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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di dunia sudah mencapai tahap dimana 

seluruh golongan masyarakat sudah mengimplementasikannya dalam 

berbagai kegiatan terutama pada bidang industri. Indonesia dalam 

perekonomiannya didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dengan jumlah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto sebesar 61,97% atau senilai Rp 8.500 triliun 

berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

bulan Maret 2021 (BPKM, 2017). UMKM berdasarkan Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2008 yaitu Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. UMKM pada sektor 

makanan juga mengalami perkembangan, yaitu mulai menggunakan sistem 

daring yang mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli. 

Dewasa ini, sudah banyak UMKM yang menjalin relasi dengan 

berbagai startup sebagai layanan pesan antar untuk memudahkan penjual 

dalam melakukan pemesanan sekaligus pengantar dengan penawaran yang 

diberikan. Dari berbagai layanan pesan antar yang tersedia, grabfood, gofood, 

dan shopeefood merupakan startup yang banyak digunakan. Menurut hasil 

riset Foodizz dan Deka Insight, dari 748 responden yang dilibatkan dalam 

penelitian tersebut menunjukkan GoFood adalah layanan pesan antar yang 

paling banyak digunakan di Indonesia dengan persentase sebanyak 61%, 

selanjutnya diikuti oleh GrabFood dengan persentase sebanyak 49%, dan 

layanan pesan antar terakhir yaitu ShopeeFood dengan persentase sebanyak 

22%. 
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Gambar 1. 1 Riset Indonesian Eating Out Behaviour in New Normal Era 2021 

Sumber: Foodizz dan Deka Insight 

Dalam membangun suatu usaha tentunya diperlukan perencanaan dan 

langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan penjualan yang konstan 

dalam jangka panjang dan layak didirikan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menguji kelayakan bisnis untuk mengetahui posisi bisnis yang dilakukan 

berada pada posisi optimistic, best, dan pessimistic serta mengetahui potensi 

bisnis. Penggunaan Lean Canvas juga dapat dilakukan untuk merencanakan 

bisnis dan memecahkan masalah sebagai alat ukur kemajuan bisnis. 

Penelitian ini dilakukan pada sebuah UMKM yang bergerak di bidang 

kuliner yaitu Kedai Andito. Tempat ini mulai beroperasi pada 11 Oktober 

2021, sehingga usaha ini masih tergolong baru dan butuh perencanaan yang 

matang dari aspek kualitas serta belum pernah mengalami Break Even Point 

(BEP) sehingga membutuhkan analisis kelayakan untuk dijadikan tolak ukur 

keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena itu, peneliti berencana melakukan uji 

kelakayan bisnis agar usaha yang dilakukannya dapat bertahan hingga 5 tahun 

kedepan dengan menganalisis nilai NPV, IRR, PP, PI dan merepresentasikan 

analisis sensitivitas pada 3 kondisi (optimistic, best, dan pessimistic). 

Selanjutnya merancang strategi penjualan dengan Lean Canvas sebagai alat 

untuk mendeskripsikan hal-halASD yang menjadi penghambat keberhasilan 

bisnis dan memecahkan masalah yang dihadapi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang yang telah tercantum di atas, bisnis ini perlu 

membuat strategi dan perancangan bisnis serta mengetahui analisis keuangan 

yang akan terjadi pada 5 tahun ke depan dengan terencana. Oleh karena itu, 

penulis ingin melakukan penelitian dengan topik yang diangkat dalam 

penelitian ini mengenai perancangan bisnis dengan mengunakan Lean 

Casvas, dan aspek finansial pada bisnis ini. Sehingga rumusan masalah pada 

penelitian ini berjudul “Tinjauan Ekonomis pada Kondisi Optimistic, Best, 

dan Pessimistic serta Perancangan Bisnis Kedai Andito dengan 

Menggunakan Lean Canvas”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana bisnis mengenai: 

1. Menganalisis kelayakan bisnis Kedai Andito berdasarkan nilai NPV, IRR, 

PP, dan PI dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. 

2. Menganalisis sensitivitas pada kondisi optimistic, best, dan pessimistic 

dari usaha Kedai Andito.  

3. Merancang strategi penjualan Kedai Andito yang tepat dengan 

menggunakan analisis Lean Canvas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya sumber 

kepustakaan pada Program Studi Teknik Industri khususnya mengenai 

penerapan Lean Canvas sebagai perancangan strategi bisnis dan 

kelayakan bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi UMKM 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemilik 

UMKM sebagai perancangan strategi bisnis.  
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b. Bagi Program Studi Teknik Industri 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi baru 

terkait penerapan Lean Canvas sebagai perancangan strategi bisnis 

dan analisis sensitivitas sebagai standar kelayakan usaha. Sehingga 

bagi Program Studi Teknik Industri bisa memberikan wawasan lebih 

kepada mahasiswa terkait hal tersebut. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan yang 

didapat selama perkuliahan dan mendapatkan pengalaman baru 

terhadap topik yang diangkat untuk memberikan saran solutif kepada 

pemilik UMKM agar dapat mengimplementasikan perancangan 

strategi bisnis dan standar bisnis yang layak.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data penjualan yang digunakan adalah data pemilik usaha Kedai Andito. 

2. Tingkat suku buka menggunakan data dari Bank Indonesia. 

3. Aspek finansial dianalisis pada kondisi optimistic, best, dan pessimistic 

dalam waktu 5 tahun kedepan.  

4. Perancangan strategi penjualan dengan Lean Canvas dibuat berdasarkan 

wawancara dengan pemilik usaha Kedai Andito. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat untuk mempermudah 

pembahasan masalah yang angkat dari tiap bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan massalah, dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dasar yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah penulis dalam 

penyelesaian masalah secara sistematis beserta diagram alur, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data, dan sumber data yang didapat 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan data-data yang diperlukan, deskripsi objek 

penelitian, penyajian data yang sudah diolah serta pembahasan dan analisis 

hasil  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas analisis hasil yang didapatkan dan 

saran yang diusulkan untuk penelitian selanjunya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


