
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Energi 

 Energi merupakan salah satu sektor yang sangat penting terutama dalam 

perekonomian Indonesia. Kondisi perenergian di Indonesia tentunya mengikuti 

keadaan energi dunia. Penggunaan energi yang meningkat yang terjadi hampir 

diseluruh dunia memberikan kesempatan untuk Negara kita mencari alternatif 

untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa. Pentingnya dilakukan antisipasi 

dikarenakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam semakin menipis 

(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016).  

 Alternatif terbaik guna  mengantisipasi semakin menipisnya energi dari 

sumber daya alam yaitu energi baru terbaharukan. Sumber energi baru 

terbaharukan merupakan sumber energi yang tidak mencemari lingkungan atau 

disebut ramah lingkungan dan juga tidak menambah deretan masalah yang tertuju 

pada perubahan iklim dan pemanasan global (Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, 2016). 

 

2.2 Briket 

 Bahan bakar terbaharukan yang berwujud padat yang berasal dari berbagai 

bahan dasar merupakan pengertian dari Briket (briquette). Terdapat 2 jenis 

penggolongan dari energi terbaharukan briket yakni briket batu bara dan 

biobriket. Penggunaan briket sebagai bahan bakar merupakan langkah yang 

potensial karena harga yang lebih ekonomis dan juga lebih ramah lingkungan. 

Pemilihan biobriket sebagai solusi atau alternatif dinilai tepat dikarenakan saat ini 

mayoritas masyarakat yang menginginkan bahan bakar murah justru malah 

berbahaya bagi masyarakat itu sendiri. Rusaknya ekologi hutan adalah salah satu 

dampak buruk dari pemanfaatan alam guna mendapatkan bahan bakar yang murah 

yaitu dengan menebang hutan guna mendapatkan kayu bakar. Pengembangan 

biobriket juga bermanfaat bagi kestabilan ekonomi masyarakat dan juga membuka 

lapangan kerja baru, dengan harga jual briket yang rendah diharapkan kebutuhan 
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bahan bakar masyarakat kecil dapat terpenuhi tanpa melakukan reboisasi hutan 

yang merusak alam. Proses yang cukup mudah dalam pembuatan briket juga 

sangat menguntungkan masyarakat hal ini disebabkan karena menggunakan 

teknologi sederhana. (Hambali , 2007 dikutip oleh Widarti, 2016). 

 Sisa hasil pertanian dikenal juga dengan istilah biomassa. Limbah 

biomassa dari hasil pertanian khususnya limbah dari agroindustri, merupakan 

komponen bahan baku yang dapat diolah menjadi biobriket. Beberapa bahan yang 

dapat dimanfaatkan yaitu diantaranya, tempurung kelapa, tempurung kelapa sawit, 

serbuk gergaji, dan bungkil sisa pengepresan biji-bijian. Dampak positif dapat 

dirasakan masyarakat ketika dilakukannya pengembangan energi terbaharukan 

dengan memanfaatkan limbah agroindustri, dampak positif tersebut dapat 

dirasakan oleh pengembang potensi biobriket maupun masyarakat dan lingkungan 

pengembangan briket tersebut. (Widarti, 2016) 

 Pembuatan briket arang dari limbah pertanian dapat dilakukan dengan 

menambah bahan perekat, dimana bahan baku diarangkan terlebih dahulu 

kemudian ditumbuk, dicampur perekat, dicetak dengan system hidrolik maupun 

manual dan selanjutnya dikeringkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hartoyo menyimpulkan bahwa briket arang yang dihasilkan setara dengan briket 

arang buatan inggris dan memenuhi persyaratan yang berlaku di Jepang karena 

menghasilkan kadar abu dan zat yang mudah menguap (volatile mailer) yang 

rendah serta kadar karbon terikat (fixed carbon) dan nilai kalor yang tinggi. 

Kualitas briket bioarang juga ditentukan oleh bahan pembuat atau penyusunnya, 

sehingga mempengaruhi kualitas nilai kalor, kadar air, kadar abu, kadar bahan 

menguap, dan kadar karbon terikat pada briket tersebut (Widarti, 2016). 

  

2.3 Proses Pembuatan Biobriket 

 Proses perancangan briket dari pemanfaatan limbah biji salak dan ampas 

tebu. Tahapan pengerjaan secara umum dimulai dari pengeringan bahan baku, pra 

karbonisasi, penggilingan bahan baku, penghalusan bahan baku, pencetakan 

briket, pengeringan setelah dicetak, dan pengukuran nilai kalor (Rizky, 2015).  
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Bahan baku yang digunakan pada perancangan briket ini yaitu limbah biji 

salak dan limbah ampas tebu. Setelah bahan baku diperoleh, dilakukan 

penjemuran selama 2 hari yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang 

terkandung dalam bahan baku. Selanjutnya proses karbonisasi, pada proses ini 

bahan baku yang telah dikeringkan kemudian dibakar dalam drum kaleng selama 

5 jam dan didinginkan seharian hingga menjadi karbon atau biasa disebut arang. 

Tujuannya yaitu untuk menghasilkan arang aktif yang kemudian akan menjadi 

bahan pembuatan briket (Rizky, 2015). 

Tahapan selanjutnya adalah penggilingan bahan baku menggunakan mesin 

grinder, tujuannya untuk melebur dan mencacah bahan baku biji salak yang sudah 

menjadi arang dan ampas tebu karena setelah dikarbonisasi biji salak masih 

berbentuk utuh. 

Tahapan selanjutnya adalah penggilingan bahan baku menggunakan mesin 

ballmilling, tujuannya agar menghasilkan tekstur yang halus sehingga mudah 

dalam melakukan pengayakan. Ayakan yang digunakan memiliki ukuran yang 

berbeda, dimulai dari 100 µm, 53 µm, dan 38 µm. Setalah pengayakan akan 

menghasilkan partikel dengan ukuran bervariasi (Rizky, 2015).  

Aktivitas pengayakan dilakukan untuk menyeragamkan bahan baku agar 

mendapatkan nilai kalor yang tinggi, pengayakan dilakukan menggunakan ayakan 

53 µm.  Tahap selanjutnya, membuat adonan dari bahan baku biji salak yang 

sudah di haluskan dan di seragamkan menggunakan ayakan dengan 53 µm. Proses 

pengadonan briket dilakukan dengan 3 variasi yaitu 95% biji salak + 5% ampas 

tebu, 90% biji salak + 10% ampas tebu, 85% biji salak + 15% ampas tebu. 

 

Biji Salak Ampas Tebu 

95 % 5 % 

90 % 10 % 

8 5% 15 % 
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Tujuan dilakukannya 3 variasi dalam pengadonan untuk mendapatkan 

komposisi terbaik dalam proses pembuatan briket. Setelah bahan baku diadon 

kemudian dilakukan proses pencetakan briket, proses pencetakan menggunakan 

alat Hidrolik press dengan tekanan 2 ton (2500KN/m
2
). Setelah dicetak briket 

dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100 
o
C selama 90 menit, dan 

dijemur dibawah sinar matahari selama 1 hari. (Rizky, 2015) 

 

2.4 Karbonisasi  

 Unsur yang berlimpah jumlahnya di alam disebut juga karbon, unsur 

karbon dapat ditemukan pada jenis material organik. Untuk menghasilkan karbon 

dilakukan dengan mengubah bahan baku asal menjadi karbon bewarna hitam 

melalui pembakaran dalam ruang tertutup dengan udara seminimal mungkin. 

Memasukkan bahan organik kedalam lubang atau ruangan yang dindingnya 

tertutup seperti didalam tanah atau tangki yang terbuat dari plat baja dan nyala api 

dikontrol merupakan proses karbonisasi atau pengarangan. Bertujuan agar bahan 

yang dibakar tidak menjadi abu, tetapi menjadi arang yang masih terdapat energi 

didalamnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahan tersebut 

masih terdapat sisa energi yang dimanfaatkan untuk keperluan, seperti memasak, 

memanggang, dan mengeringkan. Bahan   organik yang sudah menjadi arang 

tersebut akan mengeluarkan sedikit asap dibandingkan dibakar langsung menjadi 

abu (Destyorini, 2010). 

 Perhitungan jumlah atau volume bahan organik, ukuran parsial bahan, 

kerapatan bahan, tingkat kekeringan bahan , jumlah oksigen yang masuk dan asap 

yang keluar dari ruang pembakaran merupakan langkah untuk mengetahui 

lamanya proses pengarangan. Keberhasilan jika hasil akhir yang didapatkan, 

pembakaran berupa abu berwarna keputihan dan seluruh energi di dalam bahan 

organik dibebaskan, hal tersebut dapat dikatakan proses pembakaran sempurna. 

Namun dalam pengarangan, energi pada bahan akan dibebaskan secara perlahan. 

Apabila proses pembakaran dihentikan secara tiba - tiba ketika bahan masih 

membara, bahan tersebut akan menjadi arang yang berwarna kehitaman. Pada 

bahan masih terdapat sisa energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
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keperluan, seperti memasak, memanggang dan mengeringkan. Bahan organik 

yang sudah menjadi arang tersebut akan mengeluarkan sedikit asap dibandingkan 

dibakar langsung menjadi abu (Destyorini, 2010). 

Prinsip proses karbonisasi adalah pembakaran biomassa tanpa adanya 

kehadiran oksigen. Sehingga yang terlepas hanya bagian volatile matter, 

sedangkan karbonnya tetap tinggal di dalamnya. Temperatur karbonisasi akan 

sangat berpengaruh terhadap arang yang dihasilkan sehingga penentuan 

temperatur yang tepat akan menentukan kualitas arang (Destyorini, 2010). 

 

2.5 Pencetakan dan Pengeringan 

Proses pencetakan dan pengeringan dilakukan dengan cara menekan bahan 

baku yang telah dimasukkan kedalam wadah besi yang bertujuan untuk membantu 

proses pengikatan dan pengisian ruang-ruang kosong, ukuran partikel-partikel 

yang kurang seragam akan menyebabkan ikatan antar partikel kurang sempurna. 

Untuk memaksimalkan kualitas kerapatan briket yang dihasilkan, penekanan 

dilakukan menggunakan mesin pres hidrolik dengan tekanan 2 ton (2500 KN/m
2 
). 

Lalu briket yang sudah dicetak lalu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

100 
0
C (Riski, 2015) 

 

2.6 Standar briket 

 Briket yang baik juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan, 

kualitas briket yang dihasilkan menurut standart mutu Jepang, inggris, USA, dan 

Indonesia sebagai data pembanding, sehingga dapat diketahui kualitas briket yang 

dihasilkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.1 Standar Briket Beberapa Negara 

Sifat Jepang Inggris USA Indonesia 

Kadar Air (%) 6-8 3-4 6 < 8 

Kadar Abu (%) 3-6 8-10 18 < 8 

Nilai Kalor (kal/g) 6000-7000 7300 6200 < 5000 

  (Sumber: Widarti, 2016). 
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2.7 Definisi Design for Manufacturing 

Kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk berguna untuk pengarahan 

pada tahap konsep pengembangan produk, namun selama kegiatan 

pengembangan, tim sering mengalami kesulitan menghubungkan kebutuhan dan 

spesifikasi ke masalah-masalah desain khusus yang mereka hadapi. Untuk alasan 

ini, banyak tim melakukan desain untuk manufaktur, yang merupakan merupakan 

dasar yang penting karena secara langsung berhubungan dengan biaya produksi. 

Proses produksi mengacu pada pembuatan bagian-bagian komponen 

individu dari suatu produk. Istilah Design for manufacturing berarti desain untuk 

memudahkan pembuatan suatu produk. Dalam Design for manufacturing Biaya 

manufaktur atau biaya produksi ( manufacturing cost ) adalah faktor kunci dari 

keberhasilan produk secara ekonomi. Keberhasilan secara ekonomis tergantung 

pada profit margin yang diperoleh pada tiap penjualan produk dan berapa banyak 

produk yang terjual. Karena hal tersebut, aspek yang berkaitan dengan biaya 

produksi dapat mempengaruhi konsep produk dan metode produksinya. 

Penerapan Design for manufacturing yang efektif akan mendukung biaya 

produksi yang murah tanpa mengorbankan kualitas produk. (Marinscu, 2002). 

Proses Design for manufacturing terjadi bersamaan dengan rekayasa 

teknik yang digunakan  untuk menurunkan arus siklus hidup produk yang 

memperhatikan bagian terdepan dari proses NPD. Pengoptimalan proses desain 

produk awal dalam tahap konsep desain dalam rangka untuk memastikan bahwa 

produk dapat diproduksi dengan mudah. Dalam proses ini, desain produk sebisa 

mungkin disederhanakan dengan pengubahan pada fitur agar sesuai dengan 

kemampuan fasilitas manufaktur. Desain produk dapat dioptimalkan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip Design for manufacturing yang digunakan sebagai 

standar penggunaan part, eliminasi dari komponen yang tidak perlu, integrasi dari 

beberapa komponen, pilihan assembly komponen dengan mudah, penggunaan 

snap fits. Prosedur ini tidak hanya akan menghasilkan suatu produk yang mudah 

untuk manufaktur, tetapi juga yang menggunakan bahan lebih sedikit, lebih baik 
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dan lebih murah untuk memproduksi. Dengan demikian, memberikan organisasi 

keuntungan kompetitif dalam pasar dunia saat ini (Marinscu, 2002). 

Untuk melaksanakan program desain untuk perusahaan manufaktur harus 

bersedia untuk menjalani perubahan. Hal ini meliputi perubahan yang meliputi 

penyatuan  desain dan pengembangan proses dan struktur organisasi tradisional 

agar sesuai dengan prinsip-prinsip Design for manufacturing. Proses yang berurut 

harus berintegrasi dengan keseluruhan desain proses. Karyawan dijauhkan dari 

sikap  individualis dan dilatih untuk menjadi pemain dalam tim. Desainer harus 

dididik tentang operasi manufaktur dan semua pegawai harus sadar tentang 

bagaimana mereka membuat pilihan yang nantinya akan mempengaruhi operasi 

dalam pengembangan proses. Agar semua perubahan yang terjadi, juga harus ada 

komitmen yang kuat dari manajemen diatasnya. (Marinscu, 2002). 

2.8 Pengetahuan Manufaktur dalam Tahap Pengembangan Konsep dan 

Desain 

Dalam proses manufaktur Design for manufacturing sesorang harus 

menetapkan fungsi desain dengan pengetahuan yang lebih dari operasi 

manufaktur. Metode yang paling efektif adalah dengan memiliki manufaktur yang 

mewakili bagian dalam keseluruhan proses dan pengembangan desain. Perwakilan 

ini harus menetapkan fungsi desain dengan toleransi manufaktur, proses, 

prosedur, batasan, penjadwalan dan waktu produksi. Jika memungkinkan, supplier 

dan informasi material harus tersedia pada tim desain. Sebagai pemeriksaan akhir 

pada desain, orang yang melakukan manufaktur  harus bisa meninjau desain 

produk dan spesifikasi dalam tahap perluasan konsep dan prototype (Marinscu, 

2002). 

2.9 Depresiasi ( Penyusutan) 

Depresiasi diartikan sebagai penyusutan nilai aset bersamaan dengan 

berlalunya waktu. Sebagaimana diketahui pengertian aset mencakup current asset  

dan fixed asset, namun aset yang terkena depresiasi hanya fixed asset (aset tetap), 
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yang pada umumnya bersifat fisik, seperti bangunan, mesin atau peralatan, 

armada, dan lain-lain.   

Tujuan depresiasi aset adalah karena aset atau barang kekayaan akan menurun 

nilainya dengan berjalannya waktu, maka perlu dipikirkan akibatnya pada proyek-

proyek teknik ataupun kegiatan usaha. Secara umum ada beberapa alasan 

dilakukannya perhitungan depresiasi ini, yaitu (Giatman, 2006): 

1. Untuk menyediakan dana pengembalian modal yang telah di investasikan 

dalam kekayaan fisik, dana ini sifatnya sebagai saving untuk menjamin 

kontinuitas atau keberlanjutan usaha bila mesin habis masa pakainya dan 

perlu diganti dengan yang baru. 

2. Untuk memungkinkan adanya biaya penyusutan yang dibebankan pada biaya 

produksi atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan aset-aset. 

3. Sebagai dasar pengurangan pembayaran pajak-pajak pendapatan yanag harus 

dibayarkan. 

Metode-metode yang biasanya digunakan didalam depresiasi secara 

teoritis ada berbagai metode perhitungan depresiasi, yaitu (Giatman, 2006): 

1. Metode Double Declining Balance Depreciation (DDBD) to Convertion 

Straight of Line Depreciation (SLD)  

Jika hanya menggunakan satu metode DDBD saja, maka menimbulkan 

permasalahan yaitu tidak samanya nilai buku (BV) dengan nilai 

sisa.kemungkinan yang dapat terjadi adalah: 

a. Book Value t = n > Nilai Sisa 

b. Book Value t = n = Nilai Sisa 

c. Book Value t = n < Nilai Sisa 

Jika BVn > S menimbulkan permasalahan dalam menetetapkan nilai aset 

perusahaan, karena berpotensi menimbulkan biaya semu. Ada dua metode 

yang dapat dilakukan: 

1. Melanjutkan perhitungan depresiasi sampai ketemu nilai sisa 

2. Menggabungkan metode DDBD dan SLD 

Metode pertama tidak selalu dapat digunakan, terutama pada aset tidak 

mungkin lagi ditambah atau aset benar-benar tidak produktif lagi. Metode 



II-9 
 

kedua dapat menggunakan perhitungan langsung, dimana masing-masing 

metode menghitung depresiasi setiap tahunnya, nilai depresiasi  terbesar pada 

tahun yang sama dipakai sebagai pilihan.  

 

2.10 Pengertian Biaya Produksi 

 Dalam membecirakan biaya sebenarnya diketahui ada dua istilah atau 

terminologi biaya yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut: 

(Giatman, 2006) 

1. Biaya (cost), yang dimaksud dengan biaya di sini adalah semua 

pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

diukur dengan nilai uang. 

2. Pengeluaran (expence), yang dimaksud dengan biaya disini adalah semua 

pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

diukur dengan nilai uang. 

Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tentang biaya produksi, klasifikasi 

biaya sebagai berikut: 

1. Biaya berdasarkan waktunya 

Biaya berdasarkan waktu dapat dibedakan atas: 

a. Biaya masa lalu (hystorical cost) 

Biaya yang secara riil telah dikeluarkan yang dibuktikan dengan catatan 

historis pengeluaran kegiatan 

b. Biaya perkiraan (predictive cost),  

Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan bila kegiatan itu dilaksanankan. 

c. Biaya aktual 

Biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Biaya ini perlu diperhitungkan bila 

panjangnya jarak waktu antara pembelian bahan dengan waktu proses 

atau penjualan, sehingga terjadi perubahan harga pasar. 

2. Biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya 

a. Biaya investasi (Investment cost) 

Biaya yang ditanamkan dalam rangka menyiapkan kebutuhan usaha 

untuk siap beroperasi dengan baik. 
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b. Biaya operasional (Operational Cost) 

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha 

tersebut sesuai dengan tujuan. 

c. Biaya perawatan (Maintenance cost) 

Biaya yang diperuntukan dalam rangka menjaga atau menjamin 

performance kerja fasilitas atau peralatan agar selalu prima. 

3. Biaya berdasarkan produknya 

a. Biaya pabrikasi (Factory cost) 

Jumlah dari tiga unsur biaya, yaitu bahan langsung, tenaga kerja 

langsung, dan overhead pabrik. 

b. Biaya Kormesial 

Biaya korrmesial merupakan akumulasi biaya yang untuk membuat 

produk itu dapat dijual diluar biaya produksi, dan digunakan biasanya 

untuk menghitung harga jual produk. 

4. Biaya berdasarkan volume produk 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya yang harus dikeluarkan relatif sama walaupun volume produksi 

berubah dalam batas-batas tertentu . 

b. Biaya variabel (Variable cost) 

Biaya yang berubah besarnya secara proposional dengan jumlah produk 

dibuat. 

c. Biaya semi varibel (Semi varabel cost) 

Biaya yang berubah tidak proporsional dengan perubahan volume, 

misalnya perubahan volume melewati kapasitas fasilitas yang ada 

sehingga diperlukan penambahan kapasitas mesin, biaya perbaikan 

mesin, dan sebagainya. 

 

2.11 Business Model Canvas  

 Pendeskripsian suatu model bisnis dan menggambarkan sebuah model 

bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi 

menciptakan, memberikan dan menangap nilai yang penggunaannya merupakan 
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salah satu strategi Business Model Canvas (BMC). .Business Model Generation 

lebih populer dengan sebutan Business Model Canvas merupakan suatu alat 

untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang atau kita akan 

jalani. Mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan 

pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan sembilan elemen kunci 

yang terintegrasi dengan baik didalamnya mencakup analisis strategi secara 

internal maupun eksternal perusahaan (Osterwalder, 2012). 

 Model Bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui sembilan blok 

bangunan dasar yang memperlihatkan bagaimana cara berfikir tentang bagaimana 

sebuah perusahaan menghasilkan profit. Sembilan blok tersebut digambarkan 

seperti gambar dibawah ini (Osterwalder, 2012): 

 
Gambar 2.1 Business Model Canvas  

(Sumber: Osterwalder, 2012) 

 

1. Customer Segmen  

Blok bangunan segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau 

organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. 

pelanggan adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa  pelanggan (yang 

dapat memberikan keuntungan), tidak ada perusahaan yang mampu bertahan 

dalam waktu lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat 

mengelompokkan mereka dalam segmen berbeda berdasarkan kesamaan 
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kebutuhan, perilaku atau atribut lain. Sebuah model bisnis dapat 

menggambarkan satu atau beberapa segmen pelanggan, besar ataupun kecil. 

Suatu organisasi harus memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana 

yang diabaikan. Setelah itu, barulah organisasi tersebut dapat merancang 

model bisnis dengan pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan spesifik 

pelanggan (Osterwalder , 2012). 

Kelompok pelanggan mewakili beberapa segmen terpisah jika: 

a. Kebutuhan pelanggan memerlukan dan memperbolehkan penawaran 

yang berbeda. 

b. Pelanggan diperoleh melalui saluran distribusi yang berbeda. 

c. Pelanggan memerlukan jenis hubungan yang berbeda. 

d. Pelanggan pada dasarnya memiliki profitabilitas yang berbeda. 

e. Pelanggan bersedia membayar untuk aspek-aspek penawaran yang 

berbeda.  

2. Value Propositions 

Blok bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan 

layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. proposisi 

nilai dapat memecah masalah pelanggan atau memuaskan kebutuhan 

pelanggan. setiap proposisi nilai berisi gabungan produk dan jasa tertentu 

yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik. Dalam hal ini proposisi 

nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan 

perusahaan kepada pelanggan. 

Osterwalder dan Pigneur (2012), mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

nilai yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu: 

a. Menyelesaikan Pekerjaan 

Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan 

pekerjaannya. 

b. Desain 

Desain itu penting tapi sulit diukur. Sebuah produk terlihat menonjol 

karena desainnya yang superior. 
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c. Merek atau Status 

Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang sederhana 

karena menggunakan atau memasang merek tertentu. 

d. Harga 

Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih sering dilakukan 

untuk memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap 

harga. Akan tetapi, proposisi nilai harga murah memberi implikasi 

penting bagi seluruh model bisnis. 

e. Pengurangan Biaya 

Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting untuk 

menciptakan nilai. 

f. Pengurangan Resiko 

Pelanggan menghargai pengurangan resiko yang muncul ketika mereka 

membeli suatu produk atau jasa. 

g. Kemampuan dalam Mengakses 

Menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit 

mengakses produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan 

nilai. 

3. Channels 

Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan 

berkomunikasi dengan segmen pelanggan dan menjangkau mereka untuk 

memberikan proposisi nilai. Saluran komunikasi, distribusi dan penjualan 

merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan, saluran adalah titik 

sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka 

alami. Saluran menjalankan beberapa fungsi, Termasuk (Osterwalder, 2012): 

a. Meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan. 

b. Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan. 

c. Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik. 

d. Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. 

e. Memberikan dukungan purnajual kepada pelanggan. 
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4. Customer Relationships  

Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis 

hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang 

spesifik. Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin 

dibangun bersama segmen pelanggan. Hubungan dapat bervariasi mulai dari 

yang bersifat pribadi sampai otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong 

oleh motivasi berikut: 

a. Akuisisi pelanggan 

b. Retensi (Mempertahankan Pelanggan) 

c. Peningkatan Penjualan (Upselling)  

5. Revenue Streams  

Blok bangunan arus pendapatan menggambarkan uang tuanai yang dihasilkan 

perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan (biaya harus mengurangi 

pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). Jika pelanggan adalah inti dari 

model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Perusahaan harus bertanya 

kepada dirinya sendiri, untuk apakah masing-masing segmen pelanggan 

benar-benar bersedia membayar. Jika pertanyaan tersebut terjawab dengan 

tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih arus pendapatan mungkin 

memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda seperti daftar harga yang 

tetap, penawaran, pelelangan, kebergantungan pasar, kebergantungan volume 

atau manajemen hasil. Model Bisnis melibatkan dua jenis arus pendapatan: 

a. Pendapatan Transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran 

pelanggan. 

b. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan baik 

untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan maupun 

menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. 

Menurut Osterwalder (2012), Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan 

lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau 

kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi 
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barang, penyedia jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau 

sentral entitas yang sedang berlangsung. 

 

6. Key Resources  

Blok bangunan sumber daya utama mengambarkan aset-aset terpenting yang 

dipelukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis 

memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, 

menjangkau pasar mempertahankan hubungan dengan Segmen Pelanggan dan 

memperoleh pendapatan. kebutuhan sumber daya utama berdeda-beda sesuai 

jenis model bisnis. Perusahaan microchip memerlukan fasilitas produksi 

padat modal, sementara desainernya lebih berfokus pada sumber daya 

manusia. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik finansial, intelektual atau 

manusia. Sumber daya utama dapat memiliki atau disewa oleh perusahaan 

atau diperoleh oleh mitra utama. 

7. Key Activities  

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus 

dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat berkerja. Setiap model 

bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci yaitu tindakan-tindakan 

terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan 

sukses. Seperti halnya sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci juga 

diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau 

pasar, mempertahankan Hubungan Pelanggan dan memperoleh pendapatan. 

Seperti sumber daya utama aktivitas-aktivitas kunci berbeda bergantung pada 

jenis model bisnisnya. Untuk produsen software microsoft, aktivitas-aktivitas 

kunci mencakup pengembangan software. Aktivitas-aktivitas kunci 

dikategorikan sebagai berikut (Osterwalder, 2012): 

a. Produksi  

aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan, dan penyampaian 

produk dalam jumlah besar dan kualitas unggul. Aktivitas Produksi 

mendominasi model bisnis perusahaan pabrikan. 

b. Pemecahan Masalah 
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Aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru 

untuk masalah-masalah pelanggan individu. kegiatan-kegiatan konsultan, 

rumah sakit, dan organisasi jasa lainnya. Model bisnis organisasi ini 

membutuhkan aktivitas-aktivitas seperti manajemen pengetahuan dan 

pelatihan berkelanjutan. 

8. Key Partnerships  

Blok bangunan kemiktraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan 

mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk 

kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari 

berbagai model bisnis mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya 

mereka. Kita dapat membedakan empat jenis kemitraan yang berbeda: 

a. Aliansi strategis antara non-pesaing 

b. Coopetition: kemitraan strategis antar pesaing 

c. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru 

d. Hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat 

diandalkan. 

9. Cost Structure  

Struktur Biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya 

terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. 

Menciptakan dan memberikan nilai mempertahankan hubungan pelanggan 

dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan 

biaya semacam ini relatif lebih mudah setelah sumber daya utama, aktivitas-

aktivitas kunci dan kemitraan utama ditentukan. Meskipun demikian, 

beberapa model bisnis lebih terpacu dalam hal biaya daripada model bisnis 

lain. Struktur Biaya dapat memiliki karakteristik berikut: 

a. Biaya Tetap 

Biaya-biaya yang tetap sama meskipun volume barang atau jasa yang 

dihasilkan berbeda-beda. Contohnya: Gaji, Uang sewa, dan fasilitas fisik 

pabrik. 

b. Biaya Variabel 
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Biaya-biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang 

atau jasa yang dihasilkan. 


