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BAB III  

Perencanaan Bisnis 

3.1 Analisis Lingkungkan Eksternal 

 Dalam melakukan sebuah analisa lingkungkan eksternal terdapat 4 faktor 

yang menjadi sebuah proses dalam melakukan analisa tersebut yaitu: 

3.1.1 Faktor Ekonomi 

 Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan 

bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi diperkirakan meleset dari target atau hanya 

tumbuh 5,05% dari target yang ditetapkan sebesar 5.2%. Namun, perubahan dari 

beberapa indikator ekonomi tahun ini dapat memberikan peluang positif bagi para 

pelaku usaha.  

 Jika dilihat secara singkat banyak sekali toko – toko fesyen di Jakarta 

mulai bertumbangan dikarenakan efek ekonomi yang tidak memumpuni. Akan 

tetapi setelah melakukan beberapa acara di luar kota ditemukan bahwa peluang 

untuk membuat toko Pop up Store  diluar kota masih sangat besar. Mengacu pada 

data toko Markette sebelumnya di Makassar terjadi penjualan yang diatas 

ekspektasi. Berdasarkan data yang ada bisa di asumsikan bahwa walaupun 

ekonomi di Indonesia secara makro mungkin tidak mendukung akan tetapi dengan 

adanya keunikan produk dan layanan maka peluang yang dimiliki masih sangat 

tinggi. 

3.1.2 Faktor Sosial 

 Media massa memainkan peran yang sangat tinggi dalam menyajikan 

informasi seputar dunia fesyen. Dikarenakan trend fesyen yang sedang sangat 

berkembang pesat maka banyak pebisnis yang memanfaatkan keadaan tersebut 

untuk menarik pembeli. Trend fesyen yang selalu berganti setiap tahunnya juga 

membuat pembeli melakukan pembelian yang impulsif terhadap produk fesyen. 

Faktor sosial inilah menjadi sebuah ajang kesempatan bagi pebisnis untuk 

membuka sebuah toko fesyen di Indonesia. 
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3.1.3 Faktor Politik 

 Dalam perkembangan bisnis Markette, faktor politik tidak mempengaruhi 

secara signifikan dalam pengembangan bisnis selama masih berada didalam kota 

– kota di Indonesia. Faktor politik akan mempengaruhi saat Markette masuk 

kedalam pasar internasional yang akan mempergaruhi dari sisi pajak maupun 

peraturan lainnya. 

3.1.4 Faktor Teknologi 

Selain dari faktor sosial terdapat juga faktor teknologi yang mempengaruhi 

kemudahan bagi pebisnis lokal di Indonesia untuk terjun kedalam bidang fesyen. 

Perkembangan teknologi informasi seperti pendapatan data klien, pemasaran 

melalui sosial media mempermudah bisnis online dalam menjangkau pasar baru. 

Dengan pesatnya teknologi dijaman sekarang, banyak sekali toko online 

bermunculan dan ini menjadi kesempatan bagi tim Markette untuk membantu 

mentarget toko online tersebut dan menjadikan bisnis mereka menjadi offline. 

3.2 Analisis Industri 

 Markette bergerak didalam industri bisnis ritel seperti Debenhams, 

Matahari, Sogo, dan Seibu. Pada awalnya kompetitor Markette lebih banyak 

mengundang tenant internasional akan tetapi menurunnya penjualan tenant 

internasional membuat kompetitor Markette mengundang tenant lokal. Hal 

tersebut mempengaruhi toko retil, dikarenakan toko retil lainnya memiliki cabang 

yang lebih banyak di luar kota maupun merek yang lebih dikenal. Maka Markette 

memberikan pelayanan tambahan kepada setiap tenant seperti SPG (Sales 

Promotion Girl) yang sudah disiapkan, pengiriman barang secara gratis, dan 

pembagian konsinyasi yang bisa dikatakan jauh lebih rendah. Konsep Markette 

pun jauh berbeda dibandingkan dengan toko retil lainya dari segi dekorasi dan 

target pasar.   
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3.2.1 Porter Five Forces 

Ancaman masuk pendatang baru 

 Kriteria yang harus dimiliki sebuah perusahaan dalam membangun bisnis 

di Industri ini adalah memiliki data tenant dan modal bisnis yang cukup besar. 

Dengan adanya kriteria tersebut sebuah perusahaan sudah bisa memasuki industri 

seperti Markette. Tingginya ancaman tersebut Markette meningkatkan standar 

untuk memastikan kompetitor baru dalam industri ini tidak dapat bertahan lama 

dengan adanya standar yang sudah dibuat. Walaupun sebuah perusahaan memiliki 

dana investasi yang cukup untuk membuat toko retil seperti Markette, akan tetapi 

dari segi operasional ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan dikarenakan 

dibutuhkannya pengalaman dan koneksi. 

Daya Tawar Pemasok 

 Daya tawar pemasok dalam bisnis Markette bisa dikatakan cukup tinggi 

dikarenakan kontraktor yang dapat mengerjakan konstruksi di Medan cukup 

sedikit. Hal ini yang mempengaruhi harga dari pembangunan sebuah toko dari 

Markette secara signifikan.  

Daya Tawar Pembeli 

 Daya tawar dari seorang pembeli akan tinggi jika terdapat produk 

pengganti dan pembelian produk tersebut dapat ditunda. Mengetahui hal ini, 

rencana yang dilakukan adalah dengan cara memastikan produk didalam toko 

Markette tidak dapat dibeli di toko lain dan memastikan akan ada produk – 

produk baru yang muncul. 

Ancaman Produk Pengganti  

 Beberapa produk dalam toko Markette mungkin bisa didapatkan di toko 

retil lainnya dengan nama merek yang berbeda. Rencana yang dibuat untuk 

meminimalisirkan ancaman tersebut adalah memastikan setiap tenant yang 

diundang memiliki citra merek yang lebih unggul dari kompetitornya. Hal 

tersebut dapat membuat pembeli lebih memilih berbelanja produk di Markette 

daripada toko ritel lainnya. 
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Intensitas Persaingan Antara Pemain 

 Mengatasi tingginya persaingan antara pemain, Markette harus dapat 

memiliki konsep toko ritel yang berbeda dengan kompetitor dari segi produk yang 

dibawa, dan pengalaman berbelanja pembeli. 

3.3 Analisis Persaingan dan Konsumen 

3.3.1 Analisis Persaingan  

 Untuk mengetahui persaingan dalam faktor internal dan eksternal Markette 

menggunakan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threat) 

untuk mengetahui kompetitor secara detil. 

 

Tabel 3.1.Analisa kekuatan dan kelemahan dari “Goods Dept” dan “Local Strunk” 

GOODS DEPT 

 

Kekuatan Kelemahan 

Salah satu pelopor yang 

mengumpulkan lokal 

brand di Jakarta. 

Goods dept memiliki 

pasar terbatas yang 

mempengaruhi penjualan 

dari UKM lokal yang 

menyebabkan perputaran 

barang yang lambat. 

Memiliki koneksi dengan 

brand internasional 

 

Memiliki pencitraan yang 

baik dari sisi klien. 

 

Memiliki koneksi secara 

internasional sehingga 

dalam toko Goods Dept 

terdapat tenant luar negri. 

 

  

LOCAL STRUNK Local Strunk memiliki 

lokasi yang cukup 

strategis seperti didalam 

Local Strunk hanya 

memiliki toko di Jakarta 

dan tidak memiliki di 
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3.3.2 Analisa SWOT 

Markette juga melakukan analisa SWOT untuk mengetahui hal yang bisa 

diperbaiki maupun dibuat menjadi lebih efektif. 

Tabel 3.2.Analisa SWOT “Markette” 

Kekuatan Kelemahan 

Markette mengundang UMKM dari 

Jakarta ke luar kota dengan konsep 

yang berbeda. 

Kurangnya supervise dari segi SOP 

(Standard of Operation) saat membuka 

toko diluar dari Jakarta. 

Memberikan model berbelanja yang 

unik dan baru bagi pelanggan. 

Biaya yang cukup tinggi dalam 

membuka toko di luar kota. 

Memberikan pilihan produk yang 

bervariatif dari produk wanita hingga 

pria. 

Dikarenakan toko yang berada di luar 

kota maka setiap tenant tidak bsa 

membawa terlalu banyak SKU produk. 

Oportunitas Ancaman 

Markette sebagai salah satu pelopor 

yang membawa UMKM lokal di 

Jakarta keluar kota. 

Ancaman bagi pebisnis lain untuk 

melakukan hal yang sama cukup tinggi.  

Meningkatnya penjualan UMKM 

melalui online memberikan dampak 

positif terhadap penjualan dalam 

Markette. 

Ketergantungan Markette terhadap mall 

yang memiliki biaya sewa cukup tinggi 

setiap tahunnya. 

mall Grand Indonesia dan 

PIK Avenue Mall 

kota lain. 

Local Strunk mulai 

meningkatkan 

pengalaman berbelanja 

yang lebih baik dengan 

cara menambahkan area 

makanan dan minuman. 
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Antusias pencinta fesyen masih sangat 

tinggi diluar kota Jakarta. 

 

 

Menurut analisa SWOT, Markette memperoleh nilai yang lebih jika 

dibandingkan dengan competitor lain, dikarenakan walaupun model bisnis yang 

samam akan tetapi jangkauan yang diraih Markette lebih jauh. Hal ini lah yang 

membuat tenant Markette lebih tertarik. 

 

Tabel 3.3.Analisa Strength – Opportunity, Weakness – Opportunity, Strength –

Threat, dan Weakness – Threat dari “Markette.” 

 Kekuatan Kelemahan 

Opportunitas SO 

- Antusias pecinta 

fesyen di kota 

medan sangat 

tinggi, dengan 

membawa tenant 

dari Jakarta maka 

penjualan di 

markette akan 

sangat tinggi. 

 

 

WO 

- Walaupun modal usaha 

yang tinggi dibutuhkan 

dalam pembuatan toko 

Markette, jika Markette 

dapat terus meningkatkan 

antusias masyarat lokal 

mengenai fesyen, maka 

bisnis toko Markette 

masih tetap berjalan 

dengan baik 

Ancaman ST 

- Menggundang 

tenant dari Jakarta 

yang lebih bagus 

dibandingkan 

dengan kompetitor 

yang mencoba 

untuk memasuki 

WT 

- Cara meminimalisirkan 

kelemahan dan ancaman 

yang ada, tim Markette 

harus menurunkan biaya 

dari sisi operasional 

supaya dalam 

menggunakan budget 
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industri yang sama. 

 

tersebut untuk melakukan 

promosi lebih besar 

untuk mengurangi 

ancaman yang ada dari 

kompetitor yang baru. 
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         3.3.3 Analisa Business Model Canvas (BMC) 

      Tabel 3.4. Analisa Business Model Canas “Markette” 

    

1. Pemegang Saham 
2. Artis 
3. Konspetor Acara 
4. Kontraktor 
5. Bisnis UMKM 
 

1.  Ekspedisi 
2. Kontraktor Lokal 
3. Mall Lokal 
4. Designer 
 

1.  Toko Pop up 
pertama yang 
membawa UMKM  
fesyen dari Jakarta 
 
2. Berbagai macam 
produk fesyen yang 
unik dan variatif 
 
3. Instalasi dekorasi 
yang menarik yang 
meningkatkan 
keinginan berbelanja 
pelanggan. 
 

1.  Data Tenant 
2. Data Pelanggan 
3. Karyawan 
 
 

1. Kartu Member 
2. Hadiah 
3. Acara bagi 
pelanggan 
4. Berita bulanan 
melalui email 
 

1.  Pop up Store 
2. Website untuk 
melakukan promosi 
Markette. 
3.Event Organizer 
lokal. 
 
 
 

1.  13 – 24 Tahun 
2. 25 – 35  Tahun 
3. Pendapatan > IDR 
5 juta 
4. Pecinta fesyen + 
keluarga. 
 
5. Lokal brand dari 
Indonesia 
 

1. Biaya Sewa Mall 
2. Instalasi Dekorasi/ Konstruksi 
3. Biaya Design 
4. Bebabn Operasional (Gaji, akomodasi, dll) 
5. Biaya Promosi 
 

1.  Pendapatan melalui penyewaan tempat oleh 
Tenant. 
2. Konsiyasi dari penjualan tenant 
3. Sponsor 
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Value Proposition 

 Nilai dari bisnis Markette bersaing dari segi variasi produk unik yang 

dikumpulkan dari UMKM di Jakarta. Kedua dekorasi yang dibangun juga 

memberikan nilai tambah terhadap pengalaman pelanggan dalam berbelanja. 

Customer Relationship 

 Pembangunan hubungan terhadap pelanggan Markette melalui kartu 

member, acara bulanan bagi setiap pelanggan, hadiah dan berita bulanan 

mengenai produk baru yang diundang melalui email. 

Customer Segments 

 Alasan mengapa Markette mentargetkan dua tipe pelanggan yaitu anak 

muda berumur 13 – 24 tahun dan juga 25 – 35tahun dikarenakan Markette 

memiliki target yang berbeda dari anak muda dengan pelanggan yang baru mulai 

berkeluarga. Dikarenakan pertumbuhan sosial media mempergatuhi signifikan 

terhadap toko Markette, target pasar dari umur 13 – 24 tahun digunakan untuk 

meningkatkan kesadaran sebuah merek memalui dekorasi yang unik dan juga 

sosial media yang memainkan peran yang penting dalam Markette. Sedangkan 

target pasar untuk umur 25 – 35 tahun ditargetkan karena pada jangka umur 

tersebut lah pelanggan yang mulai memiliki daya beli yang cukup kuat. 

Channels 

 Markette melakukan pendistribusian informasi menggunakan banyak 

sekali website maupun sosial media dikarenakan modal yang tidak terlalu tinggi 

dengan jangkauan yang sangat besar.  

Key Activities 

 Dalam perencanaan Markette kontraktor lokal dan mall lokal adalah 

beberapa Key Activities yang mempengaruhi apakah Markette sukses atau tidak. 

Pemilihan mall yang salah dapat mempengaruhi dari penjualan toko dan 

kontraktor yang kurang baik  juga dapat merusak estetika dari dekorasi yang ingin 

dibangun. Dalam pemilihan kontraktor lokal di Medan Markette merencanakan 

untuk memberikan penawaran kepada 10 lokal kontraktor dan memilih yang 

terbaik diantara kontraktor tersebut. 
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Key Partners 

 Markette harus memiliki banyak sekali key partners dalam membuat toko 

yang sukses seperti artis yang tepat yang harus diundang, pemilihan konseptor 

dari toko, dan juga pemilihan bisnis UMKM untuk meningkatkan performa 

penjualan. 

Key Resources 

 Pengumpulan data tenant dan pelanggan adalah sumber awal yang sangat 

penting untuk memulai bisnis dalam industri retil. Kurangnya data tenant maupun 

pelanggan dpat memberikan pengaruh yang terjadi dari citra bisnis Markette. 

Cost Structure 

 Pembangunan toko Markette melibatkan pengeluaran yang cukup besar 

dari sisi penyewaan biaya sewa mall, konstruksi area toko, beban operasional 

seperti gaji, listrik dan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan untuk 

memaksimalkan performa penjualan.  

Revenue Streams 

 Markette memiliki tiga jalur pendapatan yaitu pendapatan melalui 

penyewaan area dari tenant, pendapatan melalui konsiyasi transaksi penjualan dan 

sponsor yang bergabung dalam Markette.  

3.4 Rencana Pemasaran 

3.4.1 Tujuan dan Sasaran Pemasaran 

 Tujuan yang ingin dicapai melalui rencana pemasaran adalah performa 

penjualan yang sudah dibuat. Diluar dari mencapai penjualan yang di inginkan, 

strategi pemasaran yang digunakan juga untuk membangun hubungan dengan 

setiap pelanggan, supaya terjalini loyalitas pelanggan. Dengan tujuan yang jelas 

yaitu untuk mencapai penjualan yang baik dan juga membagun hubungan dengan 

pelanggan, maka sasaran dari pemasaran Markette difokuskan kepada pelanggan 

baru dan pelanggan lama. 

3.4.2 Segmentation, Targeting, and Positioning 

3 Variabel yang digunakan untuk pemilihan segmentasi dan positioning pasar 

Markette adalah: 

Segmentasi Geografik 
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 Secara geografik Markette menargetkan pelanggan asli orang Indonesia 

yang tinggal di bagian kota Medan. Diluar dari itu karena peminat produk 

cukup beragam, maka tim Markette juga mengincar pelanggan yang 

sedang liburan ke kota Medan. 

Segmentasi Demografik 

Dalam hal demografik, segmentasi yang dincar adalah pelanggan yang 

memiliki ekonomi menengah keatas atau SES B – A. SES B dimulai dari 

setiap pelanggan atau memiliki pemasukan atau gaji min. Rp. 5.000.000. 

Diluar dari pendapatan yang dimiliki, Markette mengincar pelanggan yang 

masuk dalam kateogri umur 20 tahun – 35 tahun. 

Segmentasi Psikografik 

Secara psikografik Markette mentargetkan pelanggan yang memiliki 

antusias dalam bidang fesyen, dan juga klien yang memiliki ketertarikan 

atas produk – produk unik yang belum pernah dijumpai di Medan. 

 Positioning 

 Markette merencanakan untuk menggundang tenant – tenant dari Jakarta 

yang sama sekali belum pernah masuk ke kota medan tapi memiliki 

pelanggan online yang sudah besar. Hal tersebut akan berdampak dari 

positioning Markette yaitu memposisikan merek nya yang dikenal dengan 

toko retil yang selalu memiliki tenant – tenant yang bervariasi yang 

dibawa disetiap kotanya.  Target dari Markette adalah membawa minimal 

7 tenant baru yang belum pernah membuka toko offline di kota Medan. 

3.4.3 Marketing Mix (4P) 

Produk (Product) 

Markeette yang akan di buka di Medan, difokuskan pada produk fesyen 

dan makanan unik yang dibawa dari Jakarta dan kota lainnya di Indonesia. 

Produk fesyen yang dibawa berupa baju wanita seperti Sabrina, crop top, 

dress dan baju pria seperti kemeja, kaos polo dan beberapa produk lainnya 

yang meiliki keunikan barang. Diluar dari baju wanita dan pria Markette 

juga menjual beberapa produk aksesoris seperti handmade gelang, sepatu, 

tas hingga beberapa aksesoris yang jarang ditemukan di kota Medan. 

Selain produk fesyen, Markette juga mengundang salah satu tenant 
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makanan dari Jakarta yaitu EI Salted Egg yang sudah cukup terkenal di 

Jakarta dan yang sangat di tunggu tunggu bagi penggemar Salted Egg di 

kota Medan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Produk Ei Salted Egg 

 

Harga (Price) 

Dalam pembuatan Markette di Medan, Markette memiliki 2 bentuk klien 

pertama adalah tenant – tenant yang berjualan dan yang kedua adalah 

pelanggan yang membeli produk – produk di Markette. Untuk harga dari 

produk berkisar dari Rp. 50.000.00 – 750.000.  

Harga yang diberikan kepada tenant Markette adalah Rp. 8.000.000/ bulan 

dengan konsiyasi sebesar 20% - 30%. Harga tersebut belum termasuk 

diskon yang diberikan seperti promo pendaftaran gelombang pertama dan 

promo harga lainnya. Nilai konsiyasi yang ditanggung beragam dari 

bentuk produk yang dijual dan merek dari produk yang akan mereka jual. 

Lokasi (Place) 

Markette memilih Mall Centre Point Medan Lt. LG sebagai lokasi 

dikarenakan setelah melakukan survey singkat dalam lokasi tersebut tim 
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Markette menemukan lokasi yang cukup strategis. Harga yang ditawarkan 

pun cukup bersahabat. Diluar dari lokasi jalur distribusi yang direncanakan 

juga menggunakan sebuah pengiriman laut yang cukup bersahabat dari 

segi biaya maupun keamanan pengiriman dari Jakarta hingga ke Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.2.  Foto keramaian Markette Makassar 

 

Promosi (Promotion) 

Promosi yang di rancang sebelum dan saat pembukaan Markette sangatlah 

bervariasi seperti: 

Kode Promo bagi Artis 

Bekerjasama dengan para artis lokal dan juga beberapa orang yang 

memiliki pengaruh besar didalam dunia fesyen untuk memamerkan toko 

retil Markette. Dengan menggunakan kode promo yang sudah diberikan. 

Setiap orang yang berbelanja yang menggunakan kode promo tersebut 

akan mendapatkan diskon tambahan. 

Dalam perencanaan kode promo ini diberikan diskon hinnga 30% dalam 

setiap produk jika pembeli menunjukan kode promo artis yang bisa 

didapatkan dari sosial media artis tersebut. Melalui hal ini Markette dapat 
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melihat seberapa efektif dan seberapa besar eksposur dari artis tersebut. 

Untuk promosi ini Markette melimpahkan dana sebesar +/- Rp. 10.000.000 

dengan tenggang waktu yang sudah ditetapkan. Nominal dana tidak bisa 

dituliskan secara detil dikarenakan semakin banyak pembeli yang  

menggunakan promo tersebut maka dana yang harus dikeluarkan pun akan 

menjadi lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3. Contoh foto promosi Markette Medan 

 

Promosi Tradisional (Umbul – Umbul, Baliho, Spanduk) 

Diketahui bahwa pemasaran menggunakan baliho maupun umbul – umbul 

masih memiliki dampak yang cukup signifikan di kota medan. Dalam 

pemasangan promosi tradisional setiap bulannya pada awal minggu setiap 

bulan selama 3 bulan. Markette memberikan dana bagi tim pemasaran Rp. 

5.000.000 setiap bulan untuk memasang promosi tradisional dibeberapa 

area toko. 

Hadiah bagi Artis 

Markette juga merencanakan untuk memberikan hadiah gratis bagi setiap 

artis, dengan memberikan hadiah tersebut maka sang artis akan melakukan 
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promosi melalui akun sosial media mereka untuk mempromosikan toko 

Markette.  

Hal yang menarik didalam sistem pemasaran ini adalah tim Markette 

hampir tidak mengeluarkan dana sama sekali. Karena setiap hadiah yang 

diberikan bagi artis adalah produk – produk yang secara cuma – cuma 

diberikan oleh setiap tenant Markette. Dana yang harus dikeluarkan hanya 

dari segi pengemasan barang dan pengiriman barang dan biaya tersebut 

bisa dikatakan sangat kecil. 

Acara untuk pembeli 

Perencanaan untuk membuat sebuah acara dengan para pembeli untuk 

mempererat hubungan dengan pembeli. Dengan adanya hubungan yang 

lebih kuat, persentase seorang pembeli untuk menjadi lebih setia terhadap 

Markette meningkat. 

Diskon Harga 

Markette merencanakan untuk menggunakan diskon harga di hari – hari 

yang tertentu untuk meningkatkan penjualan seperti perayaan Natal, Idul 

Fitri, Idul Adha, dan juga tahun baru. Sama halnya dengan sistem promosi 

pembagian hadiah bagi artis, promosi melalui harga diskon juga di dukung 

oleh pihak tenant. Promo diskon harga digunakan didalam hari – hari besar 

saja dan diskon harga yangdiberikan bisa mencapai 50% - 80%. 

Mengetahui bahwa jika Markette harus menanggung promo diskon ini 

maka dana yang harus dikeluarkan sangat lah tinggi. Hal yang dilakukan 

untuk menanggapi hal tersebut adalah bekerjasama dengan para tenant 

untuk menaikan sedikit harga produk baru mereka, akan tetapi 

memberikan diskon yang lumayan besar. Dengan seperti ini beban dari 

promo diskon yang telah dilimpahkan kepada setiap tenant tidak terlalu 

besar, dan juga pada hari diskon harga tersebut Markette akan menurunkan 

nilai konsiyasi yang harus di tanggung oleh para tenant. Dengan begitu 

bisa dikatakan dari pihak Markette tidak perlu mengeluarkan sepeserpun 

dan walaupun diskon bisa mencapai 80% pada kenyataanya tenant hanya 

perlu menanggung sebuah diskon tersebut maksimal 20% - 30% saja dan 



 33 

angka tersebut sangatlah wajar untuk meningkatkan penjualan pada hari 

raya tersebut. 

Produk baru 

Untuk memastikan bahwa pembeli tidak bosan mendatangi toko Markette, 

direncanakan bahwa setiap 1 bulan harus ada produk baru yang masuk ke 

dalam toko. Dengan adanya variasi produk baru makan pembeli akan lebih 

tertarik untuk kembali berbelanja. 

Hadiah bagi pembeli  

Hadiah adalah salah satu rencana yang digunakan secara regular terhadap 

pengunjung untuk mengapresiasi setiap pelanggan. Hadiah tersebut bisa 

didapatkan menggunakan kartu loyal yang sudah disiapkan yang 

dinamakan “Future Card.” Hadiah dari Markette di sponsor oleh tenant 

dengan begitu setiap pembeli merasa lebih senang untuk berbelanja lebih 

banyak untuk mendapatkan hadiah – hadih menarik dari setiap tenant. 
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                  Berikut adalah timeline dari rencana pemasaran yang telah dibuat:                   

              Tabel 3.5. Tabel Marketing Plan Timeline “Markette” 

Marketing Plan Timeline  

 BUDGET  

              Subject 

  Okt- 18/minggu  Nov – 18/ minggu  Des – 18/ minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kode Promo bagi Artis             Rp. 10.000.000 

Promosi Tradisional             Rp. 5.000.000 

Hadiah bagi Artis             0 

Acara untuk pelanggan             0 

Diskon Harga             0 

Produk Baru             0 

Hadiah bagi pelanggan             0 
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3.5 Rencana Operasi 

3.5.1 Tujuan dan Sasaran Operasi 

 Tujuan dari operasional yang ingin dibangun untuk memastikan setiap 

proses dari produksi awal dan persiapan toko hingga peutupan toko berjalan 

dengan baik dengan standar kualitas yang sudah dirancang. Pembuatan rencana 

operasional ini diharapkan dapat menjaga standar di toko Markette medan 

walupun tim internal Markette berada di Jakarta. 

3.5.2 Pengendalian Proses Operasional  

Didalam membuat sebuah pop up store terdapat banyak sekali proses 

yang harus dilalui sebelum sebuah pop up store dapat dibuka untuk publik. Proses 

yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pop up store bisa dikatakan cukup rumit, 

berikut adalah timeline dan penjelasaa mengenai setiap elemen didalamnya. 
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                        Tabel 3.6. Tabel Timeline Operasi “Markette” 

 

Subject 

Timeline Operasi 

Juli/minggu Agustus/minggu September/mingg

u 

Oktober/minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Konsep Pop up Store                 

Survei Lokasi                 

Perencanaan Keuangan                 

Perencanaan Pemasaran                 

Perencanaan Operasi                 

Design Proposal                 

Penjualan Tenant                 

Interior Design                 

Pengiriman Barang                 

Konstruksi Area                 
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1. Konsep Pop up Store 

Dalam pembuatan konsep pop up store disetiap kotanya dilakukan 

brainstorming untuk konsep design maupun tema apa yang ingin Mdiangkat. 

Didalam proses ini dilakukan diskusi tidak hanya dengan tim Markette akan tetapi 

juga dengan melakukan survey singkat dengan menanyakan trend yang sedang 

booming didalam kota tersebut. Revisi dari konsep tersebut dapat memakan waktu 

yang cukup banyak dikarenakan untuk memastikan setiap detil yang akan dibuat. 

2. Survei Lokasi 

Survei lokasi berpengaruh sangat besar dalam proses pembuatan sebuah 

pop up store secara keseluruhan. Saat dilakukan survey lokasi harus selalu 

dipaastikan apakah akses pintu masuk, lantai yang dipilih, lokasi tampak depan 

dan belakang memenuhi standar yang cukup. Karena ini memaikan peran yang 

sangat penting didalam mencapai target penjualan dan pemasaran toko. Markette 

juga melakukan Layouting dengan tim designer untuk mengukur setiap area 

lokasi yang akan dibangun dari area display barang, kasir, ruang ganti, sampai 

area gudang yang akan digunakan. 

3. Perencanaan Keuangan 

Setelah membuat konsep pop up store Markette merencanakan untuk 

melakukan survey lokasi, Markette langsung melakukan perencanaan keuangan 

untuk memastikan toko yang dibuat memiliki potensi keuntungan yang baik. 

Dalam perencanaan keuangan dihitung harga jual yang akan dilimpahkan ke 

tenant, investasi awal yang dibutuhkan, pengeluaran operasional bulanan, break 

even point dan proyeksi laba rugi dari skenario optimis hingga skenario pesimis. 

4. Perencanaan Pemasaran 

Proses dari pembuatan perencanaan pemasaran dimulai dengan cara 

melakukan survei singkat terhadap masyarakat sekitar dengan cara menanyakan 

pemasaran apa yang paling efektif di kota tersebut seperti apakah sosial media 

atau promosi tradisional yang lebih efektif dikota tersebut. Jika survey tersebut 

menunjukan bahwa sosial media memiliki pengaruh yang lebih tinggi dilakukan 
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survei kembali dengan sosial media, atau apps apa saja yang berperan sangat 

besar didalam kota tersebut. Sebaliknya jika promosi tradisional lebih memainkan 

peran penting maka Markette akan mulai mencari lokasi – lokasi yang cukup 

ramai yang dilewati oleh masyarakat sekitar. 

5. Perencanaan Operasi 

Selama pembuatan rencana keuangan, secara bersamaan dilakukan 

perencanaan operasional saat pop up store sudah melakukan Grand Opening dari 

proses paling awal hingga paling akhir. Berikut adalah proses dari perencanaan 

operasi tersebut: 

a. Pencariaan Staff 

Dalam fase ini Markette berkolaborasi dengan beberapa perusahaan yang 

menyediakan jasa untuk pencariaan staff yang diinginkan. Setelah mereka 

mengirimkan Curriculum Vitae (CV) Markette akan melakukan interview satu 

hingga dua kali untuk memastiakn staff yang dipilih memiliki standar yang cukup. 

b. Pelatihan 

Setelah mendapatkan staff, dilakukan training dengan Standard of 

Operation (SOP) yang telah dirancang sebelumnya untuk memastikan setiap 

regulasi yang telah ditetapkan dari cara menjual, cara menampilkan produk dalam 

toko, menyapa pembeli supaya mencapai setiap standar yang sudah dibuat. 

c. Penerimaan Barang Tenant 

Setelah sebuah brand tertarik dan mengikuti pop up store, maka tim harus 

sudah siap dengan rencana untuk menerima produk brand tersebut yang akan 

dibawa dari Jakarta ke Medan untuk dijual. Dalam hal ini pembuatan timeline 

waktu penerimaan barang tenant yang sudah ditetapkan dan diberitahu dari waktu 

yang lama sangatlah penting. 
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d. Produk barcode 

Proses selanjutnya setelah menerima produk dari setiap tenant dilakukan 

sistem barcoding dan memasukan setiap produk tenant ke dalam sistem Point of 

Sale (POS). 

e. Penyetokan ulang produk baru 

Dengan terjadinya penjualan maka dibutuhkan proses Restocking yang 

baik supaya setiap Stock Keeping Unit (SKU) dari setiap produk tidak habis. 

Tidak hanya itu dikarenakan adanya rencana untuk selalu memasukan produk 

baru setiap bulannya, dengan itu dibuat proses yang mudah dimengerti oleh tenant 

dalam pengiriman barang ke gudang untuk melakukan restocking hingga ke toko 

pop up store Markette di Medan. 

f. Pengembalian uang penjualan 

Setiap penjualan yang terjadi akan dilakukan pengembalian uang setelah 

dipotong dengan consignment fee kepada tenant setiap bulannya. Marktte pun 

membuat proses dimana setiap tenant dapat mengakses total penjualan mereka 

setiap harinya secara otomatis menggunakan sistem komputer yang sudah 

dirancang. Dengan begitu setiap pengembalian dana maupun uang dari penjualan 

tidak akan kesalahan secara signifikan. 

6. Desain Proposal 

Dalam fase ini setelah setiap konsep dan perencanaan sudah dibuat, 

Markette membuat sebuah proposal yang akan diberikan kepada tenant, sponsor 

maupun media partner untuk dibagikan. Dalam pembuatan proposal ini memakan 

waktu satu hingga 2 minggu tergantung dari kerumitan design yang sudah 

dikonseptualisasikan kedalam sebuah proposal acara. 

7. Penjualan Tenant Area 

Setelah proposal final yang telah dibuat, maka tim Tenant Relation 

Markette akan mulai melakukan penjualan terhadap area yang dijual untuk setiap 
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tenant yang tertarik untuk mengikuti pop up store. Untuk proses ini memakan 

waktu yang cukup lama dua sampai tiga bulan dikarenakan akan terjadi negosiasi 

antara pihak tenant relation Markette dengan setiap tenant.  

8. Desain Interior Toko 

Dalam proses pembuatan konsep dari pop up store, secara bersamaan 

Markette melakukan pembuatan desing interior untuk toko yang akan di bangun.  

9. Pengiriman Barang 

Pengiriman barang memaikan peran yang sangat penting dalam sistem 

operasional. Harus dipastikan setiap jadwal kapal pelayaran untuk mengirim 

container setiap produk tenant sampai dengan tepat waktu. Setiap jadwal 

pengiriman harus dibuat secara detil dari penerimaan barang stok opname, jadwal 

pengiriman melalui laut, pembongkaran barang, hingga proses pengiriman barang 

melalui mobil truk dari pelabuhan sampai dengan area toko. 

10. Konstruksi Area Toko 

Proses yang terakhir adalah rencana konstruksi dalam area toko yang 

dimana harus dilakukan supervising secara berkala dengan timeline yang sudah 

dibuat dan memastikan setiap design interior yang sudah dibuat sama persis 

dengan konstruksi yang dilakukan didalam toko. 

3.5.3 Pengendalian mutu 

 Pengendalian mutu dari tim Markette di Medan adalah dengan cara 

memberikan setiap staff di Medan sebuah score card timeline yang mereka harus 

isi setiap harinya untuk memastikan setiap kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan dijalani dengan baik dan benar. Kedua pengendalian mutu 

dilakukan dengan melakukan supervise bulanan dengan cara mengirimkan staff 

Markette dari Jakarta untuk ke Medan setiap bulannya dengan tanggal yang tidak 

pasti sehingga bisa melihat secara jelas kinerja staff di Medan. Ketiga, Markette 

meminta teman atau kerabat di Medan secara regular untuk datang dan berbelanja 

di area toko tanpa memberi tahukan kepada pihak staff Markette. Dengan begitu 
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staff di Medan tidak akan berbohong dengan cara berpura pura melakukan 

pelayanan yang baik. 

3.6 Rencana Keuangan 

3.6.1 Tujuan Keuangan 

Didalam perencanaan keuangan dibuat proyeksi pendapatan dan 

pengeluaran operasional untuk setiap pendapatan maupun pengeluaran yang akan 

terjadi didalam pembuatan toko. Akan tetapi dikarenakan adanya konfidensial dari 

perusahaan, penulis hanya bisa memberikan hitungan secara kasar saja mengenai 

proyeksi keuangan didalam laporan akhir. 

Dalam perencanaan keuangan dari Markette terdapat dua sumber 

pendapatan yang didapatkan dari setiap tenant yang mengikuti acara. Pertama 

Markette mendapatkan pendapatan dari setiap tenant yang menyewa lokasi 

didalam toko. Pendapatan kedua adalah menggunakan sistem konsiyasi terhadap 

setiap tenant, dimana setiap transaksi penjualan tenant akan diambil sebesar 20% 

dari harga jual setiap produk.  

 

 

 

 



 42 

  Tabel 3.7. Tabel Proyeksi Aliran Kas “Markette” 

 

Proyeksi Aliran Kas (2018) 

Operations Juli  Agustus  September  Oktober  November  Desember  Total 

Arus kas 

masuk 

       

Tenant 38.000.000 54.400.000 65.500.000 42.500.000 54.360.000  254.760.000 

Pelanggan    43.250.000 44.350.000 40.200.000 127.800.000 

Arus kas 

keluar 

       

Sewa Tempat   50.000.000 30.000.000 25.000.000  105.000.000 

Dekorasi 25.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000   75.000.000 

Gaji    10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 

Promosi    15.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 

Utilitas    5.000.000 5.000.000 2.500.000 12.500.000 

Transportasi    5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 



 43 

 

Arus kas masuk dan keluar diatas didapat dengan menggunakan histori 

cashflow di acara Markette sebelumnya. Selain diambil dari histori cashflow dari 

event sebelumnya,dengan memberikan target KPI (Key Performance Indicator) 

penjualan tenant terhadap karyawan, Markette membuat proyeksi pendapatan dan 

juga pengeluaran. Dengan menggabungkan setiap KPI dari pendapatan dan juga 

perencanaan pemasaran dan operasional maka terbentuklah proyeksi cashflow 

tersebut. 

 

Tabel 3.8. Target dan Proyeksi Laba Rugi “Markette” 

Target dan Proyeksi Laba Rugi 

Pendapatan penyewaan Area Tenant 169.104.000 

Pendapatan Konsinyasi dari penjualan 

Tenant 

213.456.000 

Total Pendapatan 382.560.000 

HPP 0 

Laba Kotor 382.560.000 

Biaya Sewa Tempat 105.000.000 

Biaya Dekorasi 75.000.000 

Biaya Utilitas 12.500.000 

Biaya Gaji 30.000.000 

Biaya Promosi 30.000.000 

Biaya Transportasi 15.000.000 

Total Pengeluaran 267.500.000 

Laba Bersih 115.060.000 

 

 

Setelah mengambil semua data dari proyeksi cashflow, maka Markette 

dapat membuat proyeksi dan target laba rugi. Pada perencanaan diatas kurang 

lebih 44% pendapatan didapatkan dari penyewaan lokasi Markette dan sisanya 

didapatkan dari konsiyasi penjualan setiap tenant. Dalam perencanaan proyeksi 
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laba dan rugi pun 2 biaya yang paling besar adalah penyewaan tempat yaitu Rp. 

105.000.000 dan biaya dekorasi senilai Rp. 75.000.000. Biaya akan 2 variabel 

tersebut dikatakan cukup tinggi dikarenakan lokasi mall yang dipilih sangatlah 

strategis dan juga dikarenakan daya tawar pemasok yang tinggi maka harga dari 

kontraktor lokal sangat tinggi. Total pendapatan dari penyewaan lokasi dari tenant 

dan juga konsiyasi Markette memproyeksikan bahwa Markette akan mendapatkan 

Rp. 382.560.000. Dalam target dan proyeksi laba rugi, dimasukan setiap 

pengeluaran yang mungkin akan terjadi selama toko ini dibuat hingga selesai 

dengan proyeksi pengeluaran Rp. 267.500.000. Dengan proyeksi pendapatan dan 

pengeluaran yang sudah dibuat maka dalam target dan proyeksi laba rugi, 

Markette akan mendapatkan keuntungan bersih +/- Rp. 115.060.000. 
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Proyeksi Balance Sheet 

As of December 2017 

Asset Liabilities and Owner’s Equity 

Current Asset:  Current Liabilities:  

Cash 115.060.000 Accounts Payable 0 

Total Current Asset 115.060.000 Total Current Liabilities 0 

    

Fixed Asset:  Long – Term Liabilities:  

Property & 

Equipment 

10.000.000 Mortgage Payable 0 

Total Fixed Asset 10.000.000 Total Long – Term Liabilities 0 

    

  Owner’s Equity:  

  Investment Capital 10.000.000 

  Accumulated Retained Earnings 115.060.000 

  Total Owner’s Equity 125.060.000 

    

Total Assets 125.060.000 Total Liabilities and Owner’s Equity 125.060.000 

Tabel 3.10. Tabel Proyeksi Balance Sheet “Markette” 
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Payback Period 

Hal yang menarik dari bisnis yang telah dijalani dari setiap acara yang 

dibuat oleh PT. DOTS AND LINE seperti acara WTF Market (We The Future 

Market), maupun Pop up Store “Markette” adalah bisnis tidak membutuhkan dana 

awal yang besar, atau bahkan investasi awal sama sekali. Jika dilihat dari proyeksi 

cashflow diatas, pada bulan Juli 2017, Markette sudah mulai mendapatkan 

pendapatan dari penyewaan lokasi toko dari tenant yang mendaftar senilai Rp. 

38.000.000. Pada bulan yang sama pun hanya perlu mengeluarkan Rp. 25.000.000 

untuk melakukan beberapa pembayaran uang panjar seperti deposit penyewaan 

toko dan beberapa pembayaran seperti biaya desain proposal. 

Jadi didalam pembuatan Pop up Store “Markette” sebenarnya tidak 

membutuhkan investasi awal sama sekali dikarenkan selalu memutarkan 

pendapatan untuk membayar setiap pengeluaran.  

Akan tetapi dalam hal ini Markette tetap mencoba memasukan modal 

awal sebesar Rp. 10.000.000 untnuk investasi awal walaupun dananya sebenarnya 

tidak digunakan. 
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Tabel 3.11.  Payback Period “Markette” 

Number of Month 0 1 2 3 4 5 6 

Month  July -17 Aug- 17 Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 

Cash Flow  13.000.000 34.400.000 5.500.000 (9.250.000) 48.710.000 12.700.000 

Cummulative. CF (10.000.000) 3.000.000 37.400.000 42.900.000 33.650.000 82.360.000 95.060.000 

Maka Payback Period dari Markette adalah: 

Payback Period : 0 +(10.000.000/ 13.000.000) 

    :0 +0.76 

    : 0.76 bulan  
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3.7 Rencana KPI (Key Performance Indicator) 

Tabel 3.12.  Tabel KPI “Markette” 

KPI (Key Performance Indicator) 

KPI Pendapatan Pendapatan: >IDR 200.000.000/ bulan 

KPI Kesetiaan Pelanggan Member dari Markette berbelanja min. 1kali/bulan 

 

KPI Pendapatan 

Dalam perencanaan pembuatan KPI target terhadap setiap karyawan 

Markette dari segi penyewaan lokasi di toko dan juga terhadap SPG (Sales 

Promotion Girl) untuk pendapatan penjualan saat Markette sudah dibuka selama 3 

bulan. KPI yang dibuat adalah berdasarkan setiap proyeksi cashflow yang tertera 

diatas. Karyawan dianggap berhasil mencapai KPI mereka dilihat dari apakah 

mereka mencapai total pendapatan yang telah dibuat. Contoh dari KPI yang 

diberikan untuk SPG Markette pada bulan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 

40.000.000. Maka KPI dari penjualan Markette harus mencapai minimal di angka 

Rp. 200.000.000 setiap bulan karena akan diambil konsiyasi dari total pendapatan 

tersebut 20% yang akan menjadi pendapatan. 

 

KPI Kesetiaan Pelanggan 

KPI kedua yang dibuat adalah kesetiaan pelanggan dimana jika seorang 

pelanggan berbelanja di Markette sebanyak 1 kali dalam waktu 1 bulan maka 

dapat dikatakan pelanggan tersebut adalah pelanggan. Dalam menghitung 

kesetiaan pelanggan Markette membuat sebuah kartu member bagi setiap 

pelanggan yang tertarik untuk mengumpulkan poin berbelanja. Dengan adanya 

sistem kartu member ini dapat terlihat kesetiaan pelanggan Markette apakah 

terjadi pembelian rutin dalam Markette. Berikut adalah contoh foto dari kartu 

member Markette. 
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    Gambar 3.4. Contoh gambar kartu Member “Markette” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


