit pelanggan, dan benefit 

emosional. Dalam pemasaran Konsumen memilih produk yang dipersepsikan dapat 

memberikan nilai tertinggi diantara berbagai tawaran produk. (Kotler et al,2006). PT Sariayu 

menciptakan produk Bedak Sariayu yang memiliki keunggulan diferensiasi, yaitu selain 

sebagai bedak kecantikan, juga berfungsi sebagai pewangi dan pelembut pakaian, dengan 

mengeluarkan produk yang berkualitas. Hal ini dapat memberikan nilai pelanggan yang 

tinggi di benak konsumen. Top of Mind melalui benefit-benefit antara lain: 

 Benefit Ekonomi 

Produk Bedak Sariayu berasal dari keunggulan harga yang relatif bervariasi sesuai dengan 

produk yang dihasilkan serta lebih murah jika dibandingkan dengan kompetitor utamanya. 

 



 Benefit Pelanggan 

Berupa penampilan produk Bedak Sariayu yang modern, dengan berbagai fungsi dan 

keunggulan bagi pelanggan seperti ketersediaan produk yang semakin dekat dengan 

pelanggan sehingga pelanggan tidak susah dalam mencari produk bedak Sariayu.  

 Benefit Emosional 

Bedak Sariayu dengan formula rahasianya sangat cocok dengan kulit para wanita Indonesia 

sehingga tidak menimbulkan efek samping dan sesuai dengan keinginan, Selain itu produk 

ini memberikan efek anti jerawat pada kulit pelanggan yang telah Memakainya. 

C. Pangsa Pasar 

Pangsa pasar adalah bagian atau luas pasar yang dikuasai oleh sebuah perusahaan dan 

biasanya dinyatakan dalam prosentase dari volume penjualan industri. Pangsa pasar dapat 

mengukur berapa besar porsi penjualan dipasaran atau seberapa besar porsi penjualan 

kebutuhan akan suatu produk (Stanton, 1985). 

Bedak Sariayu merupakan salah merek yang sudah lebih dari 10 tahun bermain di industri 

bedak kecantikan yang di Indonesia, sehingga tidak heran Bedak Sariayu dapat menguasai 50 

persen lebih pangsa pasar yang ada di Indonesia. 

D. Penetrasi Pasar 

Pemasaran dimulai dengan proses identifikasi, stimulasi kebutuhan pelanggan, 

membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta menciptakan keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan. Strategi penetrasi pasar adalah suatu strategi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk meningkatkan penjualanya atas produk dan pasar yang telah tersedia 

melalui usaha pemasaran yang lebih agresif. Strategi penetrasi pasar yang dilakukan oleh 

produk Bedak Sariayu untuk menaikkan kembali market share-nya dengan cara promosi 

produk melalui iklan yang sangat gencar. Persuasive dan predatory advertising merupakan 

strategi promosi yang digunakan Enesis untuk memperkenalkan produk-produknya kepada 

konsumen, menjaring konsumen baru, serta menarik kembali konsumen yang telah berpaling 

ke produk lain. Misi-misi sosial yang ditampilkan disetiap iklan bertujuan untuk mengajak 

konsumen ikut berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat sehingga mereka 

memiliki rasa loyalitas tersendiri terhadap brand-brand PT Sariayu. Dengan rasa loyalitas ini, 

konsumen diharapkan tidak cepat berpindah kepada produk lain ketika sedang diadakan 

promo atau berbagai penawaran menarik lainnya. 



E. Perhitungan Biaya dan Estimasi 

Straregi penetapan struktur biaya mengacu pada skenario penetapan tujuan antara lain 

menetapkan harga produk yang kompetitif di pasar dan memperluas pasar melalui 

keunggulan kompetitif. Untuk mengukur perhitungan biaya dan biaya estimasi yang akan 

dikeluarkan oleh PT Sariayu, maka masing-masing perusahaan harus mempunyai target dan 

dapat memprediksikan bagaimana tingkat penjualan, biaya produksi dan biaya promosi 

sehingga perusahaan dapat mengestimasikan berapa biaya yang akan dikeluarkan sehingga 

pengeluarannya dapat terkendali. Sebagai usahanya dalam mempertahankan pasar, Bedak 

Sariayu mengeluarkan produk dengan berbagai macam manfaat, salah satunya adalah bedak 

anti jerawat Mengidentifikasi pesaing adalah hal penting dalam pemasaran, terutama jika 

perusahaan mengidentifikasi dalam cakupan pesaing aktual dan potensial untuk menentukan 

strategi yang dijalankan dalam memenangkan persaingan. Di industri bedak kecantikan, 

produk Bedak Sariayu sukses sebagai pemimpin pasar bukan berarti tidak diikuti oleh para 

pesaingnya. Kesuksesan Bedak Sariayu tentunya menjadikan pabrikan lain terus 

mengembangkan produknya untuk dapat merebut pangsa pasar bedak kecantikan. Adapun 

pesaing yang dihadapi oleh Bedak Sariayu diantaranya Inez . Dalam dunia bisnis dimana 

persaingan usaha semakin ketat dan mengarah pada persaingan global, ekspektasi pelanggan 

meningkat, mereka memiliki lebih banyak pilihan dan loyalitas terhadap merek semakin 

kecil. Pemasaran merupakan suatu proses manajemen yang berusaha memberikan 

keuntungan yang maksimal dengan membangun hubungan yang berkualitas dengan 

pelanggan dan dapat menciptakan suatu competitive advantage. Berbagai macam strategi 

yang dijalankan oleh pihak sariayu untuk mempertahankan dan menjaring konsumen baru 

produk Bedak Sariayu, seperti menawarkan pemasaran kreatif melalui situs pertemanan, 

ciptakan sesuatu yang berbeda, libatkan peran aktif para konsumen, jadilah solusi bagi 

permasalan konsumen. Melalui terobosan baru yang diciptakan, tidak menutup kemungkinan 

bila kedepannya para konsumen akan tertarik dengan produk yang akan tawarkan dan 

semakin loyal dengan perusahaan yang akan dijalankan. 

F. Analisis Pesaing 

Mengidentifikasi pesaing adalah hal penting dalam pemasaran, terutama jika 

perusahaan mengidentifikasi dalam cakupan pesaing aktual dan potensial untuk menentukan 

strategi yang dijalankan dalam memenangkan persaingan. Di industri bedak kecantikan, 



produk Bedak Sariayu sukses sebagai pemimpin pasar bukan berarti tidak diikuti oleh para 

pesaingnya. Kesuksesan Bedak Sariayu tentunya menjadikan pabrikan lain terus 

mengembangkan produknya untuk dapat merebut pangsa pasar bedak kecantikan. Adapun 

pesaing yang dihadapi oleh Bedak Sariayu diantaranya Inez . Dalam dunia bisnis dimana 

persaingan usaha semakin ketat dan mengarah pada persaingan global, ekspektasi pelanggan 

meningkat, mereka memiliki lebih banyak pilihan dan loyalitas terhadap merek semakin 

kecil. Pemasaran merupakan suatu proses manajemen yang berusaha memberikan 

keuntungan yang maksimal dengan membangun hubungan yang berkualitas dengan 

pelanggan dan dapat menciptakan suatu competitive advantage. Berbagai macam strategi 

yang dijalankan oleh pihak sariayu untuk mempertahankan dan menjaring konsumen baru 

produk Bedak Sariayu, seperti menawarkan pemasaran kreatif melalui situs pertemanan, 

ciptakan sesuatu yang berbeda, libatkan peran aktif para konsumen, jadilah solusi bagi 

permasalan konsumen. Melalui terobosan baru yang diciptakan, tidak menutup kemungkinan 

bila kedepannya para konsumen akan tertarik dengan produk yang akan tawarkan dan 

semakin loyal dengan perusahaan yang akan dijalankan. 

 

G. Membangun Ekuitas Merek 

Bedak Sariayu dalam membangun ekuitas mereknya terbagi menjadi lima elemen 

yang telah dilakukan yaitu : Brand awareness (kesadaran merek), Brand association (asosiasi 

merek), Perceived Quality (persepsi kualitas), Brand Loyalty (loyalitas merek), dan Other 

Proprietary brand asset (aset-aset merek lainnya). 

 Brand Awareness (kesadaran merek) 

Tujuan dari Brand awareness (kesadaran merek) adalah untuk mengetahui seberapa 

banyak calon pembeli dalam mengenali atau mengingat kembali terhadap suatu merek 

atau produk di dalam pikirannya Dalam meningkatkan Brand awareness Bedak Sariayu 

menggunakan slogan untuk produknya adalah Cantik Alami Seutuhnya. 

 Brand Association (asosiasi merek) 

Tujuan dari Brand association (asosiasi merek) adalah untuk mengetahui posisi suatu 

merek di dalam pasarnya khususnya pasar pelicin pakaian (Bedak Sariayu). Asosiasi 

merek yang akan diperoleh dapat diketahui dengan mempertimbangkan berbagai atribut 

yang melekat pada suatu merek. Merek Bedak Sariayu mempunyai asosiasi dengan 



merek terkenal kemasan menarik, iklan dan promosi menarik. 

 Perceived Quality (persepsi kualitas) 

Tujuan dari Perceived Quality (persepsi kualitas) adalah mengetahui persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk terkait dengan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan. Sariayu memberikan produk yang aman bagi kulit dengan 

tidak menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan seperti adanya timbul jerawat. 

Ini membuktikan bahwa Bedak Sariayu sebagai pemimpin pasar, terus berinovasi untuk 

mengembangkan produknya serta tetap mempertahankan atau menjaga kualitas yang ada 

agar terus terbedakan dari pesaingnya. 

 Brand Loyalty (loyalitas merek) 

Tujuan dari Brand Loyalty (loyalitas merek) adalah untuk mengetahui seberapa besar 

loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Produk Bedak Sariayu untuk dapat tetap 

menjaga loyalitas pelangganya yaitu dengan terus meningkatkan Brand image (Inovatif) 

and Quality product. Brand image and Quality product merupakan kepercayaan para 

konsumen terhadap layak atau tidak dikonsumsinya suatu produk. 

 Aset merek lain 

Aset merk yang lain yang harus dilakukan oleh PT Sariayu terhadap produk Bedak 

Sariayu, seperti trademark dan paten, untuk melindungi merek dari pesaing. 

 

H. Pemasaran Melalui Internet 

Internet mengkonsolidasikan babak keempat dari evolusi pemasaran yaitu pemasaran 

sebagai membina hubungan khusus dengan pelanggan dalam konsep pemasaran individual. 

Produk Bedak Sariayu dalam pemasarannya menggunakan media periklanan yaitu 

menggunakan media social yang dapat di akses melalui internet. 

 

I. Komunikasi Pemasaran 

 Iklan & Proses Pengolahan Informasi Konsumen 

Produsen harus memahami bagaimana konsumen mengolah informasi agar dapat 

merancang proses komunikasi efektif dengan konsumen yang dapat dilakukan melalui 

iklan. Tahapan proses pengolahan informasi adalah pemaparan stimulus, perhatian, 

pemahaman, penerimaan dan retensi. Dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 



Bedak Sariayu, iklan yang ditampilkan memberikan gambaran bahwa produknya dapat 

memberikan manfaat yang lebih, dibandingkan produk bedak kecantikan lainnya. 

 

 Iklan & Promosi 
Komunikasi pemasaran membuat perusahaan tidak cukup hanya memproduksi suatu 

produk yang bagus namun harus pula mengkomunikasikan nilai dari produknya kepada 

konsumen potensial secara efektif. Promotion product melalui media elektronik dan 

media cetak. Keduanya adalah 

Promotion product melalui media elektronik dan media cetak. Keduanya adalah media 

yang digunakan Bedak Sariayu dalam upaya memperkenalkan produk-produknya kepada 

masyarakat. Kegiatan promosi produk dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 Periklanan 

Menggunakan media periklanan yaitu dari televisi, majalah, radio dan dapat 

mengakses internet melalui wabsite (www.sariayu.com). 

 Personal Selling 

Melakukan penempatan sales personal kepada distributor. Sales personal yang 

digunakan PT Sariayu memiliki peran untuk meningkatkan penjualan dalam 

wilayahnya, di antaranya dengan mempelajari persepsi, sikap dan perilaku 

konsumennya dalam menggunakan bedak kecantikan, khususnya Bedak Sariayu 

 Sales Promotion 

Merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi 

pembelian suatu produk yang cepat. Contohnya dengan menggunakan kupon, 

voucher, sampel, undian,dan discount. 

 Humas 

Melakukan program untuk mempromosikan dan menjaga citra perusahaan pada 

produk Bedak Sariayu. 

J. Kinerja Pemasaran 

Kinerja pemasaran yang telah dilakukan oleh PT Sariayu telah menjadikan produk 

Bedak Sariayu menempati posisi merek Top brand. Hal ini didukung dengan penciptaan 

brand value yang tinggi dan diharapkan mampu mempertahankan konsumennya. Untuk 

mampu mempertahankan pembelian yang dilakukan konsumen, PT Sariayu harus dapat 



melakukan identifikasi pasar dan melakukan berbagai penelitian secara reguler maupun 

berkesinambungan serta melakukan strategi bertahan sebagai market leader di industry 

produk kosmetik. 

Pendekatan shareholder value lebih diutamakan dalam mengevaluasi strategi 

marketing, artinya menekankan pentingnya menciptakan keuntungan buat pemegang saham 

sebagai tujuan utama strategi marketing dalam bisnis. Kontribusi marketing atau tingkat 

keuntungan marketing dalam hal ini merupakan gross profit margin dikurangi biaya 

pemasaran dan penjualan. 

 

3.3 Profil dan Sejarah  Marta Tilaar Salon Day Spa 

Menjelang akhir tahun 1969, setelah Alex selesai menjalani masa belajar dan meraih gelar 

doktor, Martha mengikuti Alex kembali ke tanah air. Ia bertekad akan berwiraswasta, 

memanfaatkan keahliannya di bidang kecantikan dengan mendirikan salon. Dan, ia harus 

berjuang keras untuk itu. Hal itu karenakan pada masa itu hal yang berhubungan dengan salon 

kecantikan masih kerap dipandang sebelah mata. 

Dimulai dari modal 1 juta rupiah, hasil menabung selama tinggal dan bekerja di Amerika 

Serikat, selain juga sumbangan dari ayahnya, Handana dan adik-adiknya, Ratna dan Bambang. 

Maka pada 3 Januari 1970, berdirilah Martha’s salon. Adalah orang tua angkatnya penasihat 

akademis Alex ketika belajar di Universitas Indiana, Prof. Dr. Willis P. Porter beserta istrinya, 

Isabel yang menyarankan Martha menggunakan namanya sendiri sebagai label salon. 

Salon pertama tersebut mengambil tempat di garasi kediaman ayahnya, Jalan Tosari 49, 

Menteng, Jakarta Pusat. Pada masa itu belum banyak salon yang mempunyai fasilitas baik, yang 

cocok untuk pelanggan kelas menengah ke atas. Dan juga, hampir tidak ada salon yang 

mempunyai tenaga ahli yang benar-benar mumpuni di bidang kecantikan. Martha jeli melihat 

tersebut sebagai peluang yang harus digarap. Ruang salonnya kecil, hanya berukuran 4×6 meter 

persegi. Namun, fasilitasnya tergolong lengkap; ruang ber-AC, menggunakan air panas dan 

dingin, serta listriknya tidak bayar pet karena Martha menyiapkan generator sendiri. Martha juga 

menerapkan standar tinggi dalam hal kebersihan.  

Dan berkat pola manajemen demikian yang diterapkan Martha sejak dini, dapat disebut 

bahwa salon ini sudah bertaraf internasional. Intinya, keberadaan Martha’s Salon sesuai dengan 

key passion, serta orang-orang disekitar Menteng, yang membutuhkan kualitas pelayanan prima. 



Upayanya tidak sia-sia. Martha’s Salon berhasil mempunyai banyak pelanggan setia diantara 

mereka adalah istri pejabat tinggi seperti Ibu Fatmawati Soekarno, Ibu Rahmi Hatta, Ibu Nelly 

Adam Malik, dan lain-lain. Pelanggan Martha’s Salon umumnya mengaku memakai produk 

Barat sebelum akhirnya tersentuh oleh kosmetik tradisional buatan Martha Tilaar. 

Keteguhan hati Martha membuahkan hasil menggembirakan. Tidak disangka peminat 

kosmetik tradisionalnya cukup banyak. Salonnya berkembang. Ia memperbesar salon di Jalan 

Tosari hingga akhirnya membuat penghuni rumah mengalah. Bila dahulu mereka tinggal di 

rumah dan salon di garasi, maka kini salon di rumah sementara penghuni mengungsi ke garasi. 

Seiring dengan bertambahnya pelanggan ekspansi dilakukan dengan membuka salon kedua di 

Jalan Jawa 2A Jakarta, sekarang disebut Jalan Cokroaminoto. Pada tahap ini, Martha mulai 

merintis system kemitraan. Pada tahun 1976, ia membuka salon kecantikan lebih besar di Cikini. 

Ia adalah salon dengan konsep kosmetik tradisional. Martha menanamkan salonnya sebagai 

Martha Griya Salon dan diresmikan oleh Ibu Titie Poerwosoenoe, guru kecantikan pertama 

semasa Martha remaja.  

 Martha Tilaar Group merupakan sebuah perusahaan kosmetika terkemuka yang 

memproduksi dan menyediakan produk dan pelayanan kecantikan yang inovatif dan berkualitas 

tinggi. Konsep total beauty yang diterapkan di Martha Tilaar Salon Day Spa adalah konsep 

perawatan lengkap baik perawatan luar maupun dalam (tubuh, jiwa dan pikiran) mulai dari ujung 

rambut sampai ujung kaki, termasuk juga tata rias wajah, rambut, tangan dan kaki. Perawatan 

tersebut dapat dinikmati dalam ambiance spa yang eksklusif dengan sentuhan tata 

arsitektur Bali dan Jawa. Materi interior menggunakan bahan-bahan natural seperti kayu dan 

batu-batuan yang menghadirkan suasana yang benar-benar alami dan nyaman. Produk-produk 

yang digunakan dalam perawatan merupakan produk alami yang eksklusif dan berkualitas tinggi 

dan diperkaya dengan bahan aktif alami yang berasal dari berbagai keanekaragaman hayati yang 

dibudidayakan secara organik. 

 Semua tenaga beauty therapis Martha Tilaar Salon & Day Spa berasal dari lulusan 

sekolah kecantikan pilihan yang diseleksi secara ketat dan merupakan beauty terapis yang 

professional dan terlatih karena telah mengikuti program pelatihan yang intensif di pusat 

pelatihan (training center) di Bali Sari selama kurang lebih 6 bulan. Pelatihan ini meliputi teori, 

praktek perawatan alami dari ujung rambut sampai ujung kaki berdasarkan budaya Indonesia. 



Mereka telah dilatih oleh para trainer profesional sehingga telah benar-benar siap bekerja untuk 

menjamin kelancaran operasional dan menjamin aplikasi standar mutu pelayanan yang optimal. 

Beberapa Pelayanan /Service yang ditawarkan yaitu: 

1. Hair Treatment 

- Creambath Tradisional 

Perawatan rambut tradisional dengan pijatan di daerah kulit kepala, leher dan bahu 

yang bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah dan menyehatkan helai rambut 

dan kulit kepala. Rasakan kesegeran dan kehalusan rambut yang bercahaya.  

- Hair Aromatic Treatment 

Creambath khusus yang dilengkapi dengan minyak essential murni. Rasakan relaksasi 

pada rambut dan kulit kepala, dengan formula yang sarat nutrisi dan keharuman yang 

memberikan sensasi rasa damai pada pikiran.  

- Hot Stone Creambath 

Perawatan dengan menambah nutrisi pada rambut dan kulit kepala, melancarkan 

peredaran darah, mengurangi stress pada rambut serta kulit kepala, sensasi batu 

hangatnya mampu mengurangi sakit kepala, masuk angin, pegal, letih dan menambah 

semangat. 

- Hair Spa 

Perawatan rambut yang sempurna dengan produk dari Martha Tilaar bermanfaat 

untuk menjaga dan menutrisi setiap helai rambut indah anda, membuat rambut anda 

sehat, bercahaya serta membuat anda tampil menawan. 

2. Face Treatment 

- Exotical facial Healing 

- Bio Natural Facial 

- Pure White 

- Classic 

3. Body Treatment 

- Candle Massage 

- Ken Dedes Princess Ritual 

- Dewi Sri Body Bliss 

- Javanesse Golden Luluran 



- Spice Island Ritual 

- Silky Radiant Ritual 

- Floral Blossom Ritual 

- Tropical Fruit Ritual 

4. Hand and Foot Treatment 

- Manicure 

Tersedia dalam pilihan Tradisional, Aromatic, Medicated dan Luxurious. 

- Pedicure 

Tersedia dalam pilihan Tradisional, Aromatic, Medicated dan Luxurious. 

- Menicure dan Pedicure 

Pijat tangan dan kaki ala Indonesia yang bermanfaat untuk memulihkan kondisi 

tangan dan kaki dari kelelahan serta perawatan untuk menjaga kehalusan kulit tangan 

dan kaki anda 

5. Make up 

Tonjolkan kecantikan Anda dengan tepat. Sapuan tata rias untuk penampilan natural 

hingga glamor disesuaikan dengan waktu, situasi dan aplikasi make up oleh para penata 

rias professional untuk menciptakan citra dan penampilan yang menarik. 

- Make Up Essential / Natural Look (Regular, Top, Professional) 

- Make Up Professional / Glamour Look (regular, Top, Professional) 

6. Special Package 

- Paket Pra Nikah 

Paket perawatan kecantikan lengkap dengan tujuan mempersiapkan calon mempelai 

wanita "bersinar" kecantikannya di hari pernikahannya. 

- One Day Packages 

Menyajikan perawatan lengkap dari ujung rambut hingga ujung kaki dalam satu hari. 

Dengan minimum 4 - 6 jam perawatan tubuh, kulit, muka, rambut, tangan dan kaki  

serta dengan penawaran harga paket yang special, anda dapat memanjakan diri secara 

utuh. 

- Paket Setelah Melahirkan 

Untuk mengembalikan kondisi fisik ibu yang baru melahirkan, membantu 

menghilangkan kelelahan dan ketegangan otot di sekitar leher dan pundak serta 



memfokuskan pada otot-otot perut dan mengembalikan kebugaran tubuh bagi sang 

ibu. 

 

3.4 Manajemen Pemasaran yang diterapkan 

 Martha Tilaar Group mengembangkan manajemen perusahaan sesuai dengan fungsinya 

sebagai "Blanket Corporate Brand", yang menciptakan NET-I3. NET merupakan 

singkatan dari Natural (Alami), Eastern (Ketimuran), dan Technology (Teknologi), 

sedangkan I3 adalah singkatan untuk Icon (Ikon),Innovation (Inovasi), 

dan Intitution (Institusi). Konsep NET terfokus pada keunikan brand dan konsep 

pengembangan bisnis yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat ketimuran dan didesain 

dengan penggunaan teknologi modern. Perusahaan ini yakin bahwa pengimplementasian 

konsep NET akan memberikan keuntungan dalam meningkatkan keuntungan kompetitif 

baik pada industri kosmetik lokal maupun global. Lebih dari itu, secara luas konsep ini 

bertujuan untuk memberi manfaat pada para pemegang saham, karyawan, konsumen, dan 

lingkungan. 

 Konsep I3 terfokus pada tiga elemen dasar masing-masing produk Martha Tilaar, yaitu 

Ikon, Inovasi, dan Institusi. Ikon mengacu pada brand positioning Martha Tilaar sebagai 

ikon kecantikan, di mana citra DR. (H.C.) Martha Tilaar sebagai ikon wanita dalam dunia 

kecantikan tradisional dan mode, sekaligus sebagai seorang wanita karier serta tokoh 

terkemuka dalam dunia pendidikan dan kegiatan sosial diharapkan dapat menginspirasi 

masyarakat Indonesia.  

 Semakin banyak berdirinya perusahaan industri jasa dibidang perawatan kecantikan 

membuat para konsumen memiliki banyak pilihan. Salah satu cara memenangkan 

persaingan supaya konsumen loyal adalah dengan menciptakan strategi CRM (customer 

relationship management) yang merupakan salah satu faktor penting perusahaan untuk 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Loyal atau tidaknya pelanggan ditentukan 

perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan. salah satu aspek yang penting dari 

loyalitas konsumen adalah hubungan emosional antara konsumen yang loyal dengan 

perusahaan. Menurut menurut (Kotler & Keller, 2009) CRM (customer relationship 

management) merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing 



pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuhan pelanggan demi 

memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Ada 6 aspek yang mempengaruhi kegiatan CRM 

(customer relationship management) yaitu manusia, proses, teknologi, kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan harga. 

 Ide brilian Martha untuk meluncurkan Tren warna Sariayu yang pertama pada 1987 yang 

dia beri tema, “Senja di Sriwedari”. Tren tata rias yang diberi nama Gaya Warna 

Desainer dikaitkan dengan budaya dan tradisi yang berkembang di suatu daerah tertentu 

di Nusantara tersebut saat ini merupakan terobosan dalam industri kecantikan di Tanah 

Air. Itu sebabnya, program kampanye pemasaran tersebut sukses luar biasa. Tradisi tren 

warna itu kemudian dijalankan rutin setiap tahun dengan mengusung tema-tema baru 

yang diambil dari tradisi dan kekayaan budaya suatu daerah. Ide briliant ini karena 

dengan meluncurkan tema dan produk baru setiap tahun, produk-produk Sariayu menjadi 

dinamis dan tidak ketinggalan zaman di mata konsumen. Sejak itu, Sariayupun berhasil 

tampil sebagai trend setter tata rias wajah wanita Indonesia.  

 Strategi pemasaran konsep Gaya Warna Disainer (1998) yaitu sebuah tata rias yang 

mengambil unsur budaya Jawa Barat dan Kalimantan, Sumatera Bergaya (1989) dari 

Sumatera, Puri Prameswari (1990) mengambil dari etnik Cirebon dan Bali, Senandung 

Nyiur (1991) dari Pantai Indonesia, Riwayat Asmat (1992) dari Irian Jaya/Papua, Rama-

Rama Toraja (1993), serta konsep-konsep dari berbagai  daerah lain seperti 

Banda/Ambon, Jakarta, Aceh. Dan, puncaknya adalah trend warna Pusako Minang dari 

Minangkabu. Berdasarkan  Strategi pendekatan etnik Martha Tilaar berhasil menjalin 

hubungan emosional dengan konsumen.Sebab dengan konsep baru itu Martha Tilaar 

berhasil meraih penjualan besar bahkan bisnisnya pernah bertumbuh hingga 400 persen. 

 Agar dapat lebih berkembang lagi Martha Tilaar Group memberikan merk dagang dan 

methode berbisnis dalam bentuk franchising.  Berikut beberapa keuntungan Francise 

Martha Tilaar Salon dan Spa: 

- Nama Martha Tilaar - "simbol dunia kecantikan Indonesia" - sebagai jaminan kualitas 

dan kepercayaan. Didukung pabrik dengan standar kualitas internasional yang 

produknya telah tersebar luar di Asia, Eropa, Timur Tengah hingga ke Amerika 

Serikat. 



- Konsep spa yang unik dengan terapi kesehatan dan kecantikan Indonesia yang 

terinspirasi dari budaya masa lampau. 

- Bimbingan operasional usaha yang profesional dan terintegrasi. 

- Desain interior dan arsitektur spa yang mendukung ambiance alaminya. 

- Biaya mendirikan bisnis waralaba Martha Tilaar Spa sangat terjangkau oleh siapapun 

yang ingin menanamkan investasinya untuk masa depan. 

- Dukungan terbaik dari kami dalam fasilitas, teknologi, perangkat lunak dan sistem 

pelaporan. 

- Potensi kembali modal dalam jangka waktu singkat yang memungkinkan ROI, 

pendapatan dan sistem bagi hasil yang adil. 

- Didukung produk tradisional alami yang eksklusif dan berkualitas tinggi dan 

diperkaya dengan bahan aktif alami dari penanaman secara organik. 

- Tim solid yang telah berpengalaman dalam pengelolaan jasa dan interior, 

pengembangan produk, menu dan pusat pelatihan hingga pengembangan sumber daya 

manusia yang dikelola secara profesional. 

- Tim "beauty therapist" yang telah siap bekerja menjamin kelancaran operasional dan 

menjamin aplikasi standar mutu pelayanan yang optimal 

 Strategi lainnya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka 

memperkenalkan keunggulan produk lokal asli Indonesia seperti kerjasama dengan PT 

Garuda Indonesia, dengan beberapa media cetak dan beberapa event nasional seperti 

Miss Indonesia, Kontes dangdut TPI, Indonesian Idol. 

 Dalam menetapkan harga pada usahanya, Martha Tilaar Salon Day Spa juga 

mengadakan promo dan paket yang menarik yang selalu update dan dapat di cek 

langsung melalui websitenya http://www.marthatilaarspa.com 

 

3.5 Praktek Pemasaran 

 Pemasaran yang dilakukan oleh DR Martha Tilaar pada salon pertamanya dilakukan 

dengan promosi dari mulut ke mulut para pelanggannya dan kemudian beliau 

menyebarkan usaha salonnya dengan membuat brosur selembaran yang dibagikan.  

 Pada masa itu belum banyak salon yang mempunyai fasilitas baik, yang cocok untuk 

pelanggan kelas menengah ke atas. Dan juga, hampir tidak ada salon yang 



mempunyai tenaga ahli yang benar-benar mumpuni di bidang kecantikan.  

Ruang salonnya kecil saja, hanya berukuran 4×6 meter persegi. Namun, fasilitasnya 

tergolong lengkap; ruang ber-AC, menggunakan air panas dan dingin, serta listriknya 

tidak bayar pet karena Martha menyiapkan generator sendiri. Martha juga 

menerapkan standar tinggi dalam hal kebersihan.Upayanya tidak sia-sia. Martha’s 

Salon berhasil mempunyai banyak pelanggan setia diantara mereka adalah istri 

pejabat tinggi seperti Ibu Fatmawati Soekarno, Ibu Rahmi Hatta, Ibu Nelly Adam 

Malik, dan lain-lain. 

 Sampai saat ini, Martha Tilaar  dikenal sebagai merek kosmetik dan spa lokal 

terbesar. Sebagai pemimpin pasar, Martha Tilaar  banyak mendukung acara-acara 

besar, diantaranya: Miss Indonesia dan sponsor peragaan busana Asosiasi Perancang 

Pengusaha Mode Indonesia (APPMI). Selain itu, MBTO juga menyediakan waralaba 

spa yang dikenal dengan nama “Dewi Sri Martha Tilaar Spa”. Dengan semua upaya 

tersebut ditambah citra merek yang terkenal sehingga membuat MBTO menjadi 

pemain terkemuka di industri kosmetik Indonesia. 

 Group Martha Tilaar kemudian membentuk tim khusus pengembangan merek 

bernama Costumer Cervice Center. Alasan utamanya, bila konsumen dijaga, mereka 

akan menjadi konsumen loyal. Salah satu bentuk penjagaan itu, penggunaan jasa 

dokter untuk konsultasi kesehatan yang berhubungan dengan produk yang dihadirkan 

atau dikembangkan. Strategi pemeliharaan merek bisa dilakukan dengan berbagai 

cara, tapi tetap menempatkan inovasi sebagai landasan utama.   

 PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Martina Berto yang merupakan bagian dari 

Martha Tilaar Group melaksanakan penandatangan kerjasama dalam bidang 

peningkatan service dan keterampilan grooming frontliners Garuda. Kerja sama ini 

dilakukan untuk meningkatkan service dan keterampilan grooming para frontliner 

Garuda. Adapun bentuk kerja sama itu, Martha Tilaar Grup akan mengadakan 

pendidikan dan pelatihan perawatan kecantikan bagi frontliner Garuda Indonesia di 

Jakarta dengan menggunakan produk make up dari Martha Tilaar.  Martha Tilaar 

juga mengungkapkan bahwa kerja sama ini didasari dengan kesamaan untuk 

memperkenalkan keunggulan produk lokal asli Indonesia. Program ini telah 



disesuaikan dengan konsep layanan Garuda Indonesia experience yaitu untuk 

membawa para penumpang Garuda terutama para wisatawan untuk merasakan 

pengalamannya dengan budaya Indonesia.  

 Martha Tilaar Group juga melakukan inovasi melalui kerjasama dengan Universitas 

Leiden, Belanda, untuk Scientific Approach. Pemasaran above the line (ATL) dan 

below the line (BTL) pun gencar dilakukan.  

 Media Pemasaran Above The Line (ATL), melalui semua media eletronik dan cetak, 

seperti melalui media televisi, media cetak seperti majalah dan tabloid dengan 

segmen wanita dan keluarga seperti majalah Kartini menggunakan model-model 

cantik asli Indonesia. Selain itu media virtual juga dimanfaatkan untuk promosi 

melalui website http://www.marthatilaarspa.com 

 Adapun Below the Line-nya, mengadakan les kecantikan di berbagai departemen,, 

menyelenggarakan show, mensponsori berbagai acara ajang skala kecil hingga skala 

nasional seperti event Paskibra, Miss Indonesia, Kontes Dangdut TPI (KDI) dan 

Indonesian Idol. Dalam kegiatan sponsorship tersebut Martha Tilaar Salon dan  

rangkaian produk Sari Ayu berpartisipasi untuk memberikan tata rias kepada 

pembawa acara dan siapa saja yang terlibat di depan kamera. Dengan melakukan ini, 

logo brand Martha Tilaar ditampilkan pada tengah acara dan akhir acara. Dan juga 

bekerjasama dengan 10 universitas lewat kegiatan bertajuk We Care Indonesia, 

memberi bea siswa kepada 70 wanita yang berprestasi, serta lewat situs 

www.martha-tilaar.com. Saat ini Martha Tilaar Salon Day Spa telah merambah pasar 

luar negeri seperti membuka cabang di Malaysia, Jepang, Hongkong, Darussalam, 

Filipina dan Los Angeles, Amerika Serikat serta sejumlah negara lainnya 

 

Beberapa tahun terakhir GMT menjadi brand leader. Perusahaan peraih berbagai 

penghargaan nasional, regional dan internasional ini praktis menguasai pasar untuk beberapa 

produk seperti lipstik, cleanser, moisturiser dan powder. Dan, salah satu merek yang paling 

mencuat: Sari Ayu, kontributor terbesar pendapatan perusahaan (60%), disusul Biokos, 

Mirabela dan Viva. 

 



BAB IV 

IMPLIKASI DALAM WIRAUSAHA 

4.1 Lessons Learn 

Menurut pengertiannya, marketing atau pemasaran adalah teknik atau cara dalam 

menyusun komunikasi agar dapat menyampaikan informasi terhadap masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Teknik tersebut termasuk menghasilkan 

produk sesuai kebutuhan konsumen, menetapkan harga pasar, mempromosikan baik itu secara 

visual maupun oral, dan mendistribusikan ke tempat-tempat konsumen. 

Di dalam setiap usaha bisnis, pemasaran memegang peran yang cukup vital bagi 

kelangsungan usaha bisnis bersangkutan. Sebuah usaha bisnis dengan hasil produk yang biasa 

saja bisa jadi sukses hanya karena strategi pemasaran perusahaan terkait yang cukup handal, 

sebaliknya sebuah usaha bisnis dengan produk yang cukup berkualitas pun tak akan mengalami 

penjualan yang maksimal jika tidak dilakukan upaya pemasaran yang baik terhadap para 

konsumen. Pemasaran merupakan upaya untuk mempromosikan, menginformasikan dan 

menawarkan kepada konsumen mengenai sebuah produk usaha atau layanan jasa yang dikelola 

oleh sebuah perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan angka penjualan produk atau layanan 

jasa tersebut. Tanpa adanya sebuah proses pemasaran, maka pasar tidak akan tahu terhadap 

produk atau layanan bisnis yang kita buat. 

Di sinilah fungsi dan tujuan dari strategi marketing, yaitu menciptakan nilai jual yang 

lebih tinggi terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan dengan menjadikan riset pasar dan 

produk pesaing sebagai tolak ukur. Sebagaimana tujuan dari pemasaran sebagai proses 

komunikasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka setiap pelaku bisnis seharusnya 

menyadari tentang pentingnya memberi informasi atau promosi terhadap barang atau jasa yang 

dihasilkan 

Mengapa sebuah proses pemasaran menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah 

kelangsungan usaha bisnis? Berikut ini beberapa alasan penting yang membuat pemasaran 

menjadi sebuah kebutuhan utama usaha bisnis untuk bisa terus eksis dan berkembang: 

1. Pemasaran untuk menginformasikan sebuah produk kepada konsumen  

Tanpa adanya proses pemasaran, maka konsumen tidak akan tahu tentang sebuah produk 

yang Anda hasilkan. Pemasaran yang semakin gencar akan membuat semakin banyak orang 



yang tahu dengan produk usaha bisnis Anda, dan kemungkinan besar ketertarikan para 

pelanggan akan memperbesar angka penjualan perusahaan Anda. Terlebih jika Anda memiliki 

sebuah produk yang unik dan memiliki kualitas dan nilai inovatif, maka sangat penting 

melakukan upaya marketing atau pemasaran yang maksimal. 

2. Menjelaskan fungsi, manfaat dan keunggulan sebuah produk usaha atau layanan  

Melalui proses marketing, Anda bisa menjelaskan kepada konsumen mengenai fungsi 

sebuah produk, manfaat, keunggulan, cara penggunaan dan sebagainya yang berkaitan dengan 

produk. Karena kemungkinan besar konsumen akan tertarik membeli produk atau layanan Anda 

setelah mendengarkan fungsi, manfaat, keunggulan serta cara penggunaan yang benar dari 

produk bersangkutan. Di sinilah peran pemasaran itu sangat dirasakan, semakin luas pemasaran 

yang Anda lakukan, maka akan semakin banyak jumlah konsumen yang mengetahui informasi 

produk usaha Anda. 

3. Menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen  

Meskipun orang telah cukup mengenal perusahaan Anda, pemasaran tetap penting 

dilakukan apabila Anda menghasilkan sebuah produk baru yang dihasilkan perusahaan bisnis 

Anda. Informasi tersebut dilakukan melalui upaya marketing promosi yang terus menerus kepada 

para konsumen. 

Pentingnya sebuah pemasaran di dalam usaha bisnis bahkan bisa menjadi penentu berkembang 

tidaknya sebuah usaha. Memiliki sumber daya manusia di bidang pemasaran yang handal akan 

sangat menentukan sebuah keberhasilan usaha yang Anda kelola. Menekankan pada upaya 

pemasaran akan semakin lengkap jika diimbangi dengan pemaksimalan kualitas produk usaha 

atau layanan jasa. 

4. Inti dan Kesimpulannya 

Tujuan pemasaran atau promosi bagi bisnis adalah: Sebagai proses penyebaran informasi 

terhadap target pasar, Untuk meningkatkan penjualan sehingga otomatis keuntungan meningkat, 

Dengan promosi dapat menambah pelanggan baru dan menjaga hubungan baik terhadap 

konsumen, Kestabilan penjualan produk tetap terjaga meskipun situasi pasar kurang  

mendukung,  Promosi yang dilakukan secara berkala akan membuat produk yang kita hasilkan 

menjadi beda dari produk lain dan tetap unggul dibanding pesaingnya, Citra produk yang kita 

hasilkan tetap terasa di mata konsumen. 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Managemen Pemasaran adalah salah satu kegiatan – kegiatan pokok yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan 
mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang – barang diproduksi, 
dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberi 
kepuasan terhadap konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen 
mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. (Dharmmesta & Handoko, 1982). 

Jasa memiliki 5 karakteristik utama sebagai bagian dari perbedaan antara barang dengan 
jasa. Seperti berikut : 

1. Intangibility ( Tidak Terwujud ) 
2. Inseperavility ( Tidak dapat Dipisahkan ) 
3. Variability ( Berubah – ubah ) 
4. Perishability  
5. Lack of Ownership\ 

Adapun ciri – ciri jasa sebagai berikut : 

1. Tidak Terwujud 
2. Tidak Dapat Diraba 
3. Tidak Diasakan 
4. Bila Digunakan Tidak Habis 

Dilihat dari pemeparan materi di atas perbedaan antara Bisnis Sari Ayu Martha Tilaar 

Produk Kecantikan & Salon Day Spa sangat berbeda sekali.Salon Day Spa lebih banyak 

mengemukakan pemasaran tentang jasa yang menjadi andalannya seperti pelayanan yang sangat 

bagus dan fasilitas salon yang sangat terintegrasi menurut standar salon kecantikan mewah, akan 

tetapi pemasaran yang sangat kurang sekali media yang dilaksanakannya dan hanya fokus ke 

kalangan tertentu yaitu kalangan atas yang mempumyai banyak dana untuk datang ke Salon Spa 

tersebut. 

Kebalikannya dengan barang produk martha tilaar yang produk berupa barang yang 

sangat intens memasarkan produk yang dipasarkan diberbagai media,  baik media berupa iklan di 

media cetak maupun media elektronik. Media yang dipakai oleh barang kecantikan Martha 

Tilaar adalah  



1. Iklan dan proses pengolahan informasi konsumen 

2. Iklan dan promosi 

3. Pemasaran melalui internet 

Dan produk kecantikan bisa dibeli oleh semua kalangan termasuk kalangan menengah yang ingin 

menggunakan produk tersebut dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama seperti yang 

produk mahal dan dijual ke berbagai penjura yaitu mini market yang ada di semua daerah. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk Bisnis Sari Ayu Martha Tilaar Produk Kecantikan yaitu : 

1. Mempertahankan kualitas produk yang sudah mapan 

2. Penjualan produk bisa masuk ke Tradisional Market. 

Saran untuk Salon Beauty Spa adalah : 

1. Kualitas pelayanan yang harus optimal 

2. Pemasaran yang harus ke semua kalangan 

3. Harga yang terjangkau oleh publik dan tidak menurunkan kualitas pelayanan 

4. Pengembangan friendchise dengan pengusaha lain 
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Lampiran : 

Pembagian Tugas Kelompok 
 
KHONSA ABDULLAH S (113214139) Mengerjakan Bab 3 (produk) + ppt Masing2 

RIZKI UTAMI S (113214088) Mengerjakan Bab 4 + ppt Masing2 

ADHADI LUKMAN W (113214122) Mengerjakan Bab 2 

ANTI OKTAVIANTI (113214116) Mengerjakan Bab 1 

RENO ERDIANSYAH (113214146) Print 

GINA PERMATA (113214117) Jilid 

NUR FITRI (113214105) Mengerjakan Bab 3 (Jasa) + ppt Masing2 

CITRA AYU (113214103) Mengerjakan Bab 2 

FEBRIANI RAHMATIKA (113214144) Kata Pengantar 

RAMDHAN HIDAYAT (113214065) Mengerjakan Bab 5 + ppt Masing2 

YADI KUSMAYADI (113214089) Mengerjakan Bab 1 + Bab 2 

 
 



MAKALAH 

MANAJEMEN KEUANGAN DI  DONOFA DONUT’S TELO 

 

Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan 

 

 

 

 

 

Disusun oleh 

1. Novi Anggraeni (113214062) 
2. Afrianti nur mutmainah (113214060) 

3. Asti adithia limaran (113214052) 
4. Rina Nurjanah (11324068) 

5. Agrestina (113214076) 
6. Megga Marisa Cordiani (113214068) 

7. Mia kamila hikmia (113214082) 
8. Nasa Taufik Akbar (113214138) 

9. Siska santika (113214147) 
10. Toni Sudianto (113214148) 

11. Mardiyareta Kusumaningtyas (113214128) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini mendorong pertumbuhan sektor 

jasa. Banyak peluang bisnis yang muncul dari sektor ini, demikian pula halnya kesempatan 

kerja semakin luas. Sehingga, dijumpai berbagai bisnis jasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Diantaranya adalah asuransi, telekomunikasi, hiburan, televisi, sopir, pendidikan, reparasi, 

jasa finansial dan sebagainya. Sektor jasa merupakan komponen yang tumbuh paling cepat, 

baik dalam perdagangan maupun investasi langsung luar negri. Bisa dibayangkan betapa 

berpengaruhnya bisnis jasa dalam dunia modern. Kini setiap konsumen tidak lagi sekedar 

membeli suatu produk, tetapi juga segala aspek jasa atau pelayanan yang melekat pada 

produk tersebut, mulai dari tahap prapembelian hingga tahap purna beli. 

Bila ditinjau dari sudut pandang perusahaan, salah satu cara yang efektif dalam 

melakukan diferensiasai adalah melalui jasa atau pelayanan yang diberikan. Hal ini 

membawa perubahan yang cukup mendasar dalam bisnis utama perusahaan. Misalnya, bisnis 

utama restoran bergeser dari sekedar menyediakan segala macam makanan untuk dijual, 

menjadi usahah melayani dan memuaskan rasa lapar para pelanggan dengan disertai usaha 

menyediakan suasanan yang kondusif bagi pelanggan untuk menikmati hidangan. Bahkan 

tidak jarang pula di restoran disajikan pula hiburan musik. 

Ketatnya persaingan mendorong para produsen untuk dapat menghasilkan produk 

atau jasa yang memiliki daya saing tinggi dalam usaha memenangkan pasar. Kenrucky Fried 

Chicken atau yang lebih di kenal dengan sebutan KFC merupakan salah satu restotan cepat 

saji yang turut bersaing dalam merebut pangsa pasar. KFC telah hadir mendunia di lebih dari 

80 negara. KFC masuk ke Indonesia pada tahun 1979 dengan membuka cabang pertamanya 

di daerah Melawai. Sesaat KFC menjadi rumah makan ekslusif untuk kalangan menengah ke 

atas. Tetapi dengan berjalannya waktu serta munculnya pesaing baru, KFC tidak lagi menjadi 

makanan mahal. Bahkan saat ini, telah tersebar 150 lebih restoran KFC di seluruh tanah air. 

Salah satunya adalah KFC yang akan berada di Jembatan Merah Plaza (JMP), yang berdiri 

sejak tahun 1995. Produk KFC memang dengan cepat diterima oleh berbagai lapisan 

masyarakat. Mulai dari jenis ayam ala Original Recipe atau Hot and Crispy, sudah sangat 

akrab di lidah masyarakat kita. Bahkan kehebatan ayam goreng KFC ini tidak dapat disaingi 
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oleh rivalnya seperti Mc.Donals. Hal ini menunjukkan bahwa jasa pelayanan makanan 

fastfood memiliki prospek yang sangat baik. 

Beberapa masalah kritis yang kini dihadapi oleh KFC di JMP adalah market share 

yang dikuasai oleh pesaing (competitors), dan produk atau jasa belum mampu untuk 

memenuhi kepuasan palanggan. Padahal, kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor 

utama dalam menentukan daya saing, CEO of Middle America Corporation menyatakan : 

“Pelanggan belum merasa puas akan produk atau jasa tersebut belum memenuhi keinginan 

dan kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan”. 

Kondisi pesaingan ini menuntut KFC di JMP untuk terus berusaha mendesain produk 

serta pelayanan secara maksimal berdasarkan keinginan konsumen, sehingga kuantitas dan 

kualitas pelayanannya akan meningkat secara signifikan, karena perusahaan yang dapat 

memberikan layanan terbaiklah yang akan dipilih masyarakat yang dalam hal ini bertindak 

sebagai konsumennya. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1. Untuk mengetahui Manajemen dan Sistem Operasi  
2. Untuk mengetahui Strategi Manajemen Operasi Produk KFC (PT.Fastfood Indonesia, 

Tbk) dengan Jasa Delivery. 
3. Untuk mengetahui Praktek Manajemen Operasi Produk KFC (PT.Fastfood Indonesia, 

Tbk) dengan Jasa Delivery. 
4. Untuk mengetahui Implikasi Manajemen Operasi KFC (PT.Fastfood Indonesia, Tbk) 

dengan Jasa Delivery. 
 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi penulis yaitu dapat mengetahui penerapan dari teori inovasi dan manajemen 

produk yang telah didapat dari perkuliahan dan mengetahui cara manajemen sistem 

operasi di KFC 

2. Bagi pembaca yaitu sebagai bahan informasi dan referensi untuk memahami lebih 

dalam tentang bagaimana sistem manajemen operasi, cara menciptakan dan 

mengelola inovasi perusahaan multinasional seperti KFC sehingga menjadikan 

perusahaan yang sukses dalam kegiatan bisnisnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Pengertian Manajemen 

     Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti 

"seni melaksanakan dan mengatur." Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia 

(1561) maneggiare yang berarti "mengendalikan," terutama dalam konteks mengendalikan 

kuda, yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan". Bahasa Prancis lalu 

mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni 

melaksanakan dan mengatur. 

       Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, "Manage" yang memiliki arti 

mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen 

adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja 

secara bersama sama bersama orang - orang dan sumber daya entitas atau organisasi yang 

lain.  

      Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli: 

Mary Parker F. 

      Mary Parker F mendefinisikan pengertian manajemen sebagai suatu seni, tiap tiap 

pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. 

George R. Terry 

      George Terry memberikan pendapat, Definisi Manajemen merupakan ilmu sekaligus 

seni, manajemen adalah wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa 

dibuktikan secara umum kebenarannya. 

Koontz 

      Manajemen yang didefinisikan oleh Koontz adalah suatu seni yang produktif yang 

didasarkan pada suatu pemahaman ilmu. Koontz menambahkan, ilmu dan seni tidaklah 

bertentangan, namun masing masing saling melengkapi. 

Stoner 

      Stoner memiliki pendapat, Ilmu Manajemen merupakan proses dalam membuat suatu 

perencanaan, pengorganisisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usahda dari anggota 

entitas/organisasi dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Wilson 

      Seorang Wilson berpendapat definisi manajemen sebagai sebuah rangkaian tindakan 
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tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai sasaran 

organisasi. prosess merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan sistematis. 

Oey Liang Lee 

      Menurut Oey Liang Lee, Arti Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, peng-

organisasi-an, penyusunann, pengarahan serta pengendalian (pengawasan) dari sumber daya 

perusahaan guna mencapai goal atau tujuan yang telah diputuskan. 

Lawrance A Appley 

      Menurut Lawrence A Appley, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan yang dilaksanakan dengan usaha orang yang lain. 

      Dari berbagai pengertian manajemen yang telah didefinisikan beberapa ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah ilmu serta seni dalam menjalankan 

aktivitas suatu organisasi, aktivitas aktivitas tersebut bisa berupa pengorganisaisan yang 

meliputi tindakan perencanaan, penyusunan, dan aktivitas mengusahakan serta pengawasan 

yang mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang bertujuan tidak 

lain untuk mencapai goal keinginan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh dalam 

sebuah perusahaan, goalnya adalah Laba. 

 

2.2   Fungsi Manajemen 

      Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di 

dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang 

industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan 

lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan 

mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu: 

1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber 

yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara 

keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai 

rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana 

yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan 

merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, 

fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. 

2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar 

menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer 

dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk 
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melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan 

dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus 

mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang 

bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 

3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota 

kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan 

usaha. 

 

2.3   Sarana Manajemen 

      Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools). Tools 

merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal 

dengan 6M, yaitu men, money, materials, machines, method, dan markets. 

1. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam 

manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat 

tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada 

manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh 

karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk 

mencapai tujuan. 

2. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang 

merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur 

dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat 

(tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan 

secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan 

untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta 

berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. 

3. Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia 

usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya 

juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab 

materi dan manusia tidaki dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang 

dikehendaki. 

4. Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan 

keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja. 

5. Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. 

Sebuah metode daat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas 
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dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-

fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu 

diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti 

atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan 

demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. 

6. Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) 

produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang 

yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses 

kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan 

hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat 

dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya 

beli (kemampuan) konsumen. 

 

2.4   Prinsip Manajemen 

      Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu 

dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. 

Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-

prinsip umum manajemen ini terdiri dari:  

1. Pembagian kerja (division of work) 

2. Wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility) 

3. Disiplin (discipline) 

4. Kesatuan perintah (unity of command) 

5. Kesatuan pengarahan (unity of direction) 

6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri (subordination of 

individual interests to the general interests) 

7. Pembayaran upah yang adil (renumeration) 

8. Pemusatan (centralisation) 

9. Hirarki (hierarchy) 

10. Tata tertib (order) 

11. Keadilan (equity) 

12. Stabilitas kondisi karyawan (stability of tenure of personnel) 

13. Inisiatif (Inisiative) 

14. Semangat kesatuan (esprits de corps) 
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2.5   Jenis - jenis Manajemen 

      Umumnya, dalam sebuah perusahaan jenis jenis manajmen dibagi menjadi Empat, 

antara lain: 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

2. Manajemen Operasional 

3. Manajemen Pemasaran 

4. Manajemen Keuangan 

 

2.6  Definisi Manajemen Operasi 

Manajemen operasi menunjukkan peranan manajemen dalam tindakan (management 

in action), yaitu aplikasi dari konsep dan prinsip manajemen dalam praktek. Manajemen 

operasi adalah aplikasi dari konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan 

pada segmentasi organisasi yang memproduksi barang dan jasa (Rue dan Byars:1992). 

Konsep-konsep dasar (basic concepts) ialah bagaimana seharusnya menyelesaikan pekerjaan 

untuk menghasilkan sesuatu dengan melalui kegiatan orang lain (getting this done through 

the effors of other people). Prinsip-prinsip (principles) merupakan petunjuk/pedoman agar 

dalam mendapatkan sesuatu itu (barang, jasa) sesuai dengan yang diharapkan (efektif) dan 

dengan biaya/ongkos yang paling murah (efisien). Kegiatannya ialah proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian dengan bantuan metode/cara-cara teknik kerja yang terbaik, 

termudah dan termurah sehingga semua sumber daya (input) akan dapat ditransformasikan 

(transformation) menjadi barang atau jasa (output). Semua kegiatan kerja/ pengerjaan yang 

berhubungan dengan pemberian nilai tambah atau memproduksi disebut dengan operasi 

(operation). 

Operasi itu merupakan suatu proses kegiatan pengubahan bahan-bahan dasar menjadi 

hasil jadi (operation is the process of transforming input into output). Seluruh proses 

pengelolaan kegiatan tersebut disebut manajemen operasi, sehingga manajemen operasi dapat 

dikatakan sebagai proses memanajemeni produksi dalam organisasi. Operational 

management is the activities necessary to produce and deliver a product or service (H. 

Weirich dan Koontz:1994). Manajemen operasional adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memproduksi dan menyerahkan suatu produk atau jasa. Manajemen operasi adalah 

pengembangan, penggunaan, dan penginteraksian dari sumber daya (orang, fasilitas, 

informasi, bahan-bahan, uang dan ide) untuk menyediakan barang dan jasa atau 

menghasilkan ide untuk itu perusahaan didirikan (E. F. Huse:1994). Manajemen operasi 

adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan operasi untuk mencapai 



8 
 

tujuan dengan efektif dan efisien (Aldag Stearn:1987). Hakikat inti dari manajemen operasi 

adalah suatu proses memanajemeni kegiatan produksi dalam organisasi yang menghasilkan 

barang, jasa atau bahkan ide. Tugas utama dari manajer operasi adalah untuk 

mengembangkan bidang operasi yang selaras dengan kebutuhan pasar. 

 
2.7  Model Konseptual Sistem Operasional 

Model konseptual sistem operasional ini dikemukakan oleh Weihrich dan Koontz. 

Input terdiri dari: (1) tenaga kerja/manusia. (2) Kapital, yaitu uang yang dibutuhkan untuk 

membeli tanah, peralatan dan lain-lain. (3) Teknologi. (4) Informasi-informasi yang 

diperlukan. 

Proses transformasi mengubah input menjadi output untuk tiap organisasi/perusahaan: 

(1) perusahaan produksi menggunakan transformasi fisik yaitu pengubahan secara fisik bahan 

baku menjadi barang jadi. (2) Transportasi menggunakan transformasi lokasional. (3) 

Perusahaan dagang menggunakan transformasi uang dan barang. (4) Gudang digunakan 

sebagai transformasi penyimpanan. (5) Transformasi informasi dari satu orang ke orang lain. 

Lingkungan eksternal terdiri dari: pengaturan unsur-unsur tindakan langsung atau tidak 

langsung dari lingkungan seperti dari pemerintah, inflasi, supplier, dan nilai-nilai sosial. 

Output merupakan hasil produk akhir (final) yang terdiri dari: barang, jasa atau ide. 

Perusahaan produksi adalah perusahaan yang menghasilkan barang-barang berwujud (fisik). 

Barang itu bisa disimpan di gudang dan bertahan lama. Oleh karena itu kontak hubungan 

dengan pelanggan untuk mencari sasaran selera dari konsumen saat perancangan produk-

produk (perencanaan) yang dihasilkan secara missal perlu dilakukan. Perusahaan jasa dan ide 

sebaliknya, tidak dapat disimpan. Jasa tidak dapat disajikan tanpa kontak dan partisipasi 

konsumen. Pengukuran jasa cenderung lebih sederhana dibandingkan pengukuran kinerja 

produk (pelaksana/proses konversi). Manajemen operasional mengacu pada aktivitas-

aktivitas manajemen kompleks yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan dalam jalannya operasi perusahaan. Manajemen operasional penting, karena 

dapat mengembangkan produktivitas, yang akan menciptakan perusahaan yang berkualitas 

(prioritas bersaing). 

 

2.8 Pendekatan Sistem Operasional 

Proses transformasi manajerial merupakan tugas manajer untuk mengubah input 

dengan cara yang efisien dan seefektif mungkin menjadi output. Pendekatan yang paling 
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komprehensif dan bermanfaat adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajerial sebagai 

kerangka kerja/ framework untuk mengorganisasikan pengetahuan manajerial. 

Sistem komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi proses manajerial karena dua 

alasan: (1) menggabungkan fungsi-fungsi manajerial: (a) penting untuk pemilihan, penilaian 

dan training manajer dalam berperan di struktur organisasi. (b) Kepemimpinan yang efektif 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk motivasi tergantung pada 

komunikasi.(c) Untuk menentukan/melihat apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. (2) Untuk menghubungkan perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. 

Output. Tugas manajer untuk menjamin/menjaga dan menggunakan input perusahaan 

dan mengubahnya melalui fungsi manajerial ke dalam output. 

Sistem penguatan kembali (reenegizing) penting untuk diperhatikan bahwa dalam 

model sistem manajemen operasional beberapa output akan menjadi input kembali. Begitu 

pula profit, kelebihan pendapatan terhadap biaya akan diinvestasikan kembali dalam bentuk 

kas dan barang-barang capital (mesin, peralatan, bangunan-bangunan dan persediaan). 

Pendekatan sistem operasional ini digambarkan oleh H. Weihrich dan H. Koontz. 

 

2.9 Model Strategi Operasi 

R. G. Schoeder, bahwa dalam menentukan strategi operasi terdapat empat komponen 

yang harus dimasukkan: (a) misi, (b) kemampuan khusus, (c) tujuan-tujuan, (d) kebijakan-

kebijakan (Muslich Anshori:1996). 

 

2.10 Keterkaitan Tujuan Perusahaan dan Operasi 

Tujuan operasi adalah menunjukkan “produktivitas” operasi yang diminta jika 

perusahaan itu hendak mencapai keunggulan bersaing di pasar. Operasi mencapai tujuannya 

melalui keputusan structural dan teknis dalam tiga bidang: fasilitas, dukungan infrastruktur, 

serta hubungan internal yang tepat. Bidang ini disebut operasi sebagai suatu sistem yang 

produktif dapat menghasilkan barang atau jasa. 

 

2.11  Perancangan Sistem Operasi 

Mencari konsumen potensial dan mengevaluasi produk dan jasa merupakan salah satu 

cara untuk perancangan strategi perusahaan. Perancangan system operasional meliputi 

pembuatan keputusan mengenai apa dan dimana mereka akan diproduksi dan oleh siapa. 

Perancangan dan perencanaan barang/jasa: (1) menghasilkan ide, barang, dan jasa. (2) 

Memilih ide yang secara teknologi dapat dikerjakan dengan mudah (feasible), dapat 



10 
 

dipasarkan dan sesuai/ cocok dengan keseluruhan strategi perusahaan. (3) Menghasilkan 

perancangan barang dan jasa final. 

Rancangan tambahan computer/ Computer Aided Design (CAD). Saat ini 

perancangan produk meliputi berbagai proses yang melibatkan kreatifitas, testing prototype 

atau model kerja dengan CAD. CAD memungkinkan perancangan produk, drafting, dan tes 

agar penyajiannya bagus dan menarik lewat komputer. Karena hampir 80% biaya produk 

ditetapkan oleh rancangan, kebanyakan pabrik/pengusaha cenderung menggunakan teknik 

yang semu, dimana perancangan dan teknisi pabrik bekerjasama untuk menyederhanakan 

rancangan. Jadi, computer membuat suatu rancangan yang dapat digunakan secara otomatis 

dan mengawasi seluruh proses operasional. 

Perancangan kapasitas adalah keputusan operasional yang mempertimbangkan 

kuantitas barang/jasa yang akan diproduksi. Bill of material adalah daftar jenis dan jumlah 

bagian yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Keputusan kedua 

dalam merancang system operasi adalah berapa banyak produk/jasa yang akan dihasilkan. 

Hal ini disebut perencanaan kapasitas suatu proses meramalkan permintaan dan kemudian 

memutuskan sumber daya apa yang diperlukan untuk dapat memenuhi permintaan. 

Perubahan kapasitas meliputi waktu kerja, shift personal, subkontrak dan penggunaan 

persediaan. Perubahan kapasitas meliputi tambahan atau perpindahan kapasitas dengan 

ekspansi fasilitas fisik, atau ekspansi kontrak. 

Pemilihan proses menentukan bagaimana barang/jasa dihasilkan yang melibatkan 

keputusan teknologi: (1) pilihan teknologi utama (mayor). (2) Pilihan teknologi 

pendukung(minor). (3) Pilihan komponen-komponen tertentu. (4) Computer Aided Design 

(CAD)/Computer Automated Manufacturing (CAM) dan Computer Integrated Manufacturing 

(CIM). 

Pemeliharaan arus proses tergantung pada sifat dan keadaan sistem. Pemilihan lokasi 

fasilitas. Tujuan dari perencanaan lokasi adalah untuk memanfaatkan kapasitas yang ada 

dalam sistem dengan cara yang dapat meminimalkan produksi total dan biaya distribusi untuk 

setiap fasilitas tambahan, fixed cost dan variable cost terjadi. Analisa lokal diproses dengan 

menentukan kebutuhan-kebutuhan lokasi dan mengevaluasi alternatif daerah, komunitas dan 

tempat tertentu dengan menggunakan: (1) model keuangan tradisional, (2) program linier, (3) 

model statistik, (4) model simulasi komputer dan (5) model rating faktor lokasi. 

Perencanaan penyusunan tata ruang. Dalam penyusunan tata ruang, proses dan alat 

keputusan diterjemahkan ke dalam pengaturan fisik untuk produksi ruangan harus tersedia 

untuk: (1) fasilitas produksi. (2) Fasilitas non produksi. (3) Fasilitas pendukung. Ruang juga 
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harus menyediakan untuk ruangan bahan atau kapasitas tambahan. Layout yang bagus untuk 

meminimalkan ruang untuk penanganan bahan dan alat memuaskan faktor-faktor lain. Tata 

ruang dapat ditentukan oleh arus kerja atau fungsi-fungsi dalam sistem operasional. Tata 

ruang arus kerja merupakan perencanaan yang mempertimbangkan: (1) penyusunan tata 

ruang produksi (product layout) digunakan untuk memproduksi yang telah standar dan 

biasanya dengan volume output besar dan dikerjakan dengan proses yang sama dari awal 

sampai akhir. (2) Penyusunan tata ruang proses (process layout) untuk mengatur produksi 

berdasarkan tugas. Process layout berorientasi proses dan sesuai untuk sistem operasi 

terputus bila aliran kerja tidak standar/bebas, penyusunan tata letak dimana alat yang sejenis 

atau yang mempunyai fungsi sama ditempatkan di bagian yang sama dan pengelompokan 

personalia dan mesin mengerjakan pekerjaan sejenis. (3) Penyusunan tata ruang posisi tetap 

(fixed position layout) untuk menangani produk-produk yang besar dan berat. Penyusunan 

tata ruang fungsi merupakan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan: (1) tata ruang 

penyimpanan untuk meminimalkan biaya persediaan dan biaya penyimpanan. (2) Tata ruang 

pemasaran untuk memaksimalkan pengenalan, promosi, dan penjualan produk. (3) Tata ruang 

proyek untuk membangun proyek atau satu jenis produk dalam suatu bangunan. 

Rancangan kerja mempengaruhi biaya operasi. Ada dua masalah penting dalam 

rancangan kerja: (1) tingkat keahlian, dan (2) perilaku pegawai yang dibawa ke tempat kerja 

serta keselamatan kerja. 

 

2.12  Perencanaan dan Pengawasan Operasional 

Tujuan perencanaan dan pengawasan operasional adalah untuk memaksimalkan 

pelayanan pada konsumen, meminimalkan investasi persediaan dan memaksimalkan 

efisiensi. 

Perencanaan produksi didasarkan pada ramalan: (1) keseluruhan rencana dibuat dalam 

waktu tertentu. (2) Perencanaan operasional harus diterjemahkan ke dalam jadwal produksi 

utama yang menentukan kuantitas dan waktu jangka pendek produksi utama yang 

menentukan kuantitas dan waktu jangka pendek produk akhir harus dihasilkan.Untuk 

memproduksi suatu barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi: man, money, 

materials, methode, machine, dan market yang disingkat Sixm`s. 

Jadwal detail dengan menggunakan software manajemen proyek. Schedule jangka 

produk atau schedule terinci menentukan kuantitas dan jenis item yang akan diproduksi serta 

bagaimana caranya. Kapan dan dimana harus diproduksi untuk hari/minggu berikutnya. 
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Manajemen persediaan. Persediaan adalah supply bahan baku, bahan setengah jadi 

atau barang dalam proses dan barang jadi bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan agar 

bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya. Untuk meminimalkan biaya-biaya persediaan dan 

pemeliharaan persediaan secara optimum, berbagai model matematik dan model persediaan 

berbasis komputer telah dikembangkan untuk membantu manajer dalam memutuskan kapan 

dan berapa banyak persediaan yang harus dipesan. Ada tiga metode yang paling penting, 

yaitu: (1) Material requirement planning (MRP). Perencanaan bahan-bahan yang diperlukan, 

adalah system perencanaan operasional dimana produk akhir dianalisa untuk menentukan 

bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. (2) Material resource 

planning membandingkan dengan kebutuhan MRP untuk mengetahui sumber daya dan 

menghitung biaya unit, dapat juga digunakan dengan program computer lain untuk 

menangani pesanan masuk, pemfakturan, dan tugas-tugas operasional lain. MRP II 

menyediakan sistem pengawasan bahan yang lebih baik disbanding MRP. (3) Just in time 

inventory (JITI) merupakan sistem persediaan dimana kuantitas produksi seimbang/sama 

dengan kuantitas pengiriman, dimana pembelian bahan dan pengantaran barang jadi 

dilakukan tepat pada saat dibutuhkan/digunakan (just in for usage). 

Pengawasan kualitas merupakan salah satu cara yang penting untuk menambah nilai 

(value added) produk jasa yang membedakannya dari produk dan jasa pesaing. Karena itu 

pengawasan kualitas sekarang dipandang sebagai bagian yang utuh dari strategi perusahaan 

sebagai akibatnya, pengawasan kualitas dipertimbangkan pada setiap tahap proses operasi, 

dengan identifikasi tujuan serta memperbaiki kesalahan secepat mungkin daripada menunggu 

sampai akhir operasi. Cara pengawasan kualitas tradisional: penerimaan sample (acceptance 

sampling). Pengawasan proses (process control). Teknik ini dikembangkan selama tahun 30-

an oleh Bell Telephone statistik, karena melibatkan tes statistik sampling dan proporsinya 

lebih besar dibandingkan tes lain. Prosedur pengawasan proses. Prosedur penerimaan sampel 

merupakan tes sejumlah kecil sampel yang diambil dari batch untuk melihat apakah 

keseluruhan batch dapat diterima, ditolak atau harus melalui beberapa tes terlebih dahulu. 

Manajemen kualitas terpadu (Total Quality Management/ TQM). Trilogy J. M. Juran: 

perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Manajemen kualitas terpadu merupakan 

sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada 

kepuasan-langganan dengan melibatkan seluruh anggota. Melalui pengolahan mutu terpadu 

diharapkan barang dan jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

keinginan dan harapan konsumen. 
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Penghargaan kualitas (Quality Award) untuk memacu serta memotivasi dan 

menghargai hasil karya produk barang, jasa yang menunjukkan suatu prestasi akan komitmen 

seseorang atau perusahaan pada kualitas, maka telah dibuatkan standar penghargaan baik 

yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Ada beberapa standar yang dipakai 

untuk memberikan penghargaan atas kualitas terbaik yaitu: (1) Malcolm Baldridge Quality 

Award (BQA), diberikan di Amerika sebagai Business Nobel prize. (2) European Quality 

Award (EQA), diberikan di Eropa Barat sebagai European Quality prize. (3) Deming Quality 

Prize/Award (DQP), diberikan di Jepang sebagai Deming Prize. Ketiga jenis penghargaan itu 

diakui oleh Triad Market (Amerika Eropa-Jepang) dalam perdagangan bebas dan sekarang 

dianut juga oleh negara-negara lainnya di dunia internasional. Bagi perusahaan besar, 

menengah dan kecil yang telah memenuhi persyaratan tersebut dapat diberikan penghargaan 

dalam bentuk:  (1) Penghargaan Perunggu (Bronze Award) (2) Penghargaan Perak (Silver 

Award) (3) Penghargaan Emas (Golden Award). Dengan diberlakukannya ISO 9000 

khususnya pada lingkungan Triad Market juga berarti perusahaan-perusahaan di seluruh 

dunia harus berstandar pada itu, terutama dalam memenuhi kualitas yang dapat bersaing 

apabila ingin diterima menjelang diberlakukannya peraturan WTO dalam perdagangan bebas 

pada tahun 2020 di seluruh dunia. 

 

2.13  Konsep dan Aplikasi di Bidang Manajemen Operasional 

Terkait pula dengan isu-isu strategik dalam era baru manufaktur yang diindikasikan 

oleh adanya tuntutan penguasaan teknologi, kecepatan, fleksibilitas tinggi sebagai 

competitive excellence perusahaan. 
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BAB III 

PRAKTEK MANAJEMEN OPERASI 

 

3.1   Gambaran Umum Perusahaan 

Pada pertengahan tahun 1930-an Colonel Harland Sander membeli sebuah motel dan 

restorant swalayan di Corbin, Kentucky, sebuah kota kecil yang berjarak kira-kira 25 mil dari 

perbatasan Tenesse. Pada usia 40-an Harlan Sanders sudah menjalani beberapa jenis 

pekerjaan sebelum menjalani pekerjaan dibidang restoran, dari perkereta apian sampai 

mengoperasikan pesawat terbang. 

Colonel Harland Sanders sangat gemar memasak dan selalu mencoba 

menggabungkan beberapa macam bumbu masak. Namanya mulai terkenal ketika ia 

menemukan suatu cara menggabungkan sepuluh macam bumbu dan rempah-rempah dengan 

tepung untuk menepungi ayam yang akan digoreng. Pada hari minggu ketika akan 

menyiapkan ayam untuk sejumlah wisatawan, ia menambahkan bumbu yang kesebelas. 

Kemasyurannya bertambah, akan tetapi keadaan ekonomi pada tahun 1950-an maka 

Colonel H Sanders menjual usahanya di Corbin. Pada tahun 1956, Colonel H. Sanders di 

Corbin mulai memperkenalkan tepung dan bumbu istimewanya serta panci masak yang 

bertekanan tinggi, dia menjual proses masaknya dan bumbu masak yang dipak pada pemilik-

pemilik restoran di seluruh Amerika Serikat. Colonel H. Sanders menjual konsepnya dalam 

bentuk royalti yang besarnya 5 sen Dollar pada tiap ayam yang dijual kepada penerima 

haknya, dan sebagian besar transaksi diserahkan dengan jabatan tangan saja. Setelah yakin 

usahanya sudah berkembang lebih besar dari pada yang dapat ia tangani, Colonel menjual 

Kentucky Fried Chiken kepada sekelompok orang yang diketuai oleh Jhon Y. Brown JR dari 

Lousvile, Kentucky dan Jack Massey dari Neshvile Tenesse. Colonel tetap sebagai duta besar 

kehormatan pada perusahaan tersebut dan membantu perkembangan menabjubkan 

perusahaan itu. Pada tahun 1971 KFC Corporation bergabung dengan Heublin diambil alih 

oleh RJ. Reinold Industries (RJR) dari wiston salem, Calivornia Utara. RJR adalah salah satu 

perusahaan barang konsumsi yang terkemuka didunia dengan produk-produk minuman, 

makanan, dan rokok yang terkenal. RJR Industries juga mempunyai investasi besar pada 

perkapalan peti kemas, energi dan pengemasan. Pada tahun 1986 KFC diambil alih oleh 

Pepsi Cola International. Sekarang terdapat lebih kurang 7.500 buah restoran KFC di 45 

negara. 
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Pada tahun 1978, KFC masuk ke Indonesia adalah PT. Fastfood Indonesia. Tbk 

(pereseroan), yang pada waktu itu masih dimiliki oleh kelompok usaha Gelael sebagai 

pemegang hak eksekutif usaha waralaba KFC di Indonesia. KFC membuka restoran pertama 

di Indonesia di Jalan Melawai Raya No. 84-85 Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 1978. 

Keberhasilan restoran KFC pertama ini membuka jalan bagi perseroan untuk menjadi 

pimpinan pasar restoran cepat saji yang dominan di pasaran Indonesia selama kurun waktu 18 

tahun. Kemudian pada tahun 1980 juga didirikan restoran KFC yang kedua di Jalan Ir. H. 

Juanda No. 40-44 Bandung. Perkembangan restoran sangat pesat sekali dengan banyak 

didirikannya restoran-restoran KFC yang lain. Pada tahun 1990 Gelael Group menjual 45 % 

dari seluruh saham yang dimilikinya. Untuk lebih mengembangkan KFC didalam 

menghadapi tingkat persaingan yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang menjual 

makanan, minuman, dan bentuk penyajian yang sama dan meningkatkan kemampuan 

pemberian pelayanan yang memuaskan konsumen, maka pada tahun 1993 PT. Fastfood 

Indonesia, Tbk melakukan penawaran perdana sahamnya kepada publik sebesar 20%. Sampai 

dengan tahun 1999, KFC di Indonesia sudah berdiri sebanyak kurang lebih dari 164 restoran 

yang terdapat di 36 kota besar di 20 propinsi dengan lebih dari 6.600 karyawan dan total 

penjualan diatas Rp. 196 milyar. 

Untuk daerah operasi Area VIII yang meliputi daerah Bandung, Cirebon, dan 

Tasikmalaya sudah memiliki 12 restourant, 3 layanan pesan antar, 3 layanan counter 

Express.   

 

3.2  Tata Kelola Perusahaan 

Sebagai perusahaan publik, PT Fast Food Indonesia Tbk terus berkomitmen untuk 

menerapkan kebijakan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan sangat 

menyadari pentingnya prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain 

keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, perlakukan yang adil, dan 

kemandirian sebagai faktor penting untuk melindungi aset perusahaan dan nilai jangka 

panjang dari stakeholder. 

Dengan diterimanya sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada akhir 

2012, semua struktur internal, kebijakan, dan standar prosedur operasi didesain untuk 

memenuhi kebutuhan operasional yang terus berubah dan inisiatif ekspansi Perseroan dan 

mematuhi prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 
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1. Etika Kerja 

Etika Kerja terdiri atas nilai dan norma yang berlaku bagi seluruh karyawan 

Perusahaan, dari pimpinan hingga bawahan, dalam menjalankan tugas masing masing. Etika 

Kerja yang wajib dijalankan oleh seluruh karyawan dan manajemen Perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

a. Selalu mematuhi dan melaksanakan petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh 

pimpinan. 

b. Memastikan semua aktiva Perusahaan dipelihara dengan baik. 

c. Melindungi data dan informasi rahasia Perusahaan. 

d. Mengawasi kebersihan di lingkungan kerja. 

e. Menjaga hubungan kerja antar-departemen dan antar-fungsi yang baik dalam setiap 

aspek di Perusahaan. 

f. Menjaga kualitas layanan, memberikan produk berkualitas kepada pelanggan, dan 

memastikan CHAMPS Management System (CMS) selalu dilaksanakan 

disemuarestoran. 

g. Jujur dan bertanggung jawab dalam berhubungan dengan semua pihak, baik pihak 

internal maupun eksternal Perusahaan. 

h. Selalu menjalankan setiap tugas dengan integritas dan kedisplinan yang tinggi. 

2. Etika Usaha 

Etika Usaha adalah suatu sistem nonna di dalam Perusahaan yang wajib untuk selalu 

dipatuhi oleh segenap karyawan dan manajemen dalam hubungannya dengan lingkungan 

usaha. Etika Usaha Perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan hubungan bisnis dengan tingkat kejujuran, keadilan, dan integritas 

yang tinggi. 

b. Mematuhi hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Perusahaan. 

c. Memberikan kontribusi dalam peningkatkan nilai pemegang saham dan memenuhi 

tanggung jawab sebagai Perusahaan yang dikelola dengan baik. 

d. Mengungkapkan informasi secara transparan, tepat waktu, terkini, dan akurat kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, jika diperlukan. 
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3. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Fast Food Indonesia Tbk adalah 

profesional yang dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris terdiri 

dari enam anggota (dua diantaranya adalah Komisaris Independen) dan Dewan Direksi terdiri 

dari enam anggota. 

Dewan Komisaris berfungsi mengawasi kebijakan yang dibuat oleh Dewan Direksi. 

Dalam mengambil tindakan hukum tertentu, Dewan Direksi mendapatkan persetujuan 

terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Semua pengambilan keputusan Dewan Komisaris 

mengutamakan kepentingan umum, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris mengadakan empat kali rapat dalam setahun. 

Dewan Direksi mengadakan rapat bulanan untuk membahas kinerja operasional 

Perusahaan, kebijakan-kebijakan baru termasuk perubahanperubahan terhadap kebijakan 

yang berlaku, dan permasalahan penting lainnya, dalam upaya mencapai obyektif 

Perusahaan. Anggota Dewan Direksi secara rutin mengikuti seminar, konferensi, lokakarya 

yang diadakan oleh Pemilik Waralaba dan institusi lain di dalam dan di luar negeri. 

4. Komite Audit 

Komite Audit adalah pihak independen yang dibentuk mengacu pada Peraturan 

BAPEPAM-LK dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Komite ini diangkat dan 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan diberikan pedoman kerja sebagai panduan 

dalam melakukan tugasnya. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap minuta hasil rapat Komite Audit 

dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dengan disertakan pendapat dan usulan jika terdapat 

hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit mengadakan rapat 

tiga bulanan untuk mengakses dan meninjau kembali laporan keuangan Perusahaan sebelum 

laporan tersebut diterbitkan. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun 

2012, Komite Audit turut serta dalam peninjauan Laporan Keuangan tersebut sebelum 

penerbitannya, dan menghadiri rapat akhir tahun dengan auditor eksternal yang dilaksanakan 

pada bulan Maret 2012. 
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5. Audit Internal 

Audit Internal sebagai satu unit organisasi Perusahaan yang membantu Dewan Direksi 

melakukan pengawasan internal untuk memastikan efektivitas pengendalian yang dilakukan 

dan memastikan pengelolaan operasional internal Perusahaan berjalan sesuai dengan 

kebijakan dan sistem yang telah ditetapkan. Internal secara berkala melaksanakan fungsinya 

melalui pemeriksaan audit ke seluruh restoran KFC dan Restaurant Support Centers (RSCs) 

di Indonesia, dan selalu melaporkan hasil audit kepada Kepala Departemen dan General 

Manager terkait untuk ditanggapi. Laporan akhir dari hasil audit disampaikan kepada Dewan 

Direksi dengan masukan-masukan untuk meningkatkan kontrol operasional, efektivitas, dan 

efisiensi. 

6. Manajemen Risiko 

Salah satu unsur penunjang pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah 

manajemen risiko yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan Perusahaan. Manajemen 

Perusahaan melakukan identifikasi serta memperkirakan potensi risiko beserta dampaknya, 

menentukan tingkat risiko, menelaah kecukupan pengendalian internal dalam mengurangi 

dampak risiko yang sudah diidentifikasi, serta menyusun rencana untuk tindakan-tindakan 

pilihan lainnya untuk mengurangi dampak risiko yang ada. 

Perusahaan terus melakukan implementasi program manajemen risiko, yaitu Hazard 

Analysis Critical Control Point (HACCP). Untuk mendapatkan caracara yang terstrukturisasi 

dalam mengendalikan risiko, Perusahaan membentuk sebuah unit yang disebut Crisis Centre 

Unit, yang dipimpin oleh Public Relation (PR) Manager, dengan perwakilan dari setiap 

departemen di Perusahaan. Semua yang terlibat dalam pengelolaan usaha turut serta dalam 

menentukan, menilai, dan mengendalikan risiko, dengan tujuan untuk menciptakan komitmen 

bersama dalam mengelola risiko dari proses usaha yang dijalankan. Tujuannya adalah agar 

manajemen risiko yang telah dilakukan selama ini menjadi lebih baik melalui sistem yang 

terst ruktur isasi dan terdokumentasi. 

Sebagai bagian dari sistem whistleblowing, manajemen mendorong semua pihak, baik 

internal maupun eksternal, untuk melaporkan langsung kepada Dewan Direksi jika 

menemukan hal-hal yang tidak wajar, tidak konsisten, sistem yang tidak berfungsi secara 
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benar, dan keganjilan - keganjilan untuk melakukan verifikasi dan mengambil keputusan 

yang tepat. 

7. Sekertaris Perusahaan 

Sekertaris Perusahaan adalah jendela informasi PT Fast Food Indonesisa Tbk yang 

mmeberikan informasi penting terkait dengan Perusahaan yang perlu diketahui oleh publik, 

serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mengenai peraturan 

dan ketentuan yang berlaku agar dapat dipatuhi sepenuhnya. Saat ini, jabatan Sekertaris 

Perusahaan dirangkap oleh salah seorang Direktur Perusahaan, Sesuai Peraturan BAPEPAM-

LK No. IX.1.4 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia tentang pembentukan Sekertaris 

Perusahaan, maka sejak tahun 2006, Sekertaris Perusahaan telah mengelola Daftar Khusus 

dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi beserta anggota keluarganya, 

untuk mendeteksi agar jangan sampai terdapat transaksi benturan kepentingan (conflict of 

intereset). Selain itu, Sekertaris Perusahaan juga membuat daftar pemegang saham, termasuk 

kepemilikan 5 persen atau lebih, dan mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada Juni 2012 dan Paparan Publik yang 

telah dilaksanakan pada November 2012, termasuk konferensi pers pada kesempatan tersebut. 

8. Risiko Usaha 

Semua perusahaan rentan terhadap risiko usaha yang dapat merugikan kelangsungan 

usaha, atau yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan, keuntungan, dan 

pengembangan restoran. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun sebuah perusahaan 

besar dan ternama, jika risiko usaha tidak dikontrol dengan baik, pada akhirnya akan 

mempengaruhi stabilisasi dan kelangsungan usaha perusahaan.  

Sebagai pemimpin usaha restoran cepat saji, Perseroan juga tak luput dari berbagai 

risiko usaha. Penanganan risiko usaha sangat bergantung pada seberapa efektif mekanisme 

pengelolaan risiko dan bagaimana cara Perseroan mengembangkan dan menjalankan strategi-

strategi dan keputusankeputusan yang tepat pada waktu yang tepat. 
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Beberapa risiko terbesar antara lain : 

1. Pencabutan Hak Waralaba  

Sebagai pemegang waralaba untuk merek KFC di Indonesia, Perseroan diberikan hak 

untuk membangun dan mengoperasikan restoran menggunakan merek KFC di seluruh 

Indonesia, dengan mengikuti panduan dan standar yang ditentukan oleh Pemilik Waralaba. 

Berdasarkan Perjanjian Waralaba yang telah diperbaharui, setiap gerai yang baru dibuka 

diatur dalam Deemed Franchise Agreement, yang memberikan hak waralaba untuk 

beroperasi selama sepuluh tahun, yang dapat diperpanjang untuk sepuluh tahun berikutnya. 

Jika setelah perpanjangan sepuluh tahun yang kedua dan gerai tersebut masih beroperasi, 

maka hak waralaba tidak dapat diperpanjang lagi, tetapi akan diperlakukan sebagai gerai baru 

mengikuti syaratdan ketentuan untuk gerai baru. 

Perjanjian Waralaba dapat dibatalkan jika Perseroan tidak mengikuti ketentuan, aturan 

main, dan standar yang ditentukan oleh Pemilik Waralaba. Pembatalan ini dapat secara 

langsung mempengaruhi kelangsungan operasional Perseroan. 

2. Persaingan  

Sebagai akibat dari maraknya nama-nama baru bermunculan dan pertumbuhan 

restoran menyajikan makanan lokal, kompetisi yang ketal dalam dunia usaha restoran cepat 

saji tidak terhindari. Pengelola usaha yang tidak memiliki sistem yang terstruktur dengan baik 

yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal untuk menghadapi kompetisi yang 

ketalini pasti akan menghadapi masa depan yang cukup suram yang akan mengakibatkan 

penurunan pangsa pasar, khususnya dl kota-kota metropolitan. 

Sebagai antisipasi, Perseroan tetap berkomitmen untuk terus menciptakan perbedaan 

merek dengan terus berinovasi dalam promosi merek KFC. Berbagai program promosi yang 

terfokus akan dilancarkan secara terus menerus dengan target konsumen dari kategori anak-

anak,remaja, muda-mudi dan keluarga, yang menekankan diversifikasi produk dan dan 

peningkatan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Selain itu, Perseroan juga menjalankan strategi strategi yang lalu, antara lain 

menyajikan produk dan layanan berkualitas, mengembangkan jaringan restoran, 

menggalakkan kegiatan kehumasan untuk promosi citra merek, dan menjalankan program 
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program pemasaran yang berfokus pada promosi berkala, penawaran produk bernilai tambah, 

pengenalan produk baru, dan perpanjangan promosi produk lainnya. 

Untuk meningkatkan upaya promosi, Perseroan terus bekerja keras menciptakan 

desain-desain restoran yang mutahir, inovatif, dan trendi untuk menghadirkan tampilan 

restoran yang segar dan modem, tanpa kehilangan elemen dasar dari merek KFC. Perseroan 

juga akan terus melakukan ekspansi jaringan restorannya hingga ke daerah tingkat dua, tanpa 

mengabaikan beratnya persaingan pasar di kota-kota metropolitan, melalui renovasi dan 

peningkatan tampilan restoran dengan menghadirkan lebih banyak gerai-gerai bertipe free-

standing (gerai yang berada dalam bangunan yang berdiri sendiri) untuk menangkap peluang 

usaha yang demikian besar dan semakin mempopulerkan KFC kepada pelanggannya di 

seluruh Indonesia. 

3. Pasokan Bahan Baku  

Bahan baku yang utama untuk operasi Perseroan adalah ayam karkas segar dan ayam 

potong beku, yang dipasok oleh sekitar 15 pemasok di seluruh Indonesia. Banyaknya 

pemasok di dalam negeri tidak menjamin kelangsungan pasokan. Pasokan sering terputus 

pada hari-hari libur seperti ldul Fitri, Natal & Tahun Baru, dan liburan sekolah. Untuk 

mengantisipasi gangguan pasokan selama hari-hari tersebut,Perseroan membuat kontrak 

jangka panjang dengan merencanakan pesanan lebih awal dan menyimpan persediaan ayam 

yang cukup sebelum hari-hari libur tersebut. 

Selain itu, beberapa bumbu untuk produk-produk utama KFC, khususnya Original 

Recipe dan Hot & Spicy diimpor dari Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia melalui 

beberapa importir yang wajib mengikuti standar Yum! Restaurants International. 

Bahkan untuk produk-produk baru, beberapa bahan bakunya biasa diimpor. 

Pengecualian terhadap bumbu-bumbu rahasia, dengan kemajuan yang telah dicapai oleh 

pemasok lokal dalam memproduksi subtitusi produk-produk impor mengikuti standar yang 

diberikan, Perseroan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku 

impor. 
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4. Harga Bahan Baku  

Perseroan biasanya melakukan pengadaan ayam karkas segar dan ayam potong beku 

dalam jumlah besa. Walaupun kebutuhan dalam jumlah besar ini umumnya tersedia di pasar 

sepanjang tahun, terkecuali pada hari-hari libur ketika pasokan sering terputus, namun harga 

ayam berfluktuasi setiap minggu tergantung pada ketersediaan ayam potong dari peternak di 

Indonesia. Untuk menstabilkan kondisi ini, Perseroan melakukan kontrak pembelian dengan 

pemasok terpilih untuk periode tertentu. Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan peluang 

untuk menyimpan persediaan produk ayam dari pasar terbuka pada saat harga rendah atau 

pada saat pasokan melebihi permintaan. 

3.3  Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Ada pun visi dari restoran KFC secara umum yaitu,  mempertahankan kepemimpinan 

KFC dalam industry restoran cepat saji dan selalu menjadi brand Nomor  1 yang termodern 

dan terfavorit dalam segi produk, harga, layanan, dan fasilitas restoran. 

2. Misi 

Memperkokoh citra brand KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, 

meningkatkan suasana bersantap yang tak terlupakan dengan terus memberikan produk, 

layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera 

konsumen yang terus berubah. 

 

3.4   Produk-Produk Perusahaan 

            Adapun terdapat beberapa produk unggulan dari PT. Fast Food Indonesia, Tbk adalah 

Original Recipe dan Hot & Crispy.  Selain itu diluncurkan produk unggulan lain seperti, 

Colonel Burger, Crispy Strips, Twister, dan Colonel Yakiniku pada tahun 2007.  PT. Fast 

Food Indonesia, Tbk pada tahun 2009 menambahkan variasi menu dengan harga sangat 

terjangkau, bernilai tambah dengan meluncurkan menu “Goceng” yaitu variasi menu seharga 

Rp. 5000,00 dan untuk memberikan variasi pilihan menu “Goceng” dari waktu ke waktu 

sesuai dengan selera konsumen. 

            Ada pun menu-menu yang ditawarkan oleh KFC terdiri dari main menu, snacks, hot 

side items, cold side items, desert, dan beverages.    
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3.5  Uraian Tugas            

3.5.1  Penjelasan mengenai Struktur Umum Organisasi 

Secara umum Job descriptions atau gambaran pekerjaan dari bagan diatas adalah: 

a. Board of Director 

1. Memimpin perusahaan dan membina jajarannya. 

2. Menyusun rencana perusahaan jangka pendek dan jangka panjang serta visi, 

misi dan strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

3. Mengkoordinasikan dan mengawasi para manager dalam tugasnya. 

b. Chief Operations Officer  

1. Bertanggung jawab terhadap semua program yang dilaksanakan oleh program 

operasional. 

2. Mengontrol seluruh biaya operasional.  

3. Mengontrol jalannya operasional seluruh restoran KFC. 

c. General Manager Operations 

1. Menerapkan dan menetapkan target penjualan perusahaan. 

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem, prosedur. 

3. Merencanakan visi, misi, strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

4. Mengawasi dan mengontrol departemen-departemen yang dibawahnya. 

5. Melakukan pengorganisasian wewenang atas perencanaan yang selama 

setahun berjalan. 

6. Menetapkan anggaran setiap departemen. 

d. General Manager Business Development 

1. Merencanakan business plan perusahaan. 

2. Merencanakan pengembangan restoran. 

3. Mengembangkan SDM, produk, marketing. 

4. Merencanakan visi, misi serta strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5. Mengontrol anggaran setiap departemen. 

6. Mengawasi dan mengontrol biaya setiap departemen 

7. Mengawasi dan mengontrol departemen-departemen yang dibawahinya. 

e. General Manager Finance and Administration 

1. Menyusun rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan. 

2. Melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi di perusahaan. 

3. Menyusun laporan keuangan atas transaksi yang terjadi di setiap restoran. 

4. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan administrasi perusahaan. 



24 
 

5. Mengkoordinir setiap departemen yang ada di bawahnya. 

6. Mengendalikan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. 

7. Mengawasi dan mengontrol departemen-departemen yang dibawahinya. 

f. Marketing Departement Manager 

1. Merencanakan pemasaran promosi produk baru 

2. Merencanakan anggaran perusahaan. 

3. Merencanakan, meningkatkan, membangun, memelihara image perusahaan 

dalam masyarakat. 

4. Merencanakan pengembangan promosi tingkat lokal maupun nasional. 

5. Mengontrol seluruh biaya operasionalnya. 

g. Brand Manager 

1. Melakukan promosi produk baru secara nasional 

2. Melaksanakan perubahan harga menu makanan setelah disetujui manajemen 

3. Mengevaluasi pelaksanaan promosi di seluruh restoran 

4. Melaksanakan kegiatan promosi dalam pembukaan restoran baru 

5. Bekerjasama dengan bagian operasi dalam meningkatkan penjualan di 

restoran. 

h. Home delivery and Catering Manager 

1. Mengelola pesanan dalam jumlah besar.  

2. Mengelola pelaksanaan setiap perayaan ulang tahun yang diadakan di restoran 

maupun diluar konsumen. 

3. Mengawasi dan mengontrol kegiatan pelayanan pesan antar kepada pemesan. 

4. Mengontrol seluruh biaya operasional. 

5. Mengembangkan perluasan daerah yang potensial untuk pesan antar. 

6. Mengembangkan paket ulang tahun. 

1. Public Relations Manager 

1. Menangani keluhan dari pelanggan. 

2. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan acara-acara perusahaan, 

peringatan hari nasional dan kegiatan sosial. 

3. Menyusun dan mempersiapkan Annual Report (laporan tahunan). 

4. Media Monitoring 

5. Meng-update website KFC. 

6. Membuat, memproses dan mendistribusikan mapex. 
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j.   Media Relations Officer 

1. Bertanggung jawab kepada Public Relations Manager 

2. Melakukan penulisan material yang dibutuhkan Marketing Public Relations 

3. Memperbaharui Homepage 

4. Mempersiapkan bahan pembuatan Advertorial 

5. Mempersiapkan dan membuat Press Release 

k. Public and Informations Officer 

1. Mendistribusikan surat complaint, surat laporan bulanan kepada departemen 

yang terkait. 

2. Mengarsipkan laporan (berita acara) komplain dari restoran yang terkait. 

3. Mengirim surat juklak seperti kegiatan KFC peduli, tumpengan keseluruhan 

restoran KFC, serta kegiatan lainnya. 

l. Customer and Relations Officer (Contact Center) 

1. Mengkoordinir & mengontrol complaint dan masukan dari customer 

2. Mengkoordinir & mengontrol berita di media masa / elektronik 

3. Menyelesaikan complain customer 

4. Membuat laporan bulanan mengenai trend kepuasan customer 

5. Membina hubungan dengan relasi dan komunitas jejaring internet 

6. Membantu menyiapkan meeting dan informasi crisis cent   

7. Mengkoordinir kegiatan magang,PKL dan penelitian . 

m. Kids Manager 

1. Melaksanakan promosi paket kids secara nasional. 

2. Mengadakan kegiatan Chaki Club serta merekrut anggota baru. 

3. Bekerja sama dengan bagian birthday party dan marchendising. 

4. Merencanakan paket promosi pesan antar, kids dan birthday party. 

n. Local Store Manager 

1. Bekerja sama dengan bagian operasi dalam meningkatkan penjualan di restoran 

2. Melaksanakan promosi produk yang tidak terjangkau secara nasional. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan promosi di restoran tertentu. 

4. Merencanakan produk baru yang memiliki karakter (daerah, tempat). 

o. Marchendising Manager 

1. Merencanakan pembelian souvenir sesuai paket promosi yang telah diputuskan 

manajemen. 
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2. Menjaga persediaan souvenir sesuai rencana promosi. 

3. Mendata pemasukan dan pengeluaran semua barang promosi. 

4. Mengadakan negosiasi dengan para supplier. 

 

3.5.2  Tempat Kerja Praktik dan Periode Kerja Praktik 

Kerja praktek merupakan tugas akhir bagi mahasiswa, oleh karena itu mahasiswa 

dituntut untuk menyelesaikan laporan kerja praktek.  Sebelum menyelesaikan kerja praktek 

mahasiswa kesempatan untuk mencari sendiri institusi yang akan dijadikan objek dalam 

melakukan kerja praktek nantinya. Setelah mendapatkan institusi yang bersedia menerima 

mahasiswa untuk melakukan kerja praktek kemudian mahasiswa diharuskan membuat surat 

pengantar dari kampus sebagai tugas akhir bagi mahasiswa.    

A.  Tempat Kerja Praktik 

Penulis telah melakukan kegiatan kerja praktik pada perusahaan waralaba, kegiatan 

kerja praktik yang dilaksanakan di perusahaan : 

Nama Perusahaan        :  PT. Fastfood Indonesia, Tbk 

Alamat                        :  Jl. MT. Haryono kav.7 Jakarta Selatan 12810 

Tahun Berdiri              :  Tahun 1978 

Telp                             :  021-830 1133 

Fax                              :  021-8354 500 

Email                           : info@kfcindonesia.com 

Website                       :  www.kfcindonesia.com 

Facebook account       : Facebook.com/kfc Indonesia 

Twitter account           : @kfcindonesia 

 

B.  Pelaksanaan Kerja Praktik 

Dalam pelaksanaan laporan kerja ini, mengambil tempat di usaha waralaba PT. 

Fastfood Indonesia yang bergerak dalam usaha restoran cepat saji yaitu makanan berupa 

ayam goreng cepat saji dan berbagai macam varian menu lainnya seperti kentang goreng, 

sup, burger, dsb.  Perusahaan ini berdiri pada tahun 1930-an oleh Colonel Harland Sanders 

dengan nama KFC inc.  Perusahaan yang ada di Indonesia, didrikan oleh Gelael Group pada 

1978 sebagai pihak yang mengawali akuisisi hak waralaba KFC di indonesia. 

Untuk pelaksanaan kerja praktik pada usaha yang bersangkutan diberi waktu selama 2 

Minggu.  Di mulai dari 1 Agustus 2011 Sampai dengan 12 Agustus 2011, dan jam kerja di 

mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB pada hari Senin sampai Jum’at.   
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3.5.3  Studi Pustaka 

Metode ini dimaksudkan untuk membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktik 

dangan beberapa referensi buku-buku yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode ini 

memperoleh pengetahuan tentang judul yang diambil. Yaitu : 

“PROSEDUR PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI KFC 

(KENTUCKY FRIED CHIKEN)  JAKARTA SELATAN” 

 

3.5.4  Studi Lapangan 

  Metode ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan PT. Fastfood Indonesia, 

Tbk dengan pengumpiulan data sebagai berikut : 

a. Observasi    : 

Dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang dijalankan PT. Fastfood 

Indonesia, Tbk sehubungan dengan kegiatan operasional, khususnya kegiatan prosedur 

pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan PT. Fastfood Indonesia, Tbk 

b. Wawancara : 

Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan bagian marketing dan beberapa 

karyawan perusahaan PT. Fastfood Indonesia, Tbk secara langsung untuk memperoleh data-

data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. 

c. Praktik Kerja : 

Melakukan kerja praktik langsung yang diberikan oleh perusahaan PT. Fastfood 

Indonesia, Tbk yang berhubungan dengan bagian prosedur pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

BAB IV 

IMPLIKASI MANAJEMEN OPERASI KFC 

 

KFC masuk Indonesia pertama kali pada 18 Oktober 1979 dengan satu buah outlet di 

melawai dengan system QSR (Quick Service Restaurant). Keberhasilan Restoran KFC 

pertama tersebut kemudian mendorong KFC untuk membuka berbagai cabang di tempat lain 

hingga sampai saat ini KFC telah memiliki 420 outlet di Indonesia, dan merupakan merk 

‘Top of Mind Awareness’ dalam benak konsumen. Strategi pemasaran (marketing strategy) 

adalah sebuah rencana yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan 

sumber dayanya untuk mencapati tujuan pemasaran dan perusahaan. Pemasaran dimulai 

dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan 

manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi 

konsep pemasaran. Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini 

sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan 

pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak 

konsumen yang dituju. Pada perusahaan KFC menggunakan bauran pemasaran (marketing 

mix) yang mencakup 4P yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), promotion 

(promosi). 

 

1. Produk 

KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan atau konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut 

merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji.  

Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan 

tidak melupakan cirri khas dari KFC. 

2. Harga 

KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang 

menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga 

yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. 

3. Tempat 

  KFC di bangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas 

masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat 
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yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat itu diharapkan konsumen bisa menjangkau 

counter KFC dengan mudah. 

4. Promosi 

   Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan KFC adalah dengan merangkul beberapa 

industri music untuk bekerjasama sehingga melalui music KFC bisa berpromosi baik untuk 

kalangan remaja maupun dewasa.   

Selain itu dalam hal promosi ini KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan 

beberapa CD music yang telah di buat dari kerjasama tersebut. Inilah mengapa sampai saat 

ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. Kfc juga memanfaatkan media 

televisi,radio untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan.yang 

tentunya dengan cara ini sangat efektif untuk membuat masyarakat penasaran dengan rasa 

makanan atau minuman yang ditawarkan terutama untuk menu baru. 

Tentu dengan dilakukannya strategi pemasaran tersebut sangat berdampak positif 

terhadap perusahaan KFC diantaranya,semakin banyaknya konsumen yang membeli,semakin 

setianya konsumen-konsumen yang sebelumnya sudah percaya akan cita rasa produk kfc dan 

tentunya hal itu membuat omset KFCpun meningkat,sehingga hingga saat ini masih banyak 

orang yang mengandalkan menu kfc sebagai menu makan mereka saat di luar rumah ataupun 

untuk makan di rumah melalui pesan antar kfc. Oleh karenanya, perusahaan KFCpun hingga 

kini masih terus bertahan dalam persaingan restoran-restoran makanan cepat saji. 

 

4.1 Strategi Bisnis Unit  

A. Prioritas I 

Pengembangan produk untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau 

mengembangkan menu-menu yang sudah ada dengan menu yang lebih sehat, dan 

memperbaiki pelayanan yang memuaskan.  

 Faktor Penentu Keberhasilan : Inovasi menu yang varian dengan menu-menu yang 

organik dan sehat, dan harga yang terjangkau. 

 Aktivitas yang dilakukan : Meningkatkan layanan menu cepat saji dengan pilihan 

menu yang sehat dan dengan pengadaan SDM yang berkompeten di masing-masing 

bidangnya. 

 Output : Menu Fresh Garden Salad + Crispy Strip  

 Outcome : Meningkatkan volume penjualan dan service pada market share  
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 Impact : Citra perusahaan meningkat dan sebagai pelopor restoran makanan cepat saji 

dengan pilihan menu organik yang sehat.  

B. Prioritas  II  

Menciptakan menu baru serta meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk menu 

tertentu melalui usaha pemasaran yang unik.   

 Faktor Penentu Keberhasilan : SDM yang berkompeten di bidang pemasaran, 

memiliki strategi pemasaran dan tersedianya anggaran biaya. 

 Aktivitas yang dilakukan : Merekrut SDM yang ahli di bidang pemasaran baik 

ekternal maupun internal minimal sarjana, Melakukan promosi/mengefektifkan iklan 

dan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan  

 Output : menguasai pangsa pasar dengan new menu varian dan promosi lewat band 

indie. 

 Outcome : Meningkatkan volume penjualan pada market share agar total penjualan 

industri dan profit perusahaan meningkat  

 Impact : Semakin meluasnya pangsa pasar dengan menjadikan restoran makanan 

cepat saji yang berkualitas dengan makanan sehat  

 

C. Prioritas III  

Mengembangkan menu–menu baru yang saling berhubungan untuk pangsa pasar yang 

sama dan atau pangsa pasar yang baru.  

 Faktor Penentu Keberhasilan : inovasi menu yang varian dan pengadaan SDM yang 

ahli dan harga yang kompetitif. 

 Aktivitas Yang dilakukan : merekrut SDM yang berkompeten di bidangnya minimal 

sarjana. 

 Output : Menu breakfast dan KFC coffe  

 Outcome : Meningkatkan penjualan produk dan profit perusahaan  

 Impact : Citra perusahaan dan penjualan meningkat  

 

D. Prioritas IV  

Menambah produk – produk baru yang saling tidak berhubungan untuk pangsa pasar 

yang berbeda  

 Faktor Penentu Keberhasilan : Inovasi produk, harga yang terjangkau dan 

kapasitas produk yang besar 
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 Aktivitas yang dilakukan : Mengembangkan ide-ide baru, pemberian discount 

promosu dan menambah kapasitas yang lebih besar dari produk yang sudah 

ada.  

 Output : Menu Kombo dan Menu Goceng  

 Outcome : Meningkatkan penjualan produk dan profit perusahaan  

 Impact : Citra perusahaan meningkat 

 

Selain itu untuk menjaga kepemimpinan pasar KFC juga menerapkan strategi sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan dan mengembangkan budaya yang kokoh di dalam organisasi dimana 

setiap karyawan memberikan perbedaan dengan berinovasi dan selalu berpikir di luar 

kebiasaan. 

2. Membangun pola pikir yang berorientasi pada “Customer and Sales Mania” dengan 

kesadaran tinggi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen melebihi dari yang 

diharapkan 

3. Memberikan perbedaan brand KFC yang sangat kompetitif dengan berbagai ide dan 

strategi yang inovatif. 

4. Mengembangkan kesinambungan dalam sumber daya manusia dan proses yang kuat 

berfokus pada pengembangan kompetensi dan kemampuan. 

5. Mempertahankan konsistensi dalam pencapaian prestasi yang terbaik. 

 
Project Lesson Learned KFC 

Knowledge Judul Deskripsi RCA Strategi Terbaik Penjelasan Strategi 
Area      

1 2 3 4 5 6 
Risk Banyak 

makanan 
cepat saji 

Banyak 
makanan cepat 
saji yang lain 
seperti pizza 

  Memanfaatkan 
brand yang sudah 
dikenal dan 
pemesanan tanpa 
minimum orde 

 Memanfaatkan brand yang sudah sangat 
dikenal, dan kualitas produk di atas rata –rata, 
serta pemesanan yang tanpa minimum order 
untuk bersaing dalam industri yang 
menawarkan layanan sejenis dengan 
memanfaatkan kelebihan yang ada, menjadi 
modal yang kuat bagi KFC store untuk dapat 
bersaing dalam industri yang menawarkan 
layanan sejenis 

  Banyak 
yang beralih 
ke makanan 

sehat 

Banyak 
masyarakat 
yang mulai 
meninggalkan 
mengkonsumsi 
“junk food” 

    
Mengembangkan 
menu yang sudah 
ada dengan menu 
yang lebih sehat 

Pengembangan produk untuk meningkatkan 
penjualan dengan cara memperbaiki atau 
mengembangkan menu-menu yang sudah ada 
dengan menu yang lebih sehat, dan 
memperbaiki pelayanan yang memuaskan 
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  Pedagang 
kaki lima 

  Pedagang 
kaki lima yang 
menjual fried 
chicken 
dengan harga 
yang lebih 
terjangkau 

   Meningkatkan 
pelayanan sesuai 
dengan tarif yang 
dikeluarkan oleh 
konsumen 

  Meningkatkan dan memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan 
dan mempertahankan loyalitas pelanggan. 
Manfaatnya adalah untuk menarik perhatian 
customer baru dan mempertahankan customer 
lama. Dengan bertambahnya customer akan 
berdampak baik bagi store KFC yaitu 
meningkatnya penjualan. 
 



33 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Manajemen operasi menunjukkan peranan manajemen dalam tindakan (management 

in action), yaitu aplikasi dari konsep dan prinsip manajemen dalam praktek. Manajemen 

operasi adalah aplikasi dari konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan 

pada segmentasi organisasi yang memproduksi barang dan jasa (Rue dan Byars:1992). R. G. 

Schoeder, bahwa dalam menentukan strategi operasi terdapat empat komponen yang harus 

dimasukkan: (a) misi, (b) kemampuan khusus, (c) tujuan-tujuan, (d) kebijakan-kebijakan 

(Muslich Anshori:1996). 

PT Fast Food Indonesia Tbk terus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan 

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan sangat menyadari pentingnya 

prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain keterbukaan informasi, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban, perlakukan yang adil, dan kemandirian sebagai faktor 

penting untuk melindungi aset perusahaan dan nilai jangka panjang dari stakeholder. 

Beberapa produk unggulan dari PT. Fast Food Indonesia, Tbk adalah Original Recipe 

dan Hot & Crispy.  Selain itu diluncurkan produk unggulan lain seperti, Colonel Burger, 

Crispy Strips, Twister, dan Colonel Yakiniku pada tahun 2007. 

Strategi Bisnis Unit  

Prioritas I 

Pengembangan produk untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau 

mengembangkan menu-menu yang sudah ada dengan menu yang lebih sehat, dan 

memperbaiki pelayanan yang memuaskan.  

Prioritas  II  

Menciptakan menu baru serta meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk menu 

tertentu melalui usaha pemasaran yang unik.   

Prioritas III  

Mengembangkan menu–menu baru yang saling berhubungan untuk pangsa pasar yang 

sama dan atau pangsa pasar yang baru.  

Prioritas IV  

Menambah produk – produk baru yang saling tidak berhubungan untuk pangsa pasar 

yang berbeda  
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5.2 Saran 

Saran untuk Produk KFC 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap cara pengolahan KFC yang aman, 

dan lebih berkualitas dari fried chicken lainnya (seperti yang di jual di pinggiran 

jalan). 

2. Kerja sama cd musik di ganti ke media sosial untuk menarik pasar anak muda. 

3. PT. Fastfood Indonesia harus meningkatan atau menyesuaikan gaya hidup masa kini 

agar konsumen yang datang atau bekunjung ke KFC dapat merasakan dan 

mendapatkan pengalaman yang positif dari KFC.  

4. Sebaiknya PT Fast Food Indonesia.Tbk harus lebih cepat tanggap terhadap keluhan 

atau komentar yang di berikan oleh konsumen atau pengunjung KFC, dengan itu KFC 

akan dapat meningkatkan brand image.  

5. PT Fast Food Indonesia.Tbk harus memperhatikan kepuasan para pelanggannya 

secara terus-menerus (loylitas pelanggan). Salah satunya dengan cara membuat 

inovasi dari produk – roduk yang sudah ada atau menciptakan produk baru agar 

konsumen dapat mencoba dan tatap berkunjung ke KFC 

Saran untuk Jasa Delivery 

1. Delivery secara cepat agar tetap hangat ketika sampai tujuan. 

2. KFC juga harus memberikan pelayanan delivery yang semakin baik untuk para 

konsumennya agar mereka tetap setia memilih KFC,ditengah “menjamurnya” restoran 

cepat saji di Indonesia. 
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
1.1 Latar Belakang 
 

Manajemen sumber daya manusia menurut A. Sihotang dalam 

bukunyayang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan 

bahwa manajemen berasal dari bahasa inggris to manage yang artinya 

mengelola atau mengendalikan dan mengatur. Sedangkan sumber daya 

manusia merupakan tejemahan dari bahasa inggris human resources. 

 

Husein Umar mengungkapkan tentang manajemen sumber daya 

manusia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pemutusan 

hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tingkat kepuasan dan 

performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuan.  

 

Studi tentang manajemen sumber daya manusia pada 

umumnya menguraikan apa-apa yang dilakukan oleh bagian kepegawaian pada 

umumnya dari suatu organisasi. Dengan demikian, definisi yang biasa 

diberikan untuk manajemen personel seolah merupakan rangkuman dari 

fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kepegawaian pada umumnya. 

 

Oleh karena itu ada dua fungsi pengertian tentang manajemen dan 

fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yaitu proses 

perencanaan, pengorgasasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap: 

pengadaan seleksi, tes penyaringan, pelatihan, penempatan, pemberian 

konpensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian 

atau pemensiunan sumber daya manusia dari organisasi. Jadi pada hakikatnya 

manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa unsur manusa adalah 

sebagai kekayaan sumber daya dalam suatu organisasi yang cukup potensial dan 

sangat dominan pada setiap organisasi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan dan 



dikelola secara baik, sehingga mampu berfungsi secara produktif, efektif, dan 

efesien untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian 

tujuan organisasi maupun pencapaian tujuan pribadi sumber daya manusia itu 

sendiri. 

Sehingga atas analisa diatas maka untuk implementasi dalam bentuk 

makalah pembeljaran kami besepakat memilih tema Manajemen Sumberdaya 

Manusia pada perusahaan yang bergerak dibidang kuliner yaitu Hoka-Hoka Bento.   

 

1.2 Maksud dan Tujuan Pembuatan Makalah 
 
 Untuk Mengetahui Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam 

Suatu Bisnis 

 Mengetahui pengertian dari sistem Manajemen SDM  

 

1.3 Manfaat Makalah 

Mengambil Pelajaran dari Manajemen Sumber Daya Manusia dalam 

mengembangkan bisnis untuk di terapkan di dalam Kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1.Pengertian MSDM 

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat.  

Sedangkan menurut Edwin B. Flippo, Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, 

individu, karyawan dan masyarakat.  

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah 

suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber 

daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta 

dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama 

perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.  

Menurut Mondy (2008) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia 



juga menyangkut desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan 

karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, 

kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen 

sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang 

mempengaruhi secara lansung sumber daya manusianya. 

Menurut Iim (2009), Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian 

dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan 

sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. 

Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan suatu kegiatan dalam perusahaan 

seperti implementasi alternative yang telah dipilih sebagaimana yang telah dikaji 

sebelumnya, pastilah membutuhkan ketersediaan sumber daya. Setidaknya, 

keberadaan sumber daya dalam segala wujud yang diperlukan untuk menerapkan 

suatu alternative strategi haruslah menjadi pertimbangan yang tidak boleh 

diabaikan begitu saja oleh para perumus kebijaksanaan. Hal tersebut menjadi 

sangat penting mengingat tersedianya sumber daya mampu menjadikan upaya 

pencapaian tujuan mudah dilaksanakan.  

Manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu Men, Money, Methode, Materials, 

Machines, dan Market. Unsur Man menjadi ilmu tersendiri yang disebut 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan 

kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi 



tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana 

seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, 

mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe 

(kualitas) yang tepat. 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai 

masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya 

mengurusi SDM adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa 

inggris disebut HRD atau Human Resource Department. 

Tujuan-tujuan MSDM terdiri dari empat tujuan, yaitu : 

1.  Tujuan Organisasional 

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas 

organisasi.Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia 

diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer 

tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya 

manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia.   

2.  TujuanFungsional 

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika 



manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat 

kebutuhan organisasi. 

3.  TujuanSosial 

Ditujukanuntuksecaraetisdansosialmeresponterhadapkebutuhan-

kebutuhandantantangan-

tantanganmasyarakatmelaluitindakanmeminimasidampaknegatifterhadaporganisas

i.Kegagalanorganisasidalammenggunakansumberdayanyabagikeuntunganmasyara

katdapatmenyebabkanhambatan-hambatan. 

4.  Tujuan Personal 

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal 

tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. 

Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus 

dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi.Jikatujuan personal tidak 

dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan 

dapat meninggalkan organisasi.  

2.2.Proses Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengusaha 

b. Karyawan 

1) Karyawan Operasional 

2) Karyawan Manajerial 

 Manajer Inti 

 Manajer Staf 



3) Pemimpin dan Manajer 

2.3.Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

b. Menetapkan penarikan, seleksi dan karyawan 

c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan Sumber Daya Manusia masa yang 

akan datang 

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perusahaan pada 

khususnya 

f. Memonitor dengan cermat Undang-undang Perburuhan dan kebijakan 

pemberian balas jasa perusahaan sejenis 

g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh 

h. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan 

i. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal 

j. Mengatur pensiun, pemberhentian dan persaingan 

2.4.Metode Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pendekatan Mekanis 

1) Mengganti peranan tenaga kerja menjadi mesin, hal tersebut dapat 

menimbulkan masalah seperti : 

 Pengangguran teknologis 

 Keamanan ekonomis 



 Organisasi buruh 

 Kebanggaan dalam pekerjaan 

b. Pendekatan Partenalis 

1) Manajer bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya 

c. Pendekatan Sistem Sosial 

1) Organisasi merupakan suatu system yang komplek yang beroperasi dalam 

lingkungan yang komplek yang bisa disebut sebagai system yang ada di luar. 

2.5.Konsep Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

c. Pengarahan (Directing) 

d. Pengendalian (Controlling) 

e. Pengadaan (Procurement) 

f. Pengembangan (Development) 

g. Kompensasi (Compensation) 

h. Pengintegrasian (Integration) 

i. Pemeliharaan (Maintenance) 

j. Kedisiplinan 

k. Pemberhentian (Separation) 

2.6.MSDM Strategis 

Dessler (2000) mendefinisikan Manajemen SDM strategis sebagai berikut 

: 



“Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource 

Management with strategic role and objectives in order to improve business 

performance and develop organizational cultures and foster innovation and 

flexibility”. 

Jelaslah bahwa para manajer harus mengkaitkan pelaksanaan MSDM 

dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya 

korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. 

Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi 

teori sumber daya, dimana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber 

daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai 

factor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas, adalah SDM 

strategis yang memberikan nilai tambah (added value) sebagai tolak ukur 

keberhasilan bisnis. 

Manajemen SDM memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab : 

1.    Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja / Preparation and selection  

a.  Persiapan 

Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya 

manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan / forecast akan pekerjaan 

yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah 

kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. 



Faktor eksternal seperti hokum ketenaga kerjaan, kondisi tenaga kerja, dan lain 

sebagainya. 

b.  Rekrutmen tenaga kerja / Recruitment 

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat 

pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi 

kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan Dalam tahapan ini diperlukaan alisis 

jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan / job description dan juga 

spesifikasi pekerjaan / job specification. 

c.   Seleksi tenaga kerja / Selection  

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang 

tepat dari sekian banyak. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima 

berkas lamarana dalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum 

vittaemilikpelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara 

pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu 

pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan 

ujian test tertulis, wawancarakerja / interview dan proses seleksilainnya. 

2.    Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluation 

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus 

menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu 

diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai 

dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. 



Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat 

penting mulai dari karyawan pada tangkat rendah maupun yang tinggi. 

3.    Memberikankompensasidanproteksipadapegawai / Compensation and protection 

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur 

dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan 

disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan 

eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat 

menyebabkan masalah ketenagakerjaan di kemudian hari atau pun dapat 

menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu 

diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang 

sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu 

ke waktu 

Kemampuan SDM ini merupakan  competitive advantage dari perusahaan. 

Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah 

mendapatkan added value yang maksimum yang dapat 

mengoptimumkan  competitive advantage. Adanya SDM ekspertis :manajer 

strategis (strategic managers) dan SDM yang handal yang menyumbang dalam 

menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan. Value 

added adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. 

Tidak hanyaperusahaan besar saja yang mempunyai manajemen strategis, 

tetapi perusahaan kecilpun sebaiknya dikelola dengan menggunakan manajemen 

strategis. Manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan 



yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Dengan demikian 

manajemen strategis melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan 

rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumberdaya yang besar 

dan partisipasi manajemen puncak. Manajemen strategis merupakan proses tiga 

tingkatan yang melibatkan para perencana di tingkat perusahaan, unit bisnis dan 

fungsional serta para perencana pendukung lainnya. 

2.7.Tantangan – Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Tantangan Lingkungan Eksternal 

1) Terdiri atas : 

 Memonitor lingkungan 

 Mengevaluasi dampak perubahan 

 Mengambil tindakan-tindakan proaktif 

 Mendapatkan dan menganalisa umpan balik 

2) Faktor-faktor Lingkungan Dalam Keputusan Personalia 

 Tantangan-tantangan teknologi 

 Peraturan perburuhan 

 Kegiatan-kegiatan pesaing 

 Kondisi politik 

 Kondisi geografis 

 Kondisi demografis 

 Kondisi social budaya 

 Pasar tenaga kerja 

 Kondisi ekonomi 



 Pemerintah 

 Teknologi 

b. Tantangan Organisasional 

1) Terdiri dari : 

 Karakter organisasi 

 Serikat karyawan 

 System informasi 

 Perbedaan-perbedaan individual karyawan 

 System nilai manajer dan karyawan 

2) Berbagai perkembangan baru dalam manajemen sumber daya manusia 

 Keterbukaan 

 Proaktif 

 Orientasi system 

 Penilaian efektif memanajemen sumber daya manusia 

 Keterlibatan strategic 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah dan Profil Perusahaan 

 

HokBen (Hoka Hoka Bento) adalah jaringan restoran waralaba makanan 

cepat saji yang menyajikanmakanan Jepang yang berbasis di Jakarta, Indonesia. 

Hingga kini, HokBen memiliki 147 gerai yang tersebar di pulau Jawa dan Bali. 

Nama Hoka Hoka Bento sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti "makanan 

hangat dalam boks". 

Pada tanggal 18 April 1985, HokBen pertama kali didirikan dibawah 

naungan PT. Eka Bogainti. Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1985 di Jakarta oleh Hendra Arifin. Dengan restoran pertama berlokasi di 

Kebon Kacang, Jakarta Pusat. HokBen menyajikan makanan Jepang yang variatif, 

higienis, cepat saji dengan harga relatif terjangkau serta suasana yang nyaman. 

Hal ini menjadikan HokBen sebagai restoran dengan konsep “Japanese Fast 

Food” terbesar di Indonesia. 

Hendra sebagai pemilik PT Eka Bogainti tertarik mengembangkan 

restoran cepat saji ala Jepang karena pada 1985 konsep itu belum ada di 

Indonesia. Ia pun melakukan studi banding ke Jepang dan kemudian membeli izin 

untuk menggunakan merek dan asistensi teknis Hoka Hoka Bento di Indonesia. 

Awalnya, HokBen di Jepang berbisnis makanan take away (pesan ambil/bawa 

pulang). Kini, Eka Bogainti memiliki penuh hak cipta atas merek merek HokBen. 



Sementara itu, usaha serupa dengan merek sama yang ada di Jepang sudah tidak 

ada lagi. Meski menawarkan masakan Jepang, kepemilikan merek HokBen adalah 

100% dimiliki warga negara Indonesia.  

Pada tahun 1990 Hoka Hoka Bento pertama kali membuka restoran di luar 

Jakarta, yaitu di Bandung. Hingga kini terdapat 23 gerai di kota ini. Hoka Hoka 

Bento pertama kali membuka gerainya di Surabaya pada tahun 2005, dan hingga 

kini terdapat 13 cabang di Surabaya. Pada 2008 dibuka pula gerainya yang 

pertama di kota Malang. Pada tahun 2010 Hoka Hoka Bento mengembangkan 

sayapnya ke wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.  

Setelah memiliki jaringan Call Center 500505 pada tahun 2007 dan 

layanan pesan online pada tahun 2008, HokBen menyediakan fasilitas drive thru 

di beberapa gerai restorannya pada tahun 2010, antara lain: Alam Sutera 

(Tangerang), BSD Square (Tangerang), Harapan Indah (Bekasi) dan Polisi 

Istimewa (Surabaya). Mulai 15 Oktober 2013 Hoka Hoka Bento hadir dengan 

nama baru: HokBen; dengan tampilan, penawaran, pelayanan dan nuansa yang 

lebih segar dan bersahabat.  

 

 

 

 

 

 

Bagian dalam restoran. 



 

 

 

 

 

 

 

Makanan paket di Hoka Hoka Bento. 

HokBen menyajikan berbagai makanan Jepang cepat saji, akan tetapi tidak 

seperti cara penyajian restoran cepat saji pada umumnya, gerai restoran ini 

disusun memanjang seperti bufet kafetaria di mana pelanggan bergerak sepanjang 

meja bufet baja antikarat berpemanas, sambil memilih berbagai jenis pilihan 

makanan, minuman dan hidangan penutup. HokBen menyajikan baik menu satuan 

a la carte atau paket. 

Restoran ini menyajikan berbagai masakan Jepang populer, mulai dari 

tumisan (seperti yakiniku, teriyaki, burakkupeppa dengan pilihan daging sapi atau 

ayam) gorengan (seperti chicken katsu; ekkado; ebi furai; spicy chicken; tori 

baaga; serta kani roll, egg chicken roll, dan shrimp roll), sukiyaki, shumai, gyoza, 

hingga salad dan sup                     (seperti sukiyaki, chicken tofu, shrimp ball, dan 

shrimp dumpling) baik satuan maupun paket. Selain itu tersedia pula Tori Pop 

Corn dan minuman dan hidangan penutup khas seperti es sarang burung, es ogura, 

koori konyaku, dan puding. 



Meskipun menampilkan diri sebagai restoran Jepang, tetapi masakan 

Jepang yang disajikan di restoran ini telah disesuaikan dengan selera Indonesia, 

misalnya rasa yang lebih kuat dan juga menyajikan sambal manis pedas yang 

digemari orang Indonesia. Restoran ini memang dirintis dan dimiliki oleh orang 

Indonesia, bukan Jepang, sehingga memang tidak menawarkan masakan Jepang 

otentik. 

HokBen juga menawarkan paket makanan untuk anak-anak yang disebut 

Kidzu Bento dengan menyertakan mainan, serta paket pesta ulang tahun di gerai 

restoran mereka. 

Logo Hoka Hoka Bento adalah sepasang karakter anak-anak dengan gaya 

gambar manga Jepang, yaitu Taro; anak laki-laki dengan baju berwarna biru, dan 

Hanako; anak perempuan berbaju merah. Kedua karakter ini menjadi logo 

sekaligus maskot restoran ini. 

 

  

 

Logo Hoka Hoka Bento (18 April 1985-14 Oktober 2013) 

  

 

 

 

Logo HokBen (15 Oktober 2013-sekarang) 

 



3.2 Praktek SDM HokBen 

Dibukanya outlet-outlet baru untuk menghadapi ketatnya persaingan, juga 

sebagai upaya untuk meningkatkan omzet. Tahun ini, dia menargetkan omzet 

penjulan hingga 30% dari tahun lalu. Namun, ia tidak mau menyebutkan secara 

rinci realisasi omzet yang dicapai tahun lalu. 

Sementara, Head of Marketing and Communicattion Hokben mengatakan, 

melalui konsep standing alone (berdiri sendiri), Hokben diharapkan bisa lebih 

familiar dan dekat dengan masyarakat, seperti halnya memberikan pelayanan 24 

jam, drive thrue (pesan lewat mobil) dan menyediakan play land (arena bermain 

untuk anak). 

Para pengunjung Hokben di sambut oleh para pegawai hokben dengan 

ramah. Misalnya, mengucap salam memakai bahasa Jepang, selamat datang 

‘Irrasaimake (selamat datang) dan Arigato gozaimas (terimakasih). 

Pembeli datang mengambil nampan, lalu mulai memilih paket Bento yang 

diinginkan, pada umumnya paket dengan menu gorengan. Setelah itu bergeser ke 

bagian yakiniku atau teriyaki, lalu ada bagian soup (tahu, bakso dan pangsit). 

Bagian berikutnya sebelum tiba di kasir adalah minuman dan dessert, dulu hanya 

ada pilihan puding, es sarang burung dan es mirah delima, serta pilihan minuman 

air minum dalam kemasan atau teh botol. 

Setelah tiba di kasir, kasir akan memberikan sumpit, sendok dan tissue, 

baru menghitung nilai yang harus dibayarkan. Setelah menyelesaikan 

pembayaran, pembeli dapat menuju ke tempat duduk dan meja yang kosong 

sambil membawa nampan yang sudah berisi makanan yang dipesannya. Bila 



makanan yang dipesan belum tersedia, kadang kala harus diantarkan ke meja oleh 

pelayan yang bertugas. 

Saat pertama kali masuk ke gerai Hoka-Hoka Bento, kita diperkenalkan 

dengan penggunaan sumpit. Hoka-Hoka Bento juga menyediakan pemesanan take 

away. Namun setelah Hoka-Hoka Bento menyediakan jasa antaran (delivery), 

maka kita cukup menelepon ke Hoka-Hoka Bento (Call Center 500505) terdekat, 

dan pesanan diantar pada waktu yang diminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Iim, Ali Imron. 2009. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam 

Organisasi. Dalam https://iimrsch.wordpress.com/2009/10/12/peran-manajemen-

sumber-daya-manusia-dalam-organisasi/. Diakses Tanggal 16 Mei 2015. Pukul 

12.18. 

Hand Out Jurusan Administrasi Negara. 2009. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Politeknik Perdana Mandiri. Purwakarta. 

A. Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. 

Pradnya Paramita, 2007), hal. 5 

 

Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, 

(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 3 

 

Justine T. Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia Dalam Organisasi, (Jakarta : PT Grasindo, 2006), hal. 4 

 



PROPOSAL USAHA  

GOLDEN SWEET ICE CREAM 
“diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah Kewirausahaan” 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 7 

Di susun oleh : 

Nur Fitri Aprilia  113214105 

Citra Ayu Witriani  113214103 

Ramdhan Hidayat  113214065 

Yadi Kusmayadi   113214089 

   Febriani Rahmatika         113214144   

 

PROGRAM NON REGULER 

KELAS 1 C 

 

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S-1) 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 

JENDERAL ACHMAD YANI 

CIMAHI 2015 
 



KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin,segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik serta hidayahnya sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah 

Kewirausahaan tentang Proosal Usaha yang kami beri judul ”Golden Sweet Ice Cream”. 

Dalam penyusunan proposal usaha ini tentunya tidak lepas dari pihak yang telah 

membantu kami, kami ucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberi kelancaran pada sproses pembuatan proposal usaha 

ini. 

2. Dosen mata Mata Kuliah Kewirausaahaan. 

3. Kedua orang tua yang selalu mendukung kami dalam segala hal. 

4. Teman-teman kami terutama kelas 1 C Non Reguler. 

 

Semoga proposal usaha yang telah selesai ini bermanfaat bagi semua pihak 

yang membaca, dan apabila dalam penyusunan proposal usaha ini terdapat kesalahan 

kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. 

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan bagi para 

pembaca. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

 

Cimahi 

 

  



EXECUTIVE SUMMARY 

 

Pada saat ini, usaha di bidang makanan dan minuman memiliki prospek yang cukup 

cerah. Es krim kini telah menjadi bagian dari gaya hidup khususnya bagi mereka yang tinggal 

di kota besar. Dengan semakin banyaknya kafe es krim, inovasi dalam pembuatan es krim 

akan melahirkan semakin banyaknya penggemar es krim. Es krim merupakan jenis makanan 

semi padat yang disukai oleh segala lapisan masyarakat, baik tua, muda, terutama anak-anak.  

Golden Sweet Ice Cream adalah sebuah gerai khusus yang menjual berbagai produk 

es krim bervariatif, unik, dan sehat. Konsep ini dipelopori oleh keinginan untuk menawarkan 

sebuah cara baru dalam menikmati sayuran dan buah bit dalam bentuk es krim dengan 

berbagai rasa yang unik, menarik, serta kaya akan zat gizi. Golden Sweet Ice Cream 

menyediakan menu-menu utama yang menjadi andalan seperti, carrot ice cream, spinach ice 

cream, sweet corn ice cream dan bits ice cream. Semua menu utama ini adalah es krim dengan 

kadar vitamin A serta zat besi (Fe) yang tinggi. 

Lokasi pertama tempat berdirinya Golden Sweet Ice Cream akan didirikan di kota 

Bandung, khususnya di daerah ramai pengunjung seperti di jalan Merdeka Bandung. Di sana 

terdapat berbagai restoran dan cafe yang kebanyakan menyajikan makanan utama, sehingga 

Golden Sweet Ice Cream hadir disana menawarkan suguhan es krim sebagai snack dan 

dessert. Dalam memaksimalkan pelayanan dan kenyamanan konsumen, gerai ini nantinya 

akan dilengkapi berbagai macam fasilitas gratis seperti free wi-fi dan wash-room. 

Elemen-elemen utama dan unik, yang menjadi ciri khas Golden Sweet Ice Cream adalah: 

1. Produk es krim yang bervariatif dan unik karena tersedia dalam berbagai rasa dan jenis 

yang belum pernah ada sebelumnya, 

2. Sumber daya manusia yang handal untuk memberikan pelayanan maksimal kepada 

konsumen, 

3. Suasana gerai yang nyaman dan fasilitas yang menarik memberikan ketentraman dan 

suasana tenang bagi konsumen. 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Masyarakat pada umumnya menggemari dessert ice cream. Khususnya dikarenakan 

Indonesia adalah negara tropis yang panas, menjadikan usaha es krim ini sangat cocok dan 

berkembang tanpa ada batas waktunya. Adanya kreatifitas dan inovasi dari produsen berhasil 

memikat hati konsumen dari berbagai kalangan. Es krim disukai oleh semua kalangan dari 

anak kecil hingga dewasa, dari anak sekolah hingga mahasiswa. Hal ini karena es krim bisa 

diolah menjadi aneka rasa dan penyajiannya yang mudah. Perkembangan industri es krim 

setiap harinya menunjukkan pertumbuhan cukup positif menjadi salah satu bukti nyata bahwa 

produk es krim masih sangat diminati pasar.  

Es krim yang beredar di masyarakat saat ini mempunyai rasa yang monoton, yang itu-

itu saja. Sementara banyak anak yang tidak suka menyantap sayuran atau cenderung memilih-

milih makanan. Padahal, jenis makanan ini bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Oleh 

karena itu kami berinisiatif untuk membuat produk es krim dengan bahan utama sayuran dan 

buah bit. Golden Sweet Ice Cream merupakan sebuah inovasi es krim yang sudah ada dan 

dikembangkan lagi agar masyarakat mengetahui bahwa ada es krim dengan bahan utama 

sayur dan buah bit dengan rasa yang tidak kalah enaknya dibandingkan es krim yang sudah 

beredar di pasaran.  

Produk yang diharapkan dari usaha ini adalah es krim  yang enak, kaya akan zat gizi 

dan dengan harga yang relatif murah. Hal ini disebabkan bahan yang digunakan berkualitas 

baik dan diolah secara higienis. Wortel merupakan sayuran yang dikenal kandungan vitamin 

A yang tinggi. Memiliki nama ilmiah Daucus Carota, wortel ini masih bersaudara dengan 

selledri atau tanaman adas. Sayuran berwarna jingga ini biasa dikonsumsi dalam keadaan 

mentah ataupun dimasak terlebih dahulu. Bahan utama wortel dipilih sebagai salah satu bahan 

utama utama es krim sebab wortel kaya akan manfaat. 

Bayam (Amaranthus spp.) merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk 

dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik namun 

sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber 

zat besi yang penting. Kandungan besi pada bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun 

lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis) sehingga 

berguna bagi penderita anemia. 

Jagung manis adalah varietas jagung yang lebih enak dimakan sebagai 

sayuran. Jagung manis memiliki profil gizi yang berkualitas tinggi yang terdiri dari serat 



makanan, vitamin, antioksidan dan mengandung cukup mineral. Jagung manis adalah salah 

satu sumber serat terbaik. Warna Kuning pada jagung manis adalah pigmen fenolik flavonoid 

tinggi, bermanfaat sebagai antioksidan seperti beta-karoten, lutein, xanthins dan pigmen 

cryptoxanthin dengan vitamin A.  

Buah bit adalah salah satu buah yang sering digunakan sebagai pewarna alami untuk 

berbagai  jenis makanan. Buah bit merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang kaya 

akan gizi dan berbagai nutrisi lainnya. Buah bit memiliki berbagai macam kandungan nutrisi 

antara lain adalah asam folat yang berfungsi untuk mengganti sel tubuh yang rusak. Selain 

asam folat buah bit juga kaya akan serat, vitamin C, magnesium, zat besi, kalium fosfor 

(berfungsi memperkuat tulang), tembaga (berfungsi membantu pembentukan sel darah 

merah), betasianin, caumarin (mencegah tumor) dan tripofan. 

 

1.1  Tujuan : 

- Dapat mengembangkan variasi rasa es krim dengan menggunakan bahan utama 

sayuran dan buah bit. 

- Memberikan kesempatan berwirausaha seluas-luasnya serta menghasilkan keun-

tungan bagi semua pihak yang terlibat secara optimal.   

 

1.2 Visi dan Misi 

Visi 

- Menjadikan “Golden Sweet Ice Cream” sebagai salah satu usaha desert yang 

berkembang dan berkualitas. 

Misi  

- Memberikan kepuasan kepada konsumen dengan menyediakan produk dessert es krim 

dengan rasa berbeda dan bernilai gizi tinggi. 

- Mengutamakan kualitas (cita rasa, gizi dan higiene) makanan yang dihasilkan. 

- Mengembangkan inovasi-inovasi produk dengan tetap dalam koridor desert dengan 

menggunakan bahan utama sayuran dan buah bit. 

- Memberikan pelayanan maksimal yang penuh integritas, tanggung jawab dan 

profesionalisme. 

 

 

 



II. PROFIL USAHA 

 

Gambaran Produk 

Usaha yang kami kembangkan adalah produk es krim dengan rasa yang enak dan 

bermanfaat  bagi kesehatan. Usaha pembuatan es krim dengan menggunakan bahan utama 

wortel, bayam, jagung manis dan buah bit dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah 

komoditas bahan tersebut dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat atas konsumsi 

wortel, bayam, jagung manis dan buah bit itu sendiri. Usaha ini ditekankan pada peningkatan 

nilai tambah dan diversifikasi produk olahan berupa es krim sebagai alternative dessert es 

krim yang kaya serat, beta karoten dan zat besi (Fe). 

Produk ada yang dikemas dengan menggunakan cup es krim diberi label merk Golden 

Sweet Ice Cream, ada yang menggunakan corong dan ada yang mengunakan mangkuk. 

Golden Sweet Ice Cream ini dibuat dari bahan utama sari wortel, bayam, jagung manis dan 

buah bit segar serta tanpa bahan pengawet, pemanis dan pewarna buatan. Oleh karena itu, es 

krim ini sangat baik dan sehat untuk dikonsumsi semua kalangan. Keunggulan produk kami 

dibandingkan es krim biasa adalah pada segi kesehatan. Kami menawarkan alternative 

konsumsi wortel, bayam, jagung manis dan buah bit dalam bentuk es krim sehat dan kaya 

serat, betakaroten dan zat besi.  

 

Profil Usaha 

Nama Usaha    : Golden Sweet Ice Cream 

Alamat     : Jln Merdeka No. 20, Bandung, Jawa Barat 

No. Tlp. : (022) 66202xx 

    085722506xxx 

Email  : sweetsour_icecream@yahoo.com 

 

Konsumen  

Es krim untuk semua kalangan masyarakat dari berbagai usia, karena produk es krim 

merupakan produk yang telah memasyarakat. 

Target Pasar :   

- Semua jenis kelamin : pria – wanita 

- Semua tingkat umur terutama anak-anak dan remaja 

 



Produk dan Pencitraan 

Branding / pencitraan melalui : 

1. Majalah     

2. Internet (Web, Instagram, Facebook, Twitter, Path) 

3. Surat Kabar 

4. Flyer  

  



III. ASPEK MANAJEMEN 

Aspek manajemen dalam mengatur jalannya operasional usaha ini, untuk produksi 

awal hanya menggunakan manajemen sederhana beranggotakan 5 orang. 

1. Bagian keuangan yang dikelola bersama dengan pengeluaran dan pemasukan dicatat oleh 

dua anggota. 

2. Bagian produksi. Proses produksi dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota. 

3. Bagian pemasaran, juga dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berjumlah 5 orang. 

Pembagian tugas untuk masing-masing anggota secara khusus disesuaikan dengan 

kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan biaya. Sebab rintisan usaha kuliner 

Golden Sweet Ice Cream ini masih berada pada taraf permulaan. Sehingga efisiensi 

operasional termasuk aspek produksi sangat diperlukan. 

  



 

IV. ASPEK PEMASARAN 

 

4.1 Analisis Pasar 

Target pasar merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Pasar yang akan dijangkau 

peluang pasarnya oleh usaha ini ialah anak-anak, remaja hingga dewasa. Selain itu, salah satu 

usaha untuk memasarkan es krim ini adalah dengan memasukkan produk es krim kita ke 

dalam stand dessert yang strategis, demi kelancaran pemasaran produk ini. Sehingga analisis 

pasar maupun target pasar dapat dicapai dengan hasil maksimal.  

 

 

 

 

4.2 Segmentasi Pasar 

Dalam memasarkan produk es krim ini, perlu dilakukan segmentasi terhadap calon 

konsumen yang ada sehingga pasar yang dituju jelas dan terarah. 

No. Segmentasi Pasar Sasaran 

1. Lokasi target pemasaran Jalan Merdeka no.20 Bandung 

2. Target konsumen 1.  Siswa sekolah dan mahasiswa 

2.   Konsumen usia anak-anak, remaja dan dewas 

3.  Masyarakat yang sering berkumpul di cafe 

 

4.3 Strategi Harga Produk 

Harga yang akan kita tetapkan untuk 1 porsinya berkisar antara Rp 15.000 - Rp 25.000. 

Untuk strateginya kita bisa memberikan harga promosi awal yang lebih murah untuk menarik 

konsumen, atau bisa juga dengan memberikan potongan harga bagi konsumen yang 

mengorder es krim dengan jumlah besar. Sehingga bisa menciptakan image harga yang murah 

dan dapat dijangkau oleh konsumen berbagai kalangan. 

 

4.3 Strategi Promosi 

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan demi menunjang keberhasilan produk es 

krim ini dalam memasuki bangsa pasar serta lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat 

luas, maka strategi yang kami lakukan antara lain: 



 Melakukan promosi dari mulut ke mulut, diawali dengan promosi diwilayah tempat 

usaha. 

 Memasang iklan dikoran kota. 

 Memasang iklan di media elektronik seperti: facebook, twitter, instagram dll. 

 Memberikan suatu kemasan yang unik dan berkesan mewah sehingga membuat 

konsumen semakin tertarik untuk membeli. 

 Menjual nilai keunikan produk dengan menonjolkan kekhasan yang ada pada es krim ini, 

baik dari segi rasa, bentuk, kemasan dan harga yang disesuaikan dengan segmentasi 

konsumen. 

 Memaksimalkan pelayanan dan kenyamanan konsumen dan gerai ini nanatinya akan di 

lengkapi fasilitas gratis seperti free wifi dan wash room. 

 

  



 

V. ASPEK PRODUKSI 

 

5.1 Jenis dan Jumlah Peralatan yang dipakai 

No. Peralataan Quantitas 

1. Panci besar 4 

2. Timbangan  1 

3. Ice Cream Maker 1 

4. Ice Cream Freezer 1 

5. Wadah adonan besar 4 

 

5.2  Kapasitas Produksi 

Dengan menggunakan mesin yang telah dijabarkan di atas,  Golden Sweet Ice Cream 

dapat menghasilkan 8 Liter es krim perjam. Jika produksi efektif 4 jam perhari maka es krim 

yang dihasilkan sebesar 36 Liter es krim (seluruh varian rasa)  perhari. 

-        Bahan baku produksi 

No. Bahan baku Quantitas 

1. Gula pasir 1 kg 

2. Susu cair full cream 20 L 

3. Telur (kuningnya saja) 10 btr 

4. Susu kental manis putih 3 kaleng 

5. Vanili  1 bngks 

6. Tepung maizena 5 sdm 

7. Sari wortel 1 L 

8. Sari bayam 1 L 

9. Sari jagung manis 1 L 

10. Sari buah bit  1 L 

 

 



2.3 Jumlah Produksi rata-rata perbulan 

Dari kapasitas produksi es krim perhari yang telah diketahui sebelumnya, maka hasil 

produksi dari Golden Sweet Ice Cream  selama sebulan ialah sebagai berikut: 

 36 L X 20 hari = 720 liter / bulan 

Jumlah produksi rata-rata diatas merupakan gambaran secara umum atau keseluruhan. Jumlah 

tersebut masih dapat berubah disesuaikan dengan pasang surutnya penjualan serta order yang 

ada. 

  



 

VI. ASPEK KEUANGAN 

 

4.1 Kebutuhan Dana 

Rincian dana yang perlu diperhatikan dalam mengelola bisnis makanan Golden Sweet Uce 

Cream ini ialah sebagai berikut: 

 Inventaris 

No. Perlatan Quantitas Harga Jumlah 

1. Panci besar 4         35.000               140.000

2. Timbangan 1       150.000               150.000

3. Ice Cream Maker 1    1.200.000             1.200.000

4. Ice Cream Freezer 1    2.250.000             2.250.000

5. Wadah adonan 4            5.000                  20.000

 Total       Rp. 3.760.000

 

 Bahan baku untuk satu hari (36 Liter es krim ) 

No. Bahan baku Quantitas Harga Jumlah 

1. Gula pasir 1 kg     13.000         13.000

2. Susu cair full cream 20 L     10.000       200.000

3. Telur (kuningnya saja) 10 btr       1.500         15.000

4. Susu kental manis putih 3 kaleng       7.000         21.000

5. Vanili  1 bngks         -          3.000

6. Tepung maizena 5 sdm         -          2.000

7. Wortel 4 kg       9.000 36.000

8. Bayam 1 kg       7.000 7.000

9. Jagung manis pipil 1 kg     20.000 20.000

10. Buah bit  1 kg     50.000 50.000

Total  Rp. 367.000

Overhead (10%)  Rp. 36.700



Total  Rp. 403.700 

 

Biaya Pemasaran dan Promosi 

- Pembuatan brosur                          Rp.    50.000 

- Biaya Iklan                 Rp.  120.000 

     Total                                               Rp.  170.000 

 

4.2 Biaya Operasional 

Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan ialah 

sebagai berikut: 

 Biaya bahan baku untuk 36 liter es krim                    Rp  403.700 

 Biaya iklan dan pemasaran                                         Rp  170.000 

 Total        Rp  573.700 

 

 

 

 



MODEL ANALISIS SWOT  

MODEL ANALISIS SWOT I 

Strengths (S) 

1. Memiliki varian rasa es krim yang  

unik dan memiliki kandungan vitamin 

A dan Fe yang tinggi 

2. Dibuat dengan bahan berkualitas tanpa 

bahan pemanis, pengawet dan pewarna 

3. Penyajian produk yang menarik 

4. Harga yang sesuai target pemasaran 

5. Tempat usaha di tempat keramaian dan 

strategis 

Weaknesses (W) 

1. Aroma dan rasa yang masih sedikit langu  

2. Tidak semua orang menyukai sayuran dan 

buah bit 

3. Modal usaha yang cukup besar karena 

harus tersedia freezer dan peralatan lain 

yang membutuhkan daya listrik, sehingga 

biaya operasional tinggi  

Opportunities (O) 

1. Menambah diversifikasi produk 

2. Meningkatkan kualitas produk 

3. Mengembangkan sumber daya manusia 

4. Munculnya banyak komonitas yang sering 

berkumpul di tempat-tempat makan/ cafe 

5. Iklim di indonesia yang tropis/ cenderung 

panas  

SO Strategies 

Untuk lebih menguasai pasar, kita akan 

menambahkan diversifikasi produk 

dengan menggunakan bahan yang 

memiliki kandungan gizi yang baik, 

meningkatkan kualitas dan cita rasa es 

krim dan mengembangkan sumber daya 

manusianya. 

WO strategies 

1. Meningkatkan kualitas produk untuk 

lebih menyesuaikan rasa, aroma produk 

dengan keinginan konsumen 

2. Membuat tempat usaha seunik dan 

semenarik mungkin sehingga menarik 

konsumen untuk berkunjung 

3. Untuk menutupi kekurangan modal bisa 

meminjam ke pihak ke 3 dengan bunga 

yang sangat rendah 

Threats (T) ST Strategies WT Strategies 



2. Persaing sejenis yang sudah memiliki brand 

dan lebih berpengalaman 

3. Cuaca yang sulit diperkirakan, ketika hujan 

omset penjualan es krim akan menurun 

4. Distribusi pesaing yang lebih 

berpengalaman 

5. Kualitas dari produk pesaing 

6. Promosi produk pesaing dengan iklan atau 

promosi yang bagus dan menggiurkan target

1. Mempertahankan kualitas, cita rasa, 

dan harga yang sesuai dengan pasaran. 

2. Membuat promosi produk 

menggunakan majalah, internet, surat 

kabar, flyer dan mengikuti bazar di 

beberapa kampus. 

3. Memperluas jaringan distribusi di 

beberapa tempat yang strategis. 

Memfokuskan pada perbaikan kualitas, cita  

rasa dan aroma produk agar konsumen yang 

tidak menyukai sayuran dan buah bit akan 

menyukai produk ini. 

  



 

VII. PENUTUP 

 

Demikian proposal ini kami susun dengan harapan permohonan pendirian perusahaan 

yang kami dirikan dapat di kabulkan.pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas 

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha.Dari pendirian usaha 

ini, kami menyimpulkan bahwa berdirinya perusahaan ini karena kebutuhan 

masyarakat  dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. 

Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali yang Maha Kuasa. 

Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan,untuk itu kami 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan 

proposal yang selanjutnya. 

Akhir dari penulisan proposal ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan proposal dan pendirian usaha “Golden 

Sweet Ice Cream”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

Berikut berbagai varian rasa Golden Sweet ice Cream 

 

Golden Sweet Ice Cream Varian 

Carrot Ice Cream Spinach Ice Cream Ice Cream Mix 

 

 

Sweet Corn Ice Cream Bits Ice Cream 

 

 

 

 

 

 

 
 



KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam 
kami sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Diantara sekian 
banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang 
memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh 
karenanya kami dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan ini dengan baik dan tepat waktu. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk memenuhi 
salah satu tugas yang diberikan oleh guru pada mata kuliah kewirausahaan. 

Dalam proses penyusunan tugas ini kami menjumpai hambatan, namun berkat 
dukungan materil dari berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan 
cukup baik, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu 
terselesaikannya tugas ini. 

Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar 
datangnya hanya dari agama berkat adanya nikmat iman dari Allah SWT, meski begitu tentu 
tugas ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang 
membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. 
Harapan kami semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi pembaca lain pada 
umumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Situasi perekonomian sekarang yang semakin lama semakin sulit menuntut kita untuk 
bekerja dan berusaha lebih keras untuk dapat mempertahankan kehidupan. Tidak dapat hanya 
mengandalkan gaji atau uang bulanan saja mengingat kebutuhan dan harga-harga barang 
yang semakin menjolak, kita dituntut untuk dapat menunjang perekonomian dengan cara lain 
yang juga sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi orang lain. 

Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhanmasyarakat terhadap 
pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion dan properti, maka kami berinisiatif 
untuk membuka suatu usaha distro fasion yang menunjang bagian properti. 

D’Dreams didirikan untuk mempelopori kecintaan generasi muda dalam bidang fashion 
penunjang properti yang up to date juga tanpa melupakan corak & cirri khas produk 
Indonesia. 

1.2 Visi, Misi dan Motto 

Visi      : Mitra dan solusi bagi masyarakat khususnya anak muda  dengan memberikan 
pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion  dan penunjang properti yang up to date untuk 
memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. 

Misi     : Memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasaan 
pelanggan. 

Motto  :” D’dreams : Make your beatutiful dream” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KEGIATAN USAHA 

 

2.1 Konsep Promosi 

Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi sangat erat kaitannya dengan penyebaran 
informasi untuk disampaikan ke konsumen. Dalam penyampaian strategi informasi ini ada 
beberapa hal penting yang hendaknya diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Program periklanan yang dijalankan, kegiatan periklanan merupakan sebagai media 
utama bagi perusahaan untuk menunjang kegiatan promosi dimana promosi memiliki 
tujuan utama untuk menarik kosumen agar mau melakukan pembelian terhadap 
produk yang ditawarkan. 

2. Promosi yang dilakukan dengan mengedepankan kualitas promosi penjualan. Aspek 
penambahann intensitas terhadap stategi dalam pemasaran produk. Penambahan 
intensitas disini meliputi berbagai aspek manajemen pemasaran, yaitu peningkatan 
kualitas produk, kualitas pelayanan distribusi, menambah kualitas pelayanan agar 
menjadi lebih baik dan masih banyak aspek lainya yang dapat ditingkatkan demi 
tercapainya kepuasan pelanggan atas produk yang telah dipasarkan. 

3. Promosi dengan cara meningkatkan publisitas. Cara ini lebih condong untuk 
membentuk sebuah image yang lebih positif terhadap produk yang ditawarkan. 
Pembentukan image positif ini dapat dilakukan dengan iklan atau promosi yang 
memiliki karakteristik tertentu. 

4. Membuat sebuah display pada situs web mengenai konsep produk, spam pada medial 
sosial instagram, pengiklanan melalui online, mengandalkan informasi dari pelanggan 
ke pelanggan serta menyediakan brosur promosi. Kami  membuat advertisement 
secara on-line di internet agar bisa dijangkau masyarakat luas dengan cara melakukan 
transaksi atau pun bisnis on-line. Dengan cara ini kami optimis D’Dreams akan lebih 
mudah dan cepat dikenal oleh masyarakat. 

2.2 Tujuan Kegiatan 
 
Adapun maksud dan tujuan kami mendirikan perusahaan ini yaitu: 
 

1. Untuk mengembangkan kemampuan berbisnis di era digital, meningkatkan profit, dan 
menjadi bagian pemicu ekonomi Indonesia dibidang ekonomi kreatif. 

2. Berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, 
3.  Menyediakan kebutuhan fahion bagi masyarakat, supaya lebih mudah 
4.  Mengurangi tingkat pengangguran, 
5. Menjalin persahabatan antara pelanggan, dan 
6. Mendapatkan keuntungan atau laba 
7. Mengestimasikan potensi pasar dengan cara memaksimalkan potensi permintaan 

berdasarkan jumlah konsumen sasaran, kemampuan daya beli konsumen, dan 
pendapatan konsumen 
 



 

2.3 Aspek Pemasaran 

               Pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual pembeli atau tempat 
terjadinya transaksi jual dan beli sedang, pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses 
terjadi, transaksi jual dan beli. Dari definisi singkat ini bahwa pasar bersifat statis sedangkan 
pemasaran bersifat dinamis. Jika kita menggunakan kata pemasaran berarti kata tersebut 
sudah mengandung kata pasar. Pemasaran seringkali disebut sebagai ujung tombak 
perusahaan. 

Berdasarkan analisa yang telah kamis  lakukan hasilnya adalah bahwa selama ini 
bantal selalu diminati pasar yang digunakan baik sebagai properti di rumah seperti bantal 
kursi maupun bantal tidur. Akhir-akhir ini mulai muncul bantal yang digunakan sebagai alat 
ekspresi yang menggambarkan kepribadian seseorang. Maka dari itu kami membuat suatu 
produk bantal yang lebih unik dari yang lain yang tidak hanya sebagai sarana ekspresi saja. 
Juga bantal ini dapat diberi sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk teman atau keluarga 
tercinta yang unik. 

Kami menciptakan suatu produk yang memiliki poin lebih, karekteristik unik, mempunyai 
manfaat lebih yang dapat menjadi pemikiran positif yang berkembang dimasyarakat akan 
terbentuk dan mendatangkan beberapa faktor positif untuk mendongkrak penjualan. 

 Kami  membuat bantal dengan desain yang di request oleh customer saja, sehingga 
bantal yang anda beli mungkin akan selalu berbeda dengan orang lain. 

 Kami juga menyediakan desain dari kami yang hanya di buat  15  design. Dengan 
demikian kami mempunyai design khas yang hanya dimiliki oleh produkk kami. 

 Kami membuat bantak dengan ukuran 38cm x 38cm. Ukuran tersebut diyakini tidak 
terlalu besar hingga dapat di bawa kemana-mana bila berpergian. 

 Banyaknya tenaga kreatif. 
 Harga murah dan terjangkau 

2.4 Segmentasi Pasar yang akan dimasuki 

D’Dreams membidik pasar kelas menengah ke bawah, dengan pemberian harga yang 
terjangkau dan tidak menyulitkan. Pada prinsipnya kami akan membuka usaha ini dengan 
suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas 
dengan layanan kami dan senantiasa kembali ke tempat kami.  

Usaha yang kami dirikan adalah jenis produksi fasion penunjang properti dalam skala 
menengah, menargetkan pemuda-pemudi dalam kebutuhannya. Aneka bantal  yang 
ditawarkan adalah sablon manual, sablon digital. Pertimbangannya sebagai berikut : 

1. Kebutuhan pakaian tetap berlangsung seiring dengan jumlah penduduk masyarakat, 
dengan bantuan teknologi digital berbelanja menjadi kemudahan untuk konsumen. 

2. Produk yang ditawarkan beragam, kini sablon digital menjadi tren karena kualitas 
yang baik dan menyerap / menyatu pada bahan kaos. 



3. Menjadi unik, dan terbatas bagian dari aturan usaha kami untuk tetap 
berkembang dan menjadi kepuasan khusus untuk pembeli. 

4. Harga yang ditawarkan relatif kompetitif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Produk 

Produk yang ditawarkan menjadi kebutuhan dasar, yaitu berupa bantal. Desain yang 
dibuat menjadi unik, menarik dan eksklusif. Setiap produk akan memiliki batas produksi kali 
10. 

Arah Desain: 

Sebagai tumpuan, desain diambil dari kreatifitas berdasarkan tuntutan dan tren pada media 
sosial. 

3.2 Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Cotton Combad 43s 
 Benang Jahit 
 Resleting  
 darkon 
 Tinta Direct To Garment 
 Dan kebutuhan produksi garmen lainnya. 

3.3 Proses Produksi 

1. Bahan kaos dijahit, di beri labeling dan  resleting  hingga membentuk bantal kotak 
dengan ukuran 38cm x 38cm, 

2. lalu dicetak menggunakan alat cetak sablon manual atau alat cetak sablon digital. 

3. Selanjutnya, bantal  yang telah dicetak akan dikeringkan menggunakan alat press 

4. bantal di isi dengan darkon  

5. lalu dikemas dengan kantong plastik dan dipercantik dengan kemasan tas genggam. 

3.4. Pemasaran 

Segmen pemasaran digital sangat potensial, kami membangun situs sebagai tempat 
konversi penjualan. Dengan teknik optimasi mesin pencarian yang memumpuni, dan 
dorongan dari media sosial kami yakin akan mengembangkan usaha ini dengan baik. Berikut 
rinciannya analisanya: 

 Kata “ Onlineshop” dicari sebanyak 14400 rata-rata pencarian perbulan. 
 Kata “ Sablon Digital” dicari sebanyak 8205 rata-rata pencarian perbulan. 
 Kata “Properti Untik” dan “Bantal Tidur” 
 Minat media sosial terhadap pakaian sebanyak 24 Juta pengguna. 



 Penjualan rata-rata pada masing-masing halaman landas situs sebesar 240 Penjualan 
perbulannya. 

3.5. Analisa SWOT 

Strength 

 Produksi sablon digital sangat diminati berbagai kalangan, karena kualitas dan 
perawatannya yang mudah. 

 Setiap produksi, persatu desain hanya dapat diproduksi kali 10. Agar 
mempertahankan kualitas unik, eksklusif untuk pengalaman konsumen. 

 Proses pembelian yang mudah melalui digital. Pengiriman menggunakan jasa 
ekspedisi. 

 Orientasi usaha kami berada pada mutu dan pengalaman konsumen. 

Weakness 

 Banyak pesaing. 
 Minat pembelian bisa menurun bila ada usaha yang sama melakukan penipuan. 
 Pengiriman bisa saja rusak oleh pihak ketiga dalam hal ini jasa ekspedisi. 

Opportunities 

 Target pasar sangat menyakinkan. 
 Kemudahan beriklan di berbagai penyedia layanan. 
 Keuntungan yang didapat cukup besar, bekisar 45% setiap penjualan. 

Threat 

 Pesaing bisa saja berintimidasi. 
 Pesaing yang memproduksi semakin banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

TARGET PENJUALAN 

4.1. Target Produk 

Produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pembeli, namun design- design baru ciri 
khas akan di keluarkan maximal 2 bulan sekali.  

4.2. Target Konsumen 

Konsumen yang ditargetkan adalah pengguna media sosial, pria dan wanita. Berkisar umur 
dari 15 tahun hingga 35 tahun se-Indonesia. Dengan rata-rata 4 penjualan perharinya. 

4.3. Target Pendapatan 

Target pendapatan yang diinginkan per satuan produk sebesar Rp. 95.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

RENCANA BIAYA 

5.1 Bahan Baku 

NO Uraian Vol Satuan Harga Jumlah 

1 
Cotton 
Combad 

40 Kg 
Rp. 
8.000 

Rp. 240.000 

2 Tinta 6 Botol 
Rp. 
65.000 

Rp. 390.000 

3 Plastik 10 Pak 
Rp. 
5.000 

Rp. 50.000 

4 
Kantong 
Kertas 

10 Pak 
Rp. 
12.000 

Rp. 120.000 

5 Listrik 800 Watt Rp. 450.000 

6 Resleting 50 cm 
Rp. 
5.000 

Rp. 25.000 

7 Darkon 3 kg 
Rp. 
60.000 

Rp. 180.000 

Total Rp. 1.055.000 

 

5.2 Kebutuhan Pemasaran 

NO Uraian Periode Harga 

1 Pembuatan Situs Tahun Rp. 12.000.000/12 = Rp. 1.000.000 

2 Iklan Bulan Rp. 1.000.000 

3 Transportasi Bulan Rp. 600.000 

Total Rp. 13.600.000 

5.3  Kebutuhan Alat 

NO Uraian Satuan Harga 

1 Printer DTG 1 Unit Rp. 6.500.000 

2 Mesin Press 1 Unit Rp. 7.200.000 

 
Total 

Rp. 13.700.000 
 

 

 



5.4 Harga Jual 

NO Uraian Kapasitas 

1 Aset - Rp. 13.700.000 

2 Produksi Barang / Bulan 80 Rp. 1.210.000 

3 Kebutuhan Pemasaran / Bulan - Rp. 2.600.000 

Total Biaya/Bulan Rp. 3.810.000 

Total Biaya/Unit Rp. 47.625 

Margin Jual 45% 

Harga Jual/Unit Rp. 141.556 

   

Rp. 145.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

ORGANISASI PELAKSANA 

6.1. Personal 

NO Nama Pendidikan Tugas 

1 Riska Amelia Diploma III Keuangan 

2 Rizki Utami Diploma III 
Produksi (Design dan 
Pengolahan) 
 

3 Mawardi Strata I Pemasaran dan Pengiriman 

6.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup kita di zaman sekarang serta persaingan 
yang tidak sedikit, mendorong kita untuk lebih jeli dalam membuka suatu usaha. Selain itu 
kita harus pandai-pandai mengatur keuangan agar modal yang kita keluar dapat kembali 
dalam waktu yang tidak begitu lama. 

Demikian proposal usaha kami buat, adapun tujuan proposal ini yaitu untuk 
memperkenalkan lebih detil tentang produk kami dan mengundang investor untuk bekerja 
sama membangun usaha. Isi dari proposal ini yaitu terdiri dari perkenalan produk, rincian 
biaya yang dibutuhkan dalam berproduksi, analisa SWOT produk hingga ke struktur 
organisasi pengelola. 

Semoga apa yang termuat dalam proposal ini dapat dimengerti dengan mudah dan 
calon investor tertarik untuk bergabung dalam usaha ini. 

   Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 

 

http://deka.ilearning.me/2014/03/20/proposal-entrepreneurship/ 

https://docs.google.com/document/d/1CDHGafkXJ5YGUTSS0pKvg-
XQWQV2UN94sjHFcKqw4t4/edit 

http://bantalsantai.blogspot.com/p/bahan‐baku.html 

http://flanelshop.com/jual‐dakron‐kiloan‐murah‐untuk‐isi‐boneka‐bantal‐guling.html 
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