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Abstrak– Proyek pembangunan di Indonesia sangat besar, hal ini terlihat
dari banyaknya pekerjaan di Indonesia, diantaranya pembangunan jalan
layang Jakarta Bekasi via Kali Malang, perpanjangan jalan tol di sekitar
TB. Simatupang, pembangunan gedung di Kemayoran, serta beberapa
tempat yang menggunakan beton pracetak. Banyak hal konkrit yang
diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Menanggapi tantangan
tersebut, PT, Waskita Beton Precast Tbk. dengan mengembangkan
beberapa pabrik pembuatan Beton Pracetak di beberapa tempat di pulau
Jawa. Dengan melihat beberapa pertimbangan tersebut dan kondisi
ketidakpastian yang akan dihadapi mulai dari fluktuasi harga, tren
permintaan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi proses produksi serta
potensi kerugian operasional pada proses produksi, penulis menggunakan
metode analisis Business Model Kanvas untuk melihat bentuk dan model
bisnis yang digunakan oleh Waskita Beton Precast Tbk. Model bisnis yang
diterapkan apakah sudah mampu untuk membuat perusahaan dapat
bertahan dalam jangka panjang dan menghadapi masalah di saat ini.
Rancangan kanvas model bisnis yang dibuat dapat dipakai sebagai kontrol
pengambilan keputusan serta kebijakan yang nantinya digunakan sebagai
pedoman dalam aktifitas agar semua terlaksana dan terkontrol dengan baik
serta dapat mengelola semua kekuatan kelemahan dengan tambahan
analisis SWOT agar dapat meminimalisir potensi kerugian serta
mengambil profitabilitas dari peluang bisnis yang ada. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Model bisnis sangat diperlukan untuk membuat
perusahaan dapat mencapai visi dan misi serta membuat perusahaan dapat
bertahan untuk masa sekarang dan di masa depan.

Kata Kunci: Bisnis model kanvas analisis, SWOT analisis, Beton
precast, Studi kasus.

I.

PENDAHULUAN

Permintaan atas kebutuhan Precast beton, pada proyek proyek konstruksi di Indonesia sangat lah
besar. Dari data dibawah ini , alokasi dana belanja infrastruktur meningkat 22,3 % dibanding APBNP tahun
2016, dikarenakan pembangunan infrastruktur di indonesia meningkat yang memicu tingginya permintaan
terhadap industri konstruksi. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk melihat kemampuan
pemerintah membangun negara dan bangsa. Namun, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada
penyediaan infrastruktur sebagai kunci penggerak ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional
(Bunkharisma, 2019; Citradi, 2021). Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai prasarana, tetapi juga
berfungsi sebagai motor pengerak perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Haris, 2009;
Hidayah, 2020; Kelen, 2019).

Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 02, Oktober 2021

32

Penerapan Model Bisnis pada Waskita Beton…..

Pembangunan merupakan sebuah proses pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan
(Ompusunggu, 2018). Infrastruktur menjadi faktor penting investasi, karena infrastruktur merupakan
indikator kuat lemahnya maupun efisien tidaknya perekonomian negara (BKPM, 2020; KPPIP, 2020).
Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia menempatkan infrastruktur sebagai fokus utama perhatian dalam
pembangunan nasional. Akibatnya, volume pekerjaan konstruksi bangunan, seperti gedung, jembatan,
perumahan, sarana dan prasarana transportasi, pelabuhan, waduk hingga jalan tol mengalami peningkatan
yang sangat signifikan (Lumanauw, 2015). Peningkatan volume pekerjaan konstruksi tersebut membawa
dampak bukan hanya pada penambahan jumlah proyek konstruksi dan rekrutmen tenaga kerjanya saja,
tetapi akselerasi pembangunan tersebut juga turut memicu peningkatan jumlah kebutuhan maupun
permintaan bahan baku bagi proyek-proyek konstruksi (Supriyatna, 2017). Saat ini, salah satu bahan baku
penting dalam proyek konstruksi yang mengalami peningkatan permintaan adalah beton precast atau
pracetak.

Sumber : Data RJPP Waskita precast 2016-2020

Gambar 1. Data kemenkeu APBN 2017

Pengertian Beton precast adalah beton pracetak yaitu salah satu jenis beton yang proses
pembuatannya adalah dengan cara dicetak disebuah pabrik menjadi panel-panel yang nantinya akan dirakit
(Asiacon, 2021). Pengertian Beton Pracetak menurut Badan standarisasi nasional SNI (SNI 7833 2012)
adalah beton pracetak merupakan konstruksi yang komponen pembentuknya dicetak atau difabrikasi.
Pengolahannya baik di lahan produksi (bengkel) ataupun di lapangan , sehingga membentuk sebuah
bangunan. Proses pembangunan menggunakan sistem precast menjadi lebih cepat, aman dari polusi baik
polusi suara dan udara.
Saat ini, kapasitas produksi beton precast mengikuti peningkatan permintaannya seiring peningkatan
proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Gambar 2 menunjukkan bahwa produksi beton precast di Indonesia
dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai rata-rata peningkatan sebesar 13,29% dengan volume produksi
terbesar pada tahun 2019 mencapai 41 juta ton (Handoyo et al., 2020; Hidayat, 2019; Pteriella et al, 2018;
Widhiyanto, 2018).

Sumber: Handoyo et al. (2020); Hidayat (2019); Pteriella et al. (2018); Widhiyanto, 2018).

Gambar 2. Perkembangan Produksi beton precast di Indonesia
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Hal ini bisa di lihat dari proyek di sekitar Jakarta dan sekitarnya, diantaranya proyek pembangunan
jalan layang Bekasi Jakarta via Kali Malang, perpanjangan jalan toll di sekitar TB. Simatupang,
pembangunan gedung di Kemayoran, serta beberapa tempat yang menggunakan beton precast. Diantara
berbagai konsep, Model bisnis kanvas menjadi konsep yang sangat populer karena menggambarkan tentang
sepak terjang perusahaan dimana model bisnis kanvas merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan
untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis dimana perusahaan beroperasi. Saat ini PT. Waskita Beton
Precast Tbk. belum melakukan model bisnis kanvas ini walaupun sudah melakukan analisa SWOT dalam
operasionalnya. Model Bisnis kanvas membuat gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya
yang dimiliki perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai
yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba.
Menjawab tantangan tersebut, PT. Waskita Beton Precast Tbk. melakukan inisiatif dengan
mengembangkan beberapa Plant produksi pembuatan Beton Precast di beberapa tempat di pulau Jawa ini,
diantaranya salah satu berada Di cibitung bekasi.dan seperti di Sadang untuk mendukung pembangunan
jalan TOLL di area purwakarta, cirebon dan sekitarnya.
Di tahun 2016 PT. Waskita Beton Precast sudah melakukan penawaran perdana saham untuk menjadi
perusahaan Terbuka, Tbk, dimana menggunakan dana dari para investor guna menunjang operasional dari
perusahaan tersebut serta melihat dari kondisi Makro ekonomi diantaranya nilai tukar rupiah , Kurs
terhadap mata uang asing terutama USD, menjadi acuan dalam bertransaksi, serta melihat dari harga bahan
bakar minyak dunia yang dapat mempengaruhi dari harga bahan baku pembuatan Beton tersebut.
Untuk mengembangkan industri beton precast, WSBP memerlukan sebuah model bisnis (business
model) yang tepat dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri beton precast di masa
mendatang terkait dengan siapa yang dilayani, seberapa penting pelanggan bagi perusahaan, apa yang
ditawarkan oleh perusahaan, bagaimana cara menghasilkan produknya, bagaimana cara menghasilkan
keuntungan bagi perusahaan, bagaimana menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, dan bagaimana
membedakan WSBP secara strategis terhadap pesaing-pesaingnya. Model bisnis merupakan sebuah model
dasar untuk menjelaskan upaya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Adieb, 2021; Warni, 2016).
Mendisain sebuah model bisnis bagi perusahaan sangat mempengaruhi performa perusahaan,
sehingga manfaat yang dapat diperoleh dengan membuat model bisnis perusahaan di antaranya adalah
(Warni, 2016): membantu perusahaan mendapatkan informasi yang diperlukan, melemahkan posisi
pesaing, dan mengubah pesaing menjadi sekutu. Model bisnis yang tepat mampu meningkatkan reputasi
dan daya saing perusahaan, serta memenagkan persaingan. Model bisnis menentukan kesuksesan atau
kegagalan suatu bisnis. Bahkan, model bisnis dapat menggantikan strategi bisnis perusahaan. Pengertian
model bisnis dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu model bisnis sebagai metode atau cara,
komponen-komponen (elemen), dan strategi. Model bisnis juga dapat dilihat sebagai gambaran mengenai
hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang
dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan
laba. Manfaat model bisnis bagi perusahaan adalah memudahkan pengambil keputusan di perusahaan untuk
melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, membantu untuk menguji
konsistensi hubungan antarkomponen, menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan
bisnis, dan menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya (Tim PPM
Manajemen 2012).
Dengan melihat beberapa perubahan pasar, tren permintaan produk beton precast, dan faktor-faktor
lain yang dapat mempengaruhi proses produksi dan potensi kerugian operasional terhadap proses produksi,
WSBP memerlukan sebuah model bisnis yang tepat agar mampu memanfaatkan peluang dan prospek
perkembangan bisnis beton precast yang sangat menguntungkan di masa mendatang. Penelitian ini
menggunakan metode model bisnis kanvas (MBK) untuk menganalisis bentuk dan model bisnis yang
digunakan oleh WSBP. MBK adalah sebuah model bisnis perusahaan yang terdiri atas sembilan elemen
kunci meliputi segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran menuju pelanggan, hubungan pelanggan, aliran
penghasilan, sumber daya, aktifitas, kemitraan, dan struktur biaya (Agustiadi et al, 2018; Fitriani & Sultan,
2019). Model bisnis mampu memberikan inovasi dan strategi alternatif yang baru. Dengan model bisnis
yang tepat, perusahaan dapat menciptakan kolaborasi dengan mitra di luar perusahaan, dan menyiapkan
gagasan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan inovasi mereka (Fitriani & Sultan, 2019). Dari uraian
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis yang tepat bagi PT Waskita Beton
Precast, Tbk. menggunakan metode model bisnis kanvas (MBK).
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Dengan model bisnis melalui Sembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama dalam suatu
bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur dan kelangsungan finansial dimana dengan konsep bisnis
model dapat memberikan inovasi serta strategi strategi alternatif yang baru. Dengan model bisnis dapat
menciptakan kolaborasi dengan mitra luar serta menyiapkan gagasan serta mengintegrasikan pengetahuan
serta inovasi mereka.

II.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Model bisnis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bisnis model kanvas yang
dijabarkan dalam Business Model Canvas Penerapan di Indonesia, serta menggunakan Analisa SWOT yaitu
Strengts (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (kesempatan) serta Threats (Ancaman). Bagan
TOWS Matriks:

External

Internal
Strenghts

Weaknesses

Opportunities

SO Strategy

WO Strategy

Threaths

ST Strategy

WT Strategy

Sumber: Diagram Tows Matriks, by Rangkuti (2015)
Gambar 3. Model TOWS Matriks

Matriks SWOT digunakan sebagai alat ukur untuk membantu para direktur dalam mengembangkan
strategi yang dibutuhkan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Strategi S O adalah strategi untuk disusun
dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang; 2) Strategi W O adalah strategi yang
disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada; 3) Strategi S T
adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman; 4)
Strategi W T adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari
ancaman.
Analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi perusahaan yaitu keahlian serta sumber sumber
yang dimiliki dan keunggulan dari sumber tersebut, kompetensi sebagai kapabilitas inti yang membuat
perusahaan menjadi berbeda. Dari analisa SWOT bisa diperoleh hasil: 1) Identifikasi keunggulan sumber
sumber daya perusahaan, kapabilitas bersaing dan kemampuan perusahaan; 2) Identifikasi kelemahan
sumber daya perusahaan dan kelemahan dalam menghadapi persaingan; 3) Identifikasi peluang pasar
perusahaan; 4) Identifikasi ancaman terhadap keuntungan perusahaan pada masa depan.
Dalam pengambilan keputusan juga dipengaruhi dengan model diagram pengambilan keputusan
strategis menurut Wheelen (2015), adalah sebagai berikut:
3 (A)
MENGAMATI
LINGKUNGAN EKSTERNAL
- SOSIAL
- KERJA
1 (A)

1 (B)
MENGUJI DAN
MENGEVALUASI

2
MENINJAU MANAJER
STRATEGIS

MENGEVALUASI
HASIL KERJA SAAT
INI

- MISI

- DEWAN KOMISARIS

- TUJUAN

- MANAJEMEN PUNCAK

3 (B)
MENYELEKSI FAKTOR FAKTOR STRATEGI
- PELUANG
- ANCAMAN

5(A)

MENGANALISA FAKTOR
FAKTOR STRATEGIS
(SWOT) BERDASARKAN
KONDISI SEKARANG

- STRATEGI

5 (B)
MENINJAU DAN
MEREVISI JIKA PERLU
:
- MISI
- TUJUAN

6 (A)

6(B)

MENGHASILKAN DAN
MENGEVALUASI
ALTERNATIF
ALTERNATIF STRATEGIS

MENYELEKSI DAN
MEREKOMENDASI
ALTERNATIF YANG
TERBAIK

7
MENYELEKSI FAKTOR
FAKTOR STARTEGI

8

-PROGRAM

EVALUASI DAN
PENGENDALIAN

- ANGGARAN
- PROSEDUR

- KEBIJAKAN SAAT INI
4 (A)
MENGAMATI
LINGKUNGAN INTERNAL
- STRUKTUR
- BUDAYA
- SUMBER DAYA

4 (B)
MENYELEKSI FAKTOR
FAKTOR STRATEGIS
- KESEMPATAN
- ANCAMAN

PERUMUSAN STRATEGIS (LANGKAH 1 - 6)

IMPLEMENTASI STRATEGI EVALUASI DAN
LANGKAH 7
PENGENDALIAN
LANGKAH 8

Sumber: Model Strategic Decision Making Process, Strategic Management and Business Policy Wheelen (2015).

Gambar 4. Strategic Decision Making Process.
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Model pengambilan keputusan strategis merupakan bentuk pemeriksaan manajemen yang melihat
perusahaan dalam prespektif luas dan menyediakan penilaian komprehensif terhadap situasi strategis
perusahaan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari delapan langkah yang berhubungan seperti gambar diatas
ini :
1. Evaluasi kinerja perusahaan saat ini dalam pengembalian investasi, profitabilitas dan (b) visi, misi,
tujuan, strategi dan kebijakan saat ini.
2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajer strategis perusahaan, yaitu dewan komisaris dan
manajemen puncak
3. Pengamatan lingkungan eksternal untuk mencari faktor faktor strategis yang merupakan kesempatan
dan ancaman.
4. Pengamatan lingkungan internal perusahaan untuk menentukan faktor faktor strategis yaitu kekuatan
dan kelemahan
5. Menganalisis faktor faktor strategis (SWOT) untuk (a) menunjukkan dengan tepat masalah yang ada,
(b) meninjau dan merevisi misi dan tujuan jika diperlukan
6. Mengevaluasi dan menyeleksi strategi alternatif terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan pada
langkah 5
7. Mengimplementasi strategi yang dipilih dengan membuat program, anggaran dan prosedur.
8. Mengevaluasi strategi yang di implementasi dengan menggunakan system umpan balik, dan
mengendalikan berbagai aktifitas untuk memastikan penyimpanan minimal dari yang mereka
rencanakan.
Setelah dibuat bisnis model kanvas serta mengidentifikasi semua faktor yang mempengaruhi dan
mengevaluasi interaksi serta menentukan tujuan strategi dan kebijakan perusahaan. Implementasi dari
strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran serta prosedur, dimana evaluasi kerja dan umpan
balik diperlukan guna memastikan tepatnya pengendalian aktivitas perusahaan.
Bisnis model kanvas ini menurut Osterwalder dan Pigner (2010) membagi kanvasnya dalam
sembilan bagian, dimana masing masing bagian mengilustrasikan dari komponen yang saling
mempengaruhi.
Bisnis model kanvas adalah sebuah model yang menjelaskan sebuah organisasi dapat menjalankan
usahanya sehingga menghasilkan keuntungan, agar perusahaan tetap dapat berjalan hidup dengan sumber
daya yang dimilikinya. Perlu dilakukan bisnis model kanvas agar: a) Motivasi bisnis tumbuh dan
berkembang; b) Perubahan lingkungan bisnis sehingga perlu mencari keunggulan kompetitif baru; c)
Menyempurnakan kerjasama antara front stage dan back stage; d) Memberikan penciptaan nilai bagi
perusahaan, pelanggan dan masyarakat dengan inovasi model bisnis.

Sumber: BMC by Osterwalder dan Pigneur (2010)
Gambar 5. 9 Komponen Bisnis Model Kanvas
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Penjelasan dari Sembilan Komponen Elemen tersebut :
1. Customers Segments. Adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi dan mereka
yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi.
2. Value Proposition. Proposisi nilai adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada
pelanggan. Manfaat yang ditawarkan ini terwujud dalam bentuk sekumpulan produk atau jasa.
Keunikan atau manfaat yang ditawarkan haruslah menonjol berbeda dengan pesaing, namun juga harus
sesuatu yang didambakan oleh pelanggan.
3. Channels. Saluran adalah cara organisasi berkomunikasi dan menyampaikan proposisi nilai yang
dijanjikan. Ada lima tahap channels yaitu: Awareness, Evaluation, Purchase, Delivery, After Sales.
4. Customers Relationship. Hubungan dengan pelanggan adalah bagaimana cara organisasi
mengakrabkan dengan pelanggan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan
dan menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan
5. Revenue Streams. Aliran dana menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap
customer segment. Aliran dana inilah memungkinkan organisasi tetap hidup. Ada dua jenis aliran dana
yaitu : bersifat transaction revenues dan recurring revenue. Transaction revenue adalah pendapatan
yang didapat melalui transaksi satu kali saja dengan pelanggan. Sedangkan recurring adalah
pendapatan yang didapat secara berulang karena pelanggan tidak hanya sekali saja menggunakan atau
membeli produk atau jasa yang ditawarkan tetapi berulang kali sehingga menjadi pelanggan.
6. Key Resources. Adalah asset asset terpenting atau sumber daya penting yang memungkinkan model
bisnis berjalan baik dan juga asset ini bisa dimiliki organisasi atau disediakan oleh mitra bisnis.
7. Key Activities. Adalah kegiatan penting yang harus dilaksanakan agar model bisnis dapat berjalan
dengan baik, key activities berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Hanya kegiatan
kunci yang betul betul menunjang keberhasilan organisasi mengantarkan value propositions ke
pelanggan.
8. Key Partnerships. Memberikan gambaran siapa saja yang bermitra utama atau penting yang
memungkinkan model bisnis berjalan lancer. Tujuan bermitra dengan mitra bisnis adalah
memungkinkan harga murah karena skala ekonomis, mengurangi risiko, serta memperoleh sumber
daya yang tidak dimiliki sendiri atau proses pembelajaran.
9. Cost Structure. Struktur biaya menggambarkan jenis dan besarnya biaya untuk menjalankan kegiatan
kunci, memanfaatkan sumber daya kunci dan bekerjasama dengan mitra kunci. Struktur biaya
dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih, dan struktur biaya juga dipengaruhi oleh besarnya
biaya tetap, biaya variable, ekonomi skala dan ekonomi cakupan.

Sumber : Data diolah 2019
Gambar 6. Model Penyempurnaan Bisnis Model Kanvas
Adapun solusi yang ditawarkan dari pembaharuan model bisnis kanvas yang terbarukan diantaranya:
a) Tercapainya target perusahaan (laba, dan lainnya); b) Terpenuhinya tuntutan pihak-pihak berkepentingan
(stakeholders); c) Tercapainya atau meningkatnya daya saing atau kemampuan berkompetisi perusahaan
dibandingkan pesaing.
Selain kepentingan untuk para stakeholder, adapun pihak lainnya pun mendapat keuntungan dari
solusi yang didapat untuk pihak luar diantaranya: a) Terpenuhinya kebutuhan konsumen sesuai dengan atau
bahkan lebih dari yang dijanjikan; b) Kepercayaan dalam memberi pinjaman berikutnya; c) Kemudahan
dalam akses pendanaan; d) Membantu menguji pasar apakah bisnis tersebut masih menguntungkan.
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III. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer melalui wawancara, tanya jawab, kuisioner
dengan General Manajer di Waskita Precast serta beberapa staff senior karyawan Waskita precast di
Agustus 2019 serta Februari – Maret 2020 di kantor waskita beton precast, wawancara, diskusi dan
kuisioner yang dilakukan adalah berkaitan dengan SWOT serta melihat sampai sejauh mana proses
pengaruh semua aspek (9 elemen) yang berhubungan dengan bisnis model yang sedang dilakukan saat ini.
Sedangkan data sekunder dari data internal perusahaan, laporan tahunan periode 2016 - 2020 serta lampiran
data dari perusahaan.
Tabel 1. Tahapan Metode Penelitian
TAHAPAN
LANGKAH

SUMBER DATA

PENGOLAHAN

HASIL

Menmbuat kanvas
model bisnis pemulaan

Wawancara, tatap muka, tanya
jawab, pengamatan langsung,
data primer dan sekunder

Data hasil
wawancara,
menganalisa data
primer dan sekunder

Kanvas model
bisnis saat ini

Analisa tren saat ini

Matrik peluang dan
ancaman (OT)

Kondisi internal saat
ini

Matriks internal,
kekuatan dan
kelemahan (SW)

Analisa SWOT:
Analisa Eksternal
Analisa SWOT:
Analisa Internal

Peraturan pemerintah,
pendapat para ahli, hasil
diskusi dengan manajemen
Struktur organisasi, visi misi
perusahaan, sumber daya
perusahaan

Melalui studi literatur dapat memperoleh identifikasi model bisnis saat ini pada perusahaan, serta
membuat kanvas model bisnis permulaan, membuat data 9 elemen yang saling keterkaitan dalam model
BMC tersebut untuk mengetahui apa saja informasi yang bisa di analisa. Bagaimana model bisnis kanvas
yang diterapkan yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan yang bersumber dari sumber daya manusia, faktor
eksternal, internal. Serta cara perusahaan mengelola semua kekuatan kelemahan dengan analisa SWOT
guna menimalisasi potensi kerugian dari semua faktor faktor serta mengambil profitability serta mengukur
sampai sejauh mana semua faktor yang terkait dengan bisnis model kanvas diantaranya mulai dari sumber
daya manusia, sistem yang ada, struktur organisasi, proses produksi, faktor eksternal, internal serta
menganalisa semua aspek dengan SWOT pada semua aspek tersebut. Apakah ada faktor eksternal atau
internal yang dominan. Terakhir memberikan masukan kepada perusahaan dengan penyusunan dan
formulasi rencana strategi baik jangka pendek, maupun jangka panjang demi kelangsungan hidup
perusahaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.

Bisnis Model Kanvas Waskita Beton Precast Tbk Saat Ini.
Penelitian ini dilakukan di 2019 serta awal tahun 2020 di area PT. Waskita Beton Precast Tbk dengan
mengambil data dari tahun 2016 - 2020. Dari wawancara, kuisioner, tanya jawab dengan General Manager
dan Karyawannya, diperoleh penerapan ke Sembilan elemen dalam model bisnis kanvas yang sedang
dilakukan oleh Waskita Beton Precast Tbk saat ini dapat dilihat data di bawah ini.
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Key Partnership
Kontrak dengan Pemasok
Kerjasama dengan
Perbankan
bekerjasama dengan
transporter
Aliansi bisnis dengan PMA
Kemitraan Kerja Sama
Operasi (KSO)

Key Activities

Value Proposition

Sistem Produksi sudah
Memiliki SDM yang memiliki
berjalan
pengalaman komprehensif
IT Integrated
SDM tersedia
Learning Centre
tersedia
Kerjasama dengan
pemasok

Memiliki pelanggan
loyal
Memiliki rekanan
pemasok
Cost Structure
Mengakuisisi beberapa pabrik Precast
Peningkatan Asset tahun per tahun

Customer Segments
Ada lebih dari 15
pelanggan utama

Memberikan harga yang Mayoritas pelanggan
kompetitif
perusahaan dalam negeri
Jaringan pemasaran yang
Menjalin kontrak
Sebagian pelanggan
mapan
payung dengan vendor berulang
Pelanggan yang
kontrak Perusahaan dan
Tawaran produk yang beragam
memprioritaskan kualitas
perusahaan transporter
tinggi
Market captive yang terjamin

Tambahan modal dari
Reputasi yang baik
IPO
aktif dalam eksebisi
Key Resources
Tersedia SDM

Customer
Relationships
Produk berkualitas
dibanding pesaing

Channels
memiliki pusat
pengaduan konsumen
Hubungan baik dengan
Pemasok bahan baku

Revenue Streams
Pola dengan Uang Muka
Pembayaran bisa Giro dan Tunai
Sumber dana IPO
Melakukan pembatasan piutang out standing terhadap
pelanggan

Sumber : Data diolah 2019
Gambar 7. BMC Waskita Beton Precast Tbk saat ini

Customer Segment
Pelanggan utama Perseroan adalah Grup Waskita Pada tahun 2014 jumlah pelanggan yang dilayani
sebanyak 15 pelanggan meningkat menjadi 30 pelanggan di tahun 2015 dan pada tahun 2016 total
pelanggan menjadi 37 pelanggan.
Pada tahun 2014, PT. Waskita Beton Precast Tbk melayani 10 perusahaan swasta dan 5 perusahan
BUMN atau BUMD ditahun 2015 tercatat sebanyak 19 perusahaan swasta dan 10 BUMN atau BUMD
menjalin kerjasama dengan PT. Waskita Beton Precast Tbk. Pada tahun 2015 Perseroan juga melayani 1
proyek dari Pemerintah yaitu dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Tahun 2016, PT Waskita Beton Precast
Tbk melayani lebih banyak pelanggan. Sebanyak 3 dinas pemerintahan menjalin kerjasama dengan
Perseroan. Peningkatan juga terjadi di jumlah perusahaan swasta dan BUMN/BUMD yang terlayani,
masing-masing sebanyak 21 dan 13 perusahaan seperti yang terlihat di grafik dibawah.

Sumber: Data laporan tahunan WSBP (2018)
Gambar 8. Grafik Pertumbuhan Pelanggan PT. Waskita Beton Precast Tbk

Value Proposition
Manfaat atau nilai yang ditawarkan Waskita Precast Tbk kepada konsumen dimana pelanggan
memiliki alasan kenapa memilih produk nya karena bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung
Pemerintah. Market captive yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti Grup. Pertumbuhan
pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level marjin jangka menengah dari proyek jalan
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tol. Memiliki jaringan pemasaran yang mapan dan wilayah produksi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Reputasi yang baik dan track record yang terbukti. Manajemen dan tenaga kerja ahli yang memiliki
pengalaman komprehensif di industri Terkait
Channels
Waskita Precast Tbk dalam menyampaikan proposisi nilai yang dijanjikan kepada para pelanggan
dan pemasok dengan Perseroan juga memiliki pusat pengaduan konsumen. Pusat pengaduan konsumen ini
dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:
Call Center melalui Panggilan (021) 22892999
Email: info@waskitaprecast.co.id
Fax: (021) 29838025
PO BOX: Gedung Teraskita, Jl. MT. Haryono Kav. 10A,Jakarta Timur 13340.
Melalui pusat pengaduan, Perseroan memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk dan
penyelesaian secara bijak. Mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan konsumen dengan perseroan
memiliki standar dalam merespon atas pengaduan pelanggan. Pengaduan masuk melalui call center, email
customer care dan website.
Customer Relations
Dalam melakukan hubungan dengan pelanggan dan pemasok Waskita Precast Tbk tidak
mensyaratkan terlalu tinggi untuk melakukan pemesanan, baik kepada pelanggan dan pemasok dalam
pengelolaan Order dan Kontrak, menjalin kontrak payung dengan vendor, kontrak Perusahaan dan
perusahaan transporter. Adapun kontrak pengiriman produk Perusahaan yang dilakukan dengan pihak
ketiga tersebut bersifat kontrak putus
Revenue Stream
Aliran dana pendapatan yang diperoleh Waskita Precast Tbk saat ini adapun diperoleh dengan
Meminta uang muka. Mengirim produk senilai uang muka/deposit. Pengiriman barang yang dikaitkan
dengan progres pembayaran. Mensyaratkan metode pembayaran dengan menggunakan instrumen
perbankan berupa SKBDN maupun fasilitas kredit vendor. Pembatasan atas nilai piutang pelanggan.
Menerapkan kebijakan uang muka terhadap seluruh perolehan pekerjaan. Melakukan pembatasan piutang
out standing terhadap pelanggan. Monitor secara berkala Piutang Usaha, umur piutang serta perkembangan
pencairan piutang.
Key Resources
Sumber daya penting yang dimiliki Waskita Precast Tbk agar aktifitas tetap berjalan normal Per 31
Desember 2018, jumlah karyawan mencapai 1.508 orang, mengalami peningkatan dibandingkan jumlah
karyawan per 31 Desember 2017 yang sebanyak 1.503 orang. Peningkatan tersebut memang tidak terlalu
signifikan, dikarenakan Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan kapasitas kinerja dari seluruh pegawai
yang ada sehingga produktifitas pegawai optimum dapat tercapai.

Sumber: Data laporan tahunan WSBP (2018)
Gambar 9. Pergerakan Jumlah Karyawan Dalam 5 Tahun Terakhir
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Key Activities
Melakukan promosi untuk meningkatkan product dan brand awareness Perseroan kepada eksternal,
dengan Pemerintah, seperti Balai Besar Jalan Nasional VIII Surabaya, Dinas PU Sumber Daya Air DKI
Jakarta, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, Balai
Wilayah Sungai Lampung, Jeratunseluna, Dinas PU Bina Marga Padang, dan Dinas PU Bina Marga
Semarang. Pihak Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, dan PLN. Pihak
Swasta seperti Hyundai, Tripatra, Cyonyda, Samsung, Sumitomo, Shimitzu, Hakaaston, Kapuknaga Indah,
dan Modernland. Serta berpartisipasi aktif dalam eksebisi dan acara infrastruktur ternama seperti Indonesia
Build Tech, Indonesia Concrete Show, Indonesia Infrastructure Week, dan Pertemuan Anggota Asosiasi
Konstruksi Indonesia (AKI). Penggunaan Tenaga Kerja Lokal, Perusahaan melakukan pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja secara terencana untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhan dan sebagai proses kaderisasi tenaga kerja dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan usaha
Perusahaan.
Key Partnerts
Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga (transporter) untuk keperluan distribusi produk ke
konsumen dalam suatu periode sesuai dengan kontrak Perseroan dan perusahaan transporter. Aliansi bisnis
berupa joint operation dan joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Melakukan pemetaan potensi
kemitraan kegiatan penelitian dan pengembangan terutama dengan pihak eksternal. Kemitraan Kerja Sama
Operasi (KSO).
Cost Structure
JUMLAH ASET (2018) Rp. 15.222.388.589.814 (2017) Rp. 14.919.548.673.755
Akuisisi beberapa pabrik Precast yang telah ada.
Penetrasi pada segmen usaha Quarry dengan mengakuisisi tambang batu di lokasi strategis.
Mengakuisisi Precast Plant di Subang dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, Precast Plant di
Bojanegara dengan kapasitas 200.000 ton per tahun, serta membangun plant baru di Gasing, Palembang
yang berkapasitas 250.000 ton per tahun serta Klaten berkapasitas 100.000 ton per tahun.

Sumber: Data laporan tahunan WSBP (2018)
Gambar 10. Jumlah Aset Lima Tahun Terakhir
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Sumber : Data laporan tahunan WSBP (2018)
Gambar 11. Pendapatan Usaha Waskita Precast TBK

4.2.

Menganalisa Dan Menbuat Konsep Kanvas Model Bisnis
Diharapkan penulis mengetik penelitiannya dengan tata bahasa yang baik sesuai dengan EYD yang
disempurnakan serta kehati-hatian dalam penulisannya dan materi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harap melakukan pengecekan kembali terhadap ejaan dan kalimat yang digunakan dalam hasil
penelitiannya. Banyaknya halaman dari publikasi penelitian tesebut minimum berjumlah 9 halaman dan
maksimal 20 halaman.
4.2.1. Analisa Dengan SWOT
Kekuatan yang dimiliki Waskita Precast TBK
Nama besar PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN konstruksi di negeri ini.
Keunggulan dalam segi Quality, Performance, Attractiveness, & Responsibility. Market positioning
eksternal dengan melibatkan diri mulai dari tahap perencanaan untuk proyek-proyek Pemerintah, BUMN
dan Swasta, mampu menghitung potensi pasar dan melakukan pemetaan pesaing pasar (competitor
benchmarking). Kemampuan mengembangkan dan melakukan inovasi produk sesuai dengan permintaan
(eksternal) dalam skala besar. Secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan dengan memberikan
kuesioner kepuasan pelanggan setiap 6 bulan sekali, sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang
jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi, dan revitalisasi sungai. Perseroan sukses mengumpulkan dana
untuk modal kerja dan ekspansi bisnis senilai Rp. 5.166,79 miliar, dan sudah memiliki produk berkualitas
dengan standar ISO 9001.
Kelemahan Waskita Precast TBK (WP)
Kelemahan dalam perancangan dan implementasi prosedur dengan rekomendasi tindak Lanjut
melakukan review Standar Operasional Prosedur untuk disempurnakan sesuai dengan Struktur Organisasi
yang berlaku. Kelemahan dalam penatausahaan persediaan. Kelemahan dalam penatausahaan aset.
Persaingan harga yang sangat kompetitif dengan penawaran harga masih tergolong tinggi berisiko kalah
dalam tender.
Peluang Waskita Precast TBK (WP)
Perseroan memiliki 10 pabrik precast dan 41 batching plant ready mix yang terletak secara strategis
di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan
secara signifikan. Pembangunan infrastruktur yang meningkat saat ini telah ikut mendorong kegiatan
perseroan dalam memproduksi beton precast dan ready mix dengan kualitas yang konsiten, kecepatan
pelaksanaan, akurat dan presisi serta sangat efektif untuk lahan yang terbatas. Target pembangunan jalan
tol sepanjang 1.000 Km oleh pemerintah yang diberikan kepada induk perseroan akan menjadi salah satu
peluang bisnis yang besar bagi perseroan dimana peran perseroan sebagai salah satu precaster terbesar di
Indonesia. Asumsi makro ekonomi RAPBN 2014 menetapkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,4 %,
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inflasi 4,5 %, nilai tukar dollar Rp. 9.750, dimana belanja negara didalam RAPBN 2014 diperkirakan
mencapai Rp. 1.764 Trilliun. Program Nawa cita Pemerintah, untuk membangun tol laut, pembangunan
trans Jawa, Sumatera, dan pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta airport mendorong kebutuhan
akan precast meningkat, serta arus globalisasi mendorong penggunaan teknologi baru akan meningkatkan
efisiensi kerja perusahaan.
Ancaman Waskita Precast TBK (WP)
Perlunya memantau permasalahan hukum yang telah terjadi maupun berpotensi akan terjadi.
Termasuk koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian masalah produksi. Masalah Lingkungan.
Masalah Ketenagakerjaan. Permasalahan mengenai penghematan air, kertas, listrik dan bahan bakar.
Permasalahan terkait K3LMP. Risiko likuiditas berupa kesulitan Perseroan dalam memenuhi kewajiban
keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Kesulitan keuangan signifikan yang
dialami penerbit atau pihak peminjam, serta arus globalisasi mendorong masuknya investor asing dengan
modal kuat ikut berkompetisi dalam sektor konstruksi di Indonesia
4.2.2. Kanvas Model Bisnis Perbaikan
Tujuan dari penyempurnaan model bisnis pada Sembilan elemen ini bertujuan untuk mendukung
tujuan perusahaan. Perbaikan model bisnis perbaikan ini dapat dilihat dari data dibawah ini:
1. Customer Segment. Diversifikasi usaha perlu dilakukan, bukan hanya dengan jasa mesin dan
pembuatan produk tetapi juga bisa dengan pengembangan jenis usaha yang bisa di inovasikan.
Menggunakan kekuatan marketing guna mendapat pelanggan dari luar negeri, Asia tenggara serta
negara negara lain yang memerlukan jasa Waskita Beton Precast Tbk. Pelanggan dari BUMD atau
BUMN serta swasta yang belum digarap dengan baik, segera digalakkan dengan memanfaatkan
jaringan asosiasi yang sudah ada.
2. Value Proposition. Nilai tambah untuk pelanggan yang ditawarkan dengan adanya perbaikan bisnis
model kanvas ini diantaranya Jika memungkinkan adanya penambahan mesin baru yang lebih modern
serta lebih berkualitas agar pelanggan tahu WSBP memiliki semua jenis mesin yang bisa melayani
semua kebutuhan pelanggan. Pertahankan mutu serta kualitas yang sudah baik menjadi jauh lebih baik
dengan cara konsisten menjaga semua hal tersebut, serta mengurangi cacat produk agar tidak ada
pelanggan yang mengeluh atau pindah ke perusahaan lain.
3. Channels. Perbaikan dalam model bisnis terbarukan untuk saluran distribusi dilakukan dengan
Lakukan road show untuk memperkenalkan produk WSBP ke beberapa daerah yang berpotensi dengan
banyak penduduk , terutama di kota kota besar di Indonesia, ataupun kalau memungkinkan juga ke
luar negeri untuk menjaring pelanggan besar dan baru. Aktifkan lagi kerjasama dengan pihak ketiga
sebagai partner dalam mempromosikan produk dan jasa WSBP.
4. Customers Relationship. Lakukan gathering atau pergi bersama pelanggan sebagai bentuk perhatian
dari WSBP. Pemberian diskon atau potongan harga atau dengan pemberian fasilitas lain seperti
penggunaan lounge di bandara kemudahan penggunaan diskon makan atau sejenisnya tujuan agar
pelanggan bertambah puas.
5. Revenue Streams. Jasa pelatihan bagaimana cara menggunakan mesin produksi, serta teknologi apa
saja yang dipakai dimana WSBP menarik fee atau bayaran dari jasa tersebut. Kurangi cacat produk
agar tidak terjadi lagi clash action dari pelanggan. Penjualan asset yang sudah tidak produktif seperti
mobil atau kendaraan operasional serta mesin mesin lama yang tidak produktif, dimana dana yang
diperoleh bisa di pakai kembali untuk reinvestasi.
6. Key Resources. Sumber daya apa saja yang dimiliki saat ini dan apa yang bisa dikembangkan WSBP.
Dari model bisnis perbaikan ini sumber daya yang bisa dikembangkan diantaranya : Pembangunan/
penambahan kembali plant, dibangun dengan dana IPO guna penambahan sumber daya terbarukan.
Buat jasa sewa mesin dalam jangka panjang, dimana dana akan tersedia untuk jangka panjang.
7. Key Activities. Dengan kanvas model bisnis baru ini, WSBP diharapkan dapat mengembangkan
aktifitas diantaranya. Tetap beroperasinya semua plant, mesin serta perawatan terhadap semua mesin
agar Produksi tetap berjalan normal tanpa ada gangguan yang berarti. Jaringan internet tetap dijaga
bahkan diperkuat agar dapat berfungsi semua sistem produksi serta dapat dimanfaatkan dengan
maksimal. Sewa gudang di lakukan kepada para pelanggan yang tidak memiliki gudang. Membuat
produk yang inovatif, keandalan serta gengsi dari produk tersebut mengandung citra perusahaan dan
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dapat mempengaruhi daya tarik pembeli. Efisiensi dan efektivitas, pengembangan teknologi, SDM,
transportasi, serta pengadaan bahan baku yang juga perlu efisien.
8. Key Partnership. Tujuan dari mitra kerja ini yang diharapkan oleh WSBP, dengan adanya model
bisnis perbaikan ini, yang harus dilakukan adalah dengan bermitra dengan perbankan baik dengan
dalam negeri maupun luar negeri serta untuk teknologi terbarukan juga. Perbanyak mitra dengan
supplier untuk bahan baku serta bahan pendukung, terutama bahan produksi langsung.
9. Cost Structure. Struktur biaya dari model bisnis terbarukan WSBP diantaranya perlunya pengurangan
biaya tetap untuk bahan baku lainnya. Biaya investasi yang diambil dari dana IPO guna pembangunan
plant dan lainnya. Pinjaman lunak dari dalam maupun luar negeri guna penguatan modal usaha serta
penambahan modal untuk biaya operasional perusahaan.
Dari faktor-faktor strategis internal maupun eksternal tersebut, dapat disusun semua faktor faktor
kunci utama yang berpengaruh besar buat perkembangan perusahaan untuk beroperasi. Serta perbaikan
bisnis model kanvas dapat dilihat pada gambar BMC terbarukan dibawah ini:
Key Partnership

Key Activities

Value Proposition

Sistem Produksi sudah
Kontrak dengan Pemasok
Memiliki SDM yang memiliki
berjalan
pengalaman komprehensif
IT Integrated
Kerjasama dengan
SDM tersedia
Market captive yang terjamin
Perbankan
bekerjasama dengan
Learning Centre
Jaringan pemasaran yang
transporter
tersedia
mapan
Aliansi bisnis dengan PMA
Kemitraan Kerja Sama
Operasi (KSO)
Perbaikan :

Bermitra lebih baik lagi
dengan perbankan

Perbanyak mitra dengan
supplier

Kerjasama dengan
pemasok

Customer Segments
Ada lebih dari 15
pelanggan utama

Memberikan harga yang Mayoritas pelanggan
kompetitif
perusahaan dalam negeri
Menjalin kontrak
Sebagian pelanggan
payung dengan vendor berulang
Pelanggan yang
kontrak Perusahaan dan
Tawaran produk yang beragam
memprioritaskan kualitas
perusahaan transporter
tinggi

Tambahan modal dari
Reputasi yang baik
IPO
Perbaikan :
aktif dalam eksebisi
Perbaikan :

Customer
Relationships
Produk berkualitas
dibanding pesaing

Perbaikan :

Penambahan Mesin Baru

Tetap beroperasinya Perbaikan Mutu
semua plant
Jaringan internet tetap Kurangi Cacat Produksi
diperkuat
Sewa gudang di
lakukan
Membuat produk yang
inovatif
Efisiensi dan efektivitas
Key Resources
Tersedia SDM
Memiliki pelanggan
loyal
Memiliki rekanan
pemasok
Perbaikan :
Pembangunan/
penambahan kembali
plant

Perbaikan :

Lakukan gathering atau Diversifikasi usaha
pergi bersama
pelanggan
Pemberian diskon atau Menggunakan kekuatan
potongan harga
marketing guna mendapat
pelanggan dari luar negeri
memanfaatkan jaringan
asosiasi yang sudah ada

Channels
memiliki pusat
pengaduan konsumen
Hubungan baik dengan
Pemasok bahan baku
Perbaikan :
Lakukan road show
Aktifkan lagi kerjasama
dengan pihak ketiga
sebagai partner

Buat jasa sewa mesin
dalam jangka panjang
Cost Structure
Mengakuisisi beberapa pabrik Precast
Peningkatan Asset tahun per tahun

Perbaikan :
Perlunya pengurangan biaya tetap untuk bahan baku lainnya
Biaya investasi yang diambil dari dana IPO
Pinjaman Lunak dari dalam dan luar negeri

Revenue Streams
Pola dengan Uang Muka
Pembayaran bisa Giro dan Tunai
Sumber dana IPO
Melakukan pembatasan piutang out standing terhadap
pelanggan
Perbaikan :
Jasa Pelatihan menggunakan mesin mesin produksi
Kurangi Cacat Produksi
Penjualan Aset yang tidak produktif

Sumber : Data diolah 2019
Gambar 12. BMC Perbaikan Waskita Beton Precast Tbk
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V.

SIMPULAN

Situasi internal untuk kekuatan yang dimiliki Waskita beton precast Tbk sudah memiliki pelanggan
tetap baik perusahaan BUMN atau Swasta yang menjadi pelanggan tetap dan mayoritas dari perusahaan
industri, dimana mereka juga memiliki Mesin dan Plant yang masih aktif, untuk integrated IT pun sudah
dilakukan disemua divisi perusahaan. Waskita precast juga sudah bekerja sama dengan rekanan pemasok
bahan baku dan bahan pendukung termasuk sudah bekerjasama dengan pemerintah sebagai regulator dan
sudah mengikuti asosiasi juga untuk perbankan pun sudah bekerja sama sebagai penopang permodalan
untuk operasional perusahaan.
Situasi internal untuk kelemahan yang dihadapi Waskita beton precast Tbk adalah belum maksimal
dalam pemasaran, karena masih banyak pangsa pasar yang harus digarap lagi seperti dari luar negeri juga
administrasi terutama sistem persediaan belum tersusun sempurna serta masih banyaknya sisa hasil
produksi dari proses produksi yang ada. Perlu diaktifkan kembali komite manajemen risiko agar setiap
kegiatan dapatdi identifikasi risiko apa saja yang akan terjadi dan pengelolaan audit dapat berjalan dengan
baik.
Situasi eksternal perusahaan ancaman adanya kompetitor asing untuk produk sejenis serta pemain
lokal lainnya yang memiliki permodalan kuat, juga fluktuasi harga atau inflasi yang akan mempengaruhi
harga produk dan jasa.
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