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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Data Pemasukan dan Pengeluaran Usaha 

Pemasukan 
Penjualan Kue Cubit  Rp. 13.000/porsi (berdasar rata-rata harga pasar) 

1 porsi = 8 pcs 

HPP/porsi = Rp. 7.250 

Harga Jual/porsi = Rp. 13.000 

Keuntungan = Rp. 5.750 

Persentase = [(Rp. 13.000-Rp. 7.250)/Rp. 7.250]*100% 

                  = 79% (belum dipotong biaya operasional lain) 

Pemasukan Pellizco.Id berasal dari 1 sumber, yaitu penjualan kue cubit nya sendiri, dengan 

ringkasan diatas diketahui besaran biaya untuk 1 porsi kue cubit memakan biaya Rp. 7.250, dan 

dijual dengan harga rata-rata pasar Rp. 13.000, dengan demikian didapatlah keuntungan 

Pellizco.Id sebesar 79%, Rp. 5.750. 

Pengeluaran 
1 Bahan Baku Kue Harga (Rp) Ukuran  

 Telur  

Gula (Gulaku) 

Susu cair (Diamond) 

Margarin (Blueband) 

Baking Powder (Hercules) 

Tepung terigu (Segitiga Biru) 

Yeast/Ragi (Saf-Instant) 

Ovalet (Quick) 

Vanilla pasta (Koepoe) 

27.000 

13.000 

180.000 

125.000 

45.000 

180.000 

43.000 

30.000 

9.000 

/kg 

/kg 

/karton (12) 

/2 kg 

/kg 

/25 kg (karung) 

/500 gr 

/500 gr 

/botol (60 ml) 

2 Topping Coklat Harga (Rp) Ukuran  

 Coklat dark 

Strawberry 

Lemon 

Ocean salt 

175.000 

190.000 

190.000 

190.000 

/5 kg 

/5 kg 

/5 kg 

/5 kg 

3 Mini Topping Harga (Rp) Ukuran  

 Honey star 

Coco crunch 

Milo (bubuk) 

Oreo 

Meses (Ceres) 

Keju (Craft) 

Kacang (Morin) 

Chocochip (Collata) 

42.000 

36.000 

71.000 

160.000 

78.000 

165.000 

50.000 

62.000 

/330 gr 

/330 gr 

/kg 

/karton (24) 

/kg 

/2 kg 

/kg 

/kg 

4 Varian rasa Harga (Rp) Ukuran  

 Original  

Coklat 

Tiramisu 

Green tea 

- 

75.000 

75.000 

75.000 

- 

/kg 

/kg 

/kg 

5 Kemasan  Harga (Rp) Ukuran  

 Tempat mika 

Sticker  

90.000 

8.500 

/100 pcs 

/1 lbr (12) 

Pengeluaran Pellizco.Id sesuai dengan yang sudah dijabarkan diatas dan besaran nilai 

menyesuaikan dengan kondisi terbaru. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Lampiran 2 

Merek Bahan Kue, Topping, Varian Rasa 

Bahan Baku Kue Merek (Brand) 

Telur  

Gula  

Susu cair  

Margarin  

Baking Powder  

Tepung terigu  

Yeast/Ragi  

Ovalet  

Vanilla pasta  

- 

Gulaku 

Diamond 

Blueband 

Hercules 

Segitiga Biru 

Saf-Instant 

Quick 

Koepoe-Koepoe 

Topping Coklat Merek (Brand) 

Coklat dark 

Strawberry 

Lemon 

Ocean salt 

Collata 

Collata 

Collata 

Collata 

Mini Topping Merek (Brand) 

Cereal 

Cereal  

Susu bubuk 

Biskuit  

Meses  

Keju  

Kacang  

Chocochip 

Honey Star 

Koko Crunch 

Milo 

Oreo 

Ceres 

Craft 

Morin 

Collata  

Varian rasa Merek (Brand) 

Original  

Coklat 

Tiramisu 

Green tea 

- 

Jakarta Powder Drink 

Jakarta Powder Drink 

Jakarta Powder Drink 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Lampiran 3 

Perhitungan Harga per Porsi 

Penjualan Kue Cubit  Rp. 13.000/porsi  

                                 (berdasar rata-rata harga pasar) 

1 porsi = 8 pcs 

HPP/porsi = Rp. 7.250 (perhitungan berdasar penggunan bahan) 

Harga Jual/porsi = Rp. 13.000 

Keuntungan = Rp. 5.750 (selisih harga jual dan hpp) 

Persentase = [(Rp. 13.000-Rp. 7.250)/Rp. 7.250]*100% 

                  = 79% (belum dipotong biaya operasional lain) 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Lampiran 4 

Proses pembuatan kue cubit Pellizco.Id : 

1. Pertama-tama, persiapkan semua bahan baik bahan utama seperti susu, telur, 

tepung terigu dan bahan pendukung lainnya seperti baking powder, margarin, 

air, gula pasir, ragi, cake emulsifier (ovalet), vanili. Semua bahan diukur 

takarannya, agar dapat membuat adonan yang sesuai dengan resep Pellizco.Id, 

terutama disesuaikan dengan pesanan yang ada, sehingga tidak sampai ada 

adonan yang tersisa, karena adonan yang tidak segera dimasak juga kualitasnya 

akan jadi tidak baik. 

2. Setelah itu, kocok telur dan gula terlebih dahulu. Aduk hingga gula larut 

sempurna. 

3. Tambahkan tepung terigu dan baking powder sedikit demi sedikit saja. 

Campurkan mereka hingga betul-betul merata. 

4. Masukkan susu kental manis yang sudah dilarutkan dengan ½ gelar air. Setelah 

semua tercampur, masukkan margarin. Cara mengaduknya tentu jangan sampai 

menyisakan gumpalan adonan sedikit pun. 

5. Jangan lupa untuk menambahkan ragi, ovalet, dan vanili sesuai takarannya, 

kemudian aduk kembali dengan perlahan sampai dirasa adonan telah bercampur 

rata dan halus. 

6. Setelah adonan utama selesai, kita bisa membagi nya ke beberapa wadah, untuk 

diberikan varian rasa sesuai permintaan pesanan, kemudian mengaduk sedikit 

untuk meratakan warnanya. 

7. Setelah itu diamkan saja selama kurang lebih 15 menit. Akan lebih baik apabila 

adonan ditutup dengan kain atau plastic wrap, gunanya adalah untuk membuat 

adonan mengembang dalam suhu ruang. 

8. Setelah adonan dirasa siap, oleskan wajan (cetakan kue cubit) dengan margarin 

supaya tidak membuat lengket. Gunakan api yang tidak terlalu besar namun 

cukup untuk mematangkan. Tuang adonan kue dengan cara sedikit demi sedikit 

ke dalamnya. Tunggu adonan hingga matang dan tampak berlubang persis kena 

cubit atau sarang laba-laba. Dalam proses ini, kita bisa membuat kue cubit 

sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan yaitu matang sempurna atau 

setengah matang. Selain itu, varian topping juga bisa ditambahkan, sehingga 

saat kue matang, topping bisa terlihat lebih menyatu dengan kue nya. 

9. Setelah matang, kue diangkat dan disajikan dalam kotak mika kemasan, lalu 

segera tutup untuk menjaga kehangatannya, dan segera dikirimkan kepada 

pelanggan, agar pelanggan dapat merasakan kesegaran dari kue yang baru saja 

dibuat. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Lampiran 5 

Gambaran Umum Pemilik 

Gambaran yang merupakan informasi pemilik usaha secara umum, sebagai berikut: 

No. Nama 
Tanggal 

Wawancara 
Usia Keterangan CP 

1 Ryan Halim 12 Juni 2018 22 Thn. Pemilik 082245340979 

2 
Antonius 

Willianto Halim 
12 Juni 2018 22 Thn. Pemilik/Mitra 081318884618 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 

Gambaran Umum Informan 

Identitas Informan  

No. Nama Usia Keterangan 

1 Ryan Halim 22 Thn. Pemilik 

2 Antonius Willianto Halim 22 Thn. Pemilik/Mitra 

3 Wahyu Dwi Anni Yustantin 20 Thn. Karyawan 

4 Ricky 22 Thn. Karyawan 

5 Christian 20 Thn. Konsumen 

6 Rita Vidyasari 35 Thn. Konsumen 

7 Milka Stefanie 50 Thn. Konsumen 

8 Daniel Arinata 15 Thn. Konsumen 

9 Nita 24 Thn. Konsumen 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Lampiran 6 

Pedoman Wawancara kepada Pemilik 

1. Customer Segment 

Pengelompokan terhadap pelanggan 

a. Apakah anda melakukan pengelompokan terhadap pelanggan anda? 

b. Apakah pelanggan yang membeli produk anda berasal dari Kota Pasuruan 

atau tidak? Lebih banyak mana proporsinya? 

Target konsumen 

a. Siapakah target dari konsumen anda? Apakah yang akan membeli dalam 

jumlah banyak atau satuan? 

b. Pelanggan yang seperti apakah yang paling penting bagi usaha anda? 

c. Bagaimana cara anda medapatkan pelanggan baru? 

2. Value Propositions 
Value Creation 

a. Apa keunggulan produk anda dari pesaing yang sejenis? 

b. Keunggulan pelayanan apa yang anda tawarkan kepada konsumen? 

c. Apakah anda memberikan harga spesial/diskon kepada pelanggan anda 

yang memesan dalam jumlah banyak? 

Value Purchase 

a. Apa yang membuat pelanggan mau membeli produk anda? 

b. Apakah anda memberikan jaminan kepada pelanggan anda terkait tentang 

ketepatan waktu dalam proses produksi? 

c. Jika dalam produksi terdapat cacat produk yang dipesan pelanggan, apakah 

anda memberikan ganti rugi dalam bentuk retur barang atau memberikan 

pengurangan dari segi biaya/diskon? 

d. Apakah ada jaminan terhadap kualitas produk anda jika batas waktu yang 

disepakati relatif lebih pendek? 

Customer utility 

a. Apakah anda menerima pesanan satuan/customize? Apakah anda dapat 

memenuhi pesanan sesuai dengan keinginan konsumen ? (misalnya 1 varian 

per porsi) 

b. Apakah merek yang terpasang pada produk anda berasal dari anda atau 

tidak?  

3. Channels 
Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan produk dan jasa 

a. Dalam menjual produk anda, apakah anda menjadi supplier dari toko orang 

lain atau toko sendiri? Menurut anda, cara mana yang paling menarik untuk 

menjual produk? 

b. Jenis saluran distribusi apakah yang utama/menarik dan yang terbaik bagi 

anda untuk menjangkau pelanggan anda? 

c. Bagaimana strategi anda agar para konsumen mengetahui produk anda? 

d. Bagaimana strategi anda agar keunggulan dari produk anda diketahui oleh 

pelanggan? 

e. Apakah anda tahu dari mana para pelanggan mendapatkan produk anda? 

4. Customer Relationship 
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Hubungan pelanggan dengan pelaku usaha 

a. Bagaimana cara anda menjaga hubungan anda dengan pelanggan anda? 

b. Apakah ada pelayanan istimewa kepada pelanggan anda yang setia? Apakah 

anda membedakan pelayanannya dengan pelanggan yang baru? 

c. Bagaimana cara anda mempertahankan pelanggan anda yang sudah ada? 

d. Apakah anda memberikan harga spesial kepada pelanggan lama? Apakah 

harga spesial ini juga berlaku kepada pelanggan baru? 

e. Apakah anda memiliki data tentang pelanggan (misalnya nomor telepon, 

alamat, dll)? Apakah data tersebut selalu diperbaharui atau up to date? 

5. Revenue Streams 
Mekanisme penetapan harga 

a. Dalam bertransaksi, apakah reseller atau pelanggan yang membeli produk 

anda memiliki kebebasan dalam menetapkan harga jual produk tersebut? 

b. Bagaimana cara anda dalam menentukan harga jual? 

Revenue stream 

a. Ketika transaksi jual beli cara apa yang dipakai oleh pelanggan anda dalam 

melakukan pembayaran? 

6. Key Resources 
Sumber daya yang digunakan dalam menjalankan usaha 

a. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam proses bisnis anda? 

b. Apa saja aset dalam wujud fisik/berwujud? 

c. Apakah anda mempunyai hak cipta terhadap produk/merek anda? 

d. Sejauh mana anda bergantung kepada karyawan anda? Mayoritas mereka 

berasal dari mana? Apakah ada persyaratan yang anda tetapkan? 

e. Dari manakah anda mendapatkan modal usaha ini? Digunakan untuk apa 

sajakah? 

7. Key Activities 
Aktivitas utama yang dilakukan pelaku usaha 

a. Apa saja kegiatan yang ada dalam proses produksi? 

b. Apa saja kegiatan yang anda lakukan dalam proses pemasaran? 

c. Apa saja kegiatan yang ada dalam proses distribusi dalam usaha ini? 

d. Apakah menurut anda pengalaman pelanggan yang pernah membeli produk 

anda berpengaruh terhadap datangnya pelanggan-pelanggan yang baru? 

8. Key Partnership 
Mitra kunci dan hubungan antar mitra 

a. Siapa saja yang menjadi mitra kerja anda dalam usaha ini? 

b. Sampai sejauh mana manfaat yang anda peroleh dari kerjasama dengan 

mitra kerja? 

c. Bagaimana cara anda menjaga hubungan dengan mitra kerja? 

9. Cost Structure 
Biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan usaha 

a. Apakah anda lebih memprioritaskan kualitas produk atau harga produksi 

minimum? 

b. Apa saja yang menjadi biaya tetap dari usaha anda? 

c. Apa saja yang menjadi biaya variabel dari usaha anda? 
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d. Apakah dalam membeli bahan baku disesuaikan dengan permintaan atau 

membeli lebih banyak untuk cadangan? 

e. Berapa persentase (%) dana yang digunakan untuk gaji, listrik, dan biaya 

operasional lainnya? 

f. Menurut anda kegiatan apa yang paling banyak membutuhkan biaya? 

g. Berapa omset yang didapatkan dari usaha anda setiap tahunnya? 

 

Pedoman Wawancara kepada Karyawan 

1. Customer Segment 

a. Apakah anda sebagai karyawan, mengetahui dengan segmentasi pelanggan 

yang dipilih oleh Pellizco.Id? 

b. Apakah menurut anda, Pellizco.Id perlu memperluas segmentasi pelanggan 

dari yang sudah ada? 

2. Value Propositions 
a. Apakah anda mengetahui proposisi nilai apa saja yang diberikan Pellizco.Id 

kepada pelanggan? 

b. Apa pendapat anda terkait proposisi nilai yang sudah diberikan kepada 

pelanggan? 

3. Channels 
a. Apa pendapat anda mengenai upaya yang sudah dilakukan Pellizco.Id 

dalam menyampaikan produknya kepada pelanggan? 

b. Apa peranan anda dalam Pellizco.Id yang berhubungan dengan elemen 

saluran ini? 

4. Customer Relationship 
a. Apa peranan anda di antara mencari pelanggan, mempertahankan 

pelanggan, dan meningkatkan penjualan? 

b. Apakah anda sebagai karyawan juga diwajibkan berhubungan langsung 

dengan pelanggan? 

5. Revenue Streams 
a. Bagaimana tingkat penjualan yang terjadi sepanjang yang anda ketahui? 

6. Key Resources 
a. Apakah ada pelatihan atau pengembangan yang didapatkan sebagai 

karyawan selama ini? 

7. Key Activities 
a. Siapa yang bertanggung jawab langsung untuk kegiatan produksi? 

b. Apakah anda mengetahui tahapan proses produksi yang terjadi? 

c. Dalam setiap kegiatan utama yang terjadi, apa peranan anda? 

8. Key Partnership 
a. Siapa saja mitra kerja Pellizco.Id yang anda ketahui? 

 

Pedoman Wawancara kepada Konsumen 

1. Value Propositions 
a. Apakah anda sebagai konsumen merasa puas terhadap produk Pellizco.Id? 

b. Menurut anda, nilai apa saja yang telah anda dapatkan baik dari sisi produk 

dan layanan yang diberikan Pellizco.Id? 
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2. Channels 
a. Darimana anda mengetahui mengenai produk Pellizco.Id? 

b. Bagaimana cara anda melakukan pemesanan produk? Menggunakan media 

apa? 

3. Customer Relationship 
a. Apakah anda mendapatkan perlakuan khusus sebagai konsumen? 

4. Key Activities 
a. Apakah anda merasa dimudahkan dengan sistem pengantaran langsung 

tanpa tambahan biaya oleh Pellizco.Id? 
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Lampiran 7 

Dokumentasi Penelitian (1) 

 

 

Lokasi Penelitian Tempat Usaha

Lokasi Produksi Kendaraan

Pemilik Pengiriman Pesanan
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Dokumentasi Penelitian (2)

 

Wawancara 
Pemilik-Karyawan

Wawancara 
Konsumen

Bentuk Testimoni 
Pelanggan

Bentuk Komunikasi 
dengan Konsumen

Kemasan Produk Varian Topping
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Dokumentasi Penelitian (3) 

 
 

Varian Rasa 
Original

Varian Rasa Coklat

Varian Rasa 
Tiramisu

Varian Rasa Green 
Tea


