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ABSTRACT
Soy milk with plastic package have a potential to be a small business that can be run by
seller with small financial. Nowdays, the interest of soy milk are quite high and there are still no
complaints from consumers about the plastic package. The purpose of this study is to analyze the
effect of customer segments, value propotion, channels. This research uses descriptive
quantitative research design with explanatory. The population of this study consist of 127
consumers of UD Sehat Sejahtera Bersama Jember/mounth. The sample used 60 respondents,
using non-probability sampling technique with accidental sampling approach. Using analyze
equipment with multiple linear regression analysis with SPSS software version 21. The results of
the test can be known variables T customer segments, value propotion, channels have significant
effect with purchasing decisions.
Keywords: Business Model Canvas, Soy Milk, Purchasing Decisions.
ABSTRAK
Usaha susu kedelai kemasan plastic berpotensi sebagai usaha kecil yang dapat dilakukan oleh
pedagang dengan modal kecil. Pada saat ini minat terhadap minuman susu kedelai cukup tinggi
dan belum ada keluhan dari konsumen susu kedelai kemasan plastik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh customer segmen, value propotion, channels. Jenis penelitian ini
menggunakan deskriptif kuantitatif dengan desaign penelitian eksplanatori. populasi dalam
penelitian ini sebanyak 127 konsumen UD Sehat Sejahtera Bersama Jember/bulan. Sampel yang
digunakan sebanyak 60 responden,menggunakan teknik non probability sampling dengan
pendekatan accidental sampling. Alat analisis menggunakan regresi liner berganda dengan
software SPSS versi 21. Dari hasil uji T dapat diketahui variabel customer segmen, value
propotion, channels, berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
.
Kata Kunci:Business Model Canvas,SusuKedelai,keputusan pembelian.
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PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

UMKM pertama kali oleh Rudjito
(2003) mengemukakan bahwa Usaha Mikro
Kecil dan Menengah adalah usaha yang
memiliki peran yang penting dalam
perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari
segi jumlah usaha maupuan dari segi
penciptaan lapangan kerja.UMKM dalam
membantu negara/pemerintah dalam hal
penciptaan lapangan kerja baru dan lewat
UMKM
juga banyak tercipta unit-unit
kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga
baru yang dapat mendukung pendapatan
rumah tangga.
Menurut David (2009) perumusan
strategi adalah sebuah taktik permainan
sebuah perusahaan, perumusan strategi
mencakup pengembangan visi dan misi,
identifikasi peluang dan ancaman eksternal
suatu organisasi, kesadarana kan kekuatan
dan kelemahan internal, penetapan tujuan
jangka panjang,
pencarian strategi
alternatif, dan pemilihan strategi tertentu
untuk mencapaitujuan. Penerapan
dan
implementasi model bisnis yang tepat
dalam suatu perusahaandapat memberikan
beberapa manfaat utama yang dapat
meningkatkanlaba
serta
daya
saing
perusahaan yang bersangkutan, dengan
melakukan
perbaikandan
perubahan
terhadap model bisnis yang tepat perusahaan
dapat meningkatkanlabanya melalui linilini bisnis dan ide-ide baru yang dapat
menjadi pemasukanlaba bagi perusahaan.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan
adalah masalah pasar.
Menurut Osterwalder dan Pigneur
(2012) mengatakan bahwa model bisnis
dapat dijelaskan dengan
sangat
baik
melalui sembilan balok bangun dasar
yang memperlihatkan cara berfikir tentang
bagaimana cara perusahaan menghasilkan
uang.

1. Pengertian Pemasarandan Manajemen
Pemasaran
Menurut Swasta (2003) menjelaskan
bahwa 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
potensial. Menurut Kotler dan Keller (2010).
Pemasaran
adalah
sebuah
proses
kemasyarakatan dimana individu dan
kelompok memperoleh apa yang mereka
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan,
dan
secara
bebas
mempertukarkan produk dan jasa yang
bernilai dengan orang lain. Manajemen
pemasaran adalah seni dan ilmu memilih
pasar sasaran dan meraih, mempertahankan,
serta menumbuhkan pelanggan dengan
menciptakan,
menghantarkan
dan
mengkomunikasikan nilai pelanggan yang
unggul Kotler dan Keller (2010).
2. Pengertian ManajemenStrategik
David (2009) mengatakan manajemen
stratejik dapat didefinisikan sebagai seni
dan pengetahuan dalam merumuskan,
mengimplementasikan serta mengevaluasi
keputusan–keputusan
lintas fungsional
yang memampukan
sebuah organiasi
mencapai tujuannya. Menurut Solihin
(2009) manajemen startegi
merupakan
serangkain
keputusan
dan tindakan
manejerial yang menentukan kinerja
perusahan dengan tujuan utama pembuatan
strategi melalui proses manjemen srategi
dari perusahaan.
3. PerilakuKonsumen
Kotler dan Keller (2007) menyatakan
bahwa perilaku konsumen adalah studi
bagaimana
individu,
kelompok
dan
organisasi memilih, membeli, menggunakan
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dan menempatkan barang, jasa, ide atau
pengalaman untuk memuaskan keinginan
dan
kebutuhan
mereka.
Keputusan
konsumen menurut Kotler (2010) bahwa
keputusan untuk membeli yang diambil oleh
pembeli sebenarnya merupakan kumpulan
dari sejumlah keputusan.
4. Kerangka Konseptual
Untuk lebih jelasnya tentang kerangka
konseptual yang membentuk penelitian ini
akan disajikan kerangka konseptual sebagai
berikut :
Gambar 2.3 : Kerangka Konseptual
Customer Segmen (X1)

Value Proposition (X2)

Channels (X3)

H1

H2

Keputusan Pembelian
(Y)

H3

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah metode analisis
kuantitatif merupakan metode analisis
dengan angka- angka yang dapat dihitung
maupun diukur Sugiyono (2010). Analisis
kuatitatif
ini
dimaksudkan
untuk
memperkirakan besarnya pengaruh secara
kuantitatif dan perubahan satu atau beberapa
kejadian lainnya dengan menggunakan alat
analisis statistik.
2. Jenis Dan Sumber Data
Data yang dianalisis adalah data yang
diperoleh
melalui
wawancara
dan
penyebaran kuisioner kepada staff dan
konsumen UD Sehat Sejahtera Bersama
Jember. Selain itu, dibutuhkan pula data
sekunderdalam penelitian ini berupa sejarah
singkat UD Sehat Sejahtera Bersama,
struktur organisasi dan job description UD
Sehat Sejahtera Bersamadan beberapa data

pembanding yang berasal dari skripsi
terdahulusepertibuku-buku dan majalah
yang berkaitan dengan penelitian ini, serta
berbagai informasi yang diperoleh dari
internet.
3. Populasi Dan Teknik Pengambilan
Sampel
Menurut Sugiyono (2010) populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen UD Sehat
Sejahtera Bersama Jember.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
(Sugiyono, 2010). Penelitian ini menetapkan
jumlah sempel sebanyak 60 responden
dengan menggunakan teknik non probability
sampling dengan pendekatan accidental
sampling.Jumlahnya
ditentunkan
berdasarkan perhitungan mengunakan rumus
Slovin dalam (Sevillaet.al, 2007) sebagai
berikut:

Dalam penelitian ini populasi yang
digunakan adalah konsumen UD Sehat
Sejahtera Bersama atau jumlah pengunjung
dalam observasi sebanyak 127 dari 137, dan
tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah
10 %, maka jumlah sampel yang digunakana
dalah
(

)

Jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 60 responden.
4.

Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah
Kuesioner. Kuisioner merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan
memberi sperangkat pertanyaan atau
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pertanyaan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya Sugiyono (2010). Kuesioner
dibuat dengan menggunakan pertanyaan
untuk
mendapatkan
informasi
yang
bermanfaat yang mendukung teori dan
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
Dengan melakukan penyebaran kuesioner
untuk
mengaku
persepsi
responden
digunakan skala likert (Freddy:1997).
Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan
menggunakan skala 1-5 untuk mewakili
pendapat dari responden. Nilai untuk skala
tersebut adalah:
a. Sangat Setuju
:5
b. Setuju
:4
c. Kurang setuju
: Netral
d. Tidak setuju
:2
e. Sangat tisak setuju
:1
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sejarah UD Sehat Sejahtera Bersama
Jember
Industri susu kedelai adalah pabrik
yang bergerak dibidang produksi pangan
yang memproduksi susu kedelai. Industri ini
telah mendapatkan izin
dari
badan
pengawasan obat dan makanan (POM)
yang diatur dalam undang-undang sebagai
syarat pendirian industri dibidang pangan.
Lokasinya berada diPerumahan Mastrip
Block CC8 Kota Jember. Industri ini telah
berdiri ± selama 9 tahun sejak tahun 2010
dengan karyawannya saat ini berjumlah
28 orang. 5 orang dibidang produksi, 20
orang dibidang packcaing dan 3 orang
dibagian mengantar atau sebagai supir yang
dibagi sesuai bagiannya masing-masing.
2.
a.

Metode Analisis Data
Uji Validitas
Dari hasil uji validitas dapat diketahui
bahwa seluruh variable dari business model
canvas menunjukkan bahwa korelasi antara
masing-masing indikator terhadap total skor
memiliki nilai signifikanai<0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua item
pernyataan dinyatakan valid.
b. Uji Reliabilitas
Hasil
uji
reliabilitas
tersebut
menunjukkan bahwa nilaicronbach’sAlpha
yakni
0,820,
0,715,
0,761
>0,60
sehinggadelapandari
variable
business
model canvas tersebut layak digunakan
sebagai alat ukur, dan kuesioner dinyatakan
handal atau reliable. Sedangkan satu dari
variable ini tidak reliable dan dinyatakan
belum handal.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari hasil pembahasan pada
bab sebelumnya yang menggunakan IBM
SPSS Versi 21 dapat diambil beberapa
kesimpulan, diantaranya:
1. Hasil
pengujian
hipotesis
telah
membuktikan bahwa variable customer
segmen (X1)berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian (Y). hal
ini berarti, customer segmen mampu
menjadi
penentu
dasar
dalam
menentukan segmen pelanggan dalam
sebuah usaha pada UD Sehat Sejahtera
Bersama Jember.
2. Hasil
pengujian
hipotesis
telah
membuktikan bahwa variable value
propotion (X2)berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian (Y). hal
ini berarti, value propotion mampu
menjadi penentu dasar untuk mengetahu
masalah yang sedang dihadapi usaha
dan menawarkan nilai tambah terhadap
produk atau jasa yang ditawarkan dalam
sebuah usaha pada UD Sehat Sejahtera
Bersama Jember.
3. Hasil
pengujian
hipotesis
telah
membuktikan bahwa variable channels
(X3)berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian (Y). hal ini
berarti, channels mampu menjadi
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penentu dasar untuk mengetahui tempat
penyaluran produk atau jasa yang
ditawarkan dalam sebuah usaha pada
UD Sehat Sejahtera Bersama Jember.
Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian dan
kesimpulan
yang
dipaparkan,
maka
selanjutnya peneliti menyampaikan saransaran yang kiranya dapat memberikan
manfaat kepada pihak- pihak yang terkait
atas hasil penelitian ini. Adapun saran- saran
yang dapat disampaikan peneliti terhadap
perusahaan adalah sebagai berikut:
A. Bagi UD Sehat Sejahtera Bersama
Jember
1. Diharapkan
perusahaan
dapat
mempertahankan pelanggan yang sudah
menjadi sasaran utama dalam usaha
susu kedelai dan memperhatikan
beberapa pelanggan untuk dapat
menarik konsumen dalam pembelian
susu kedelai pada UD Sehat Sejahtera
Bersama Jember.
2. Diharapkan
perusahaan
dapat
memberikan suatu nilai tambah dari
produk susu kedelai yang dihasilkan,
agar tetap banyak diminati oleh semua
kalangan terutama pelanggan yang
sudah melakukan pembelian pada UD
Sehat Sejahtera Bersama Jember.
3. Diharapkan kepada perusahaan dapat
mengevaluasi saluran distribusi produk,
meskipun produk susu kedelai ini sudah
menyebarluas diberbagai kota sehingga
pelanggan yang sudah melakukan
pembelian tetap percaya, loyal dan
terkontrol dengan baik pada UD Sehat
Sejahtera Bersama Jember.
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