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ABSTRAK
Kesejahteraan merupakan problematika setiap bangsa, salah satu cara meningkatkan
kesejahteraan daerah adalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap daerah.
Karawang yang menjadi kota lumbung padi juga memiliki potensi sebagai sentral pertanian
jambu mutiara yang berlokasi di desa Ciwaringin. Luasnya lahan pertanian jambu mutiara di
desa Ciwaringin memiliki potensi untuk dijadikan ekowisata jambu mutiara. Penelitian ini
dilakukan untuk menciptakan ide bisnis yang cocok untuk desa Ciwaringin menggunakan
Business Model Canvas (BMC). Dengan melalui tahapan-tahapan Design Thinking dan
wawancara yang sudah dilakukan dengan masyarakat desa Ciwaringin, diketahui bahwa ide
bisnis yang cocok dengan desa Ciwaringin adalah ekowisata jambu mutiara yang didesain
dengan 9 basic building blocks.

Kata kunci: Business Model Canvas (BMC), Design Thinking, Ekowisata Jambu Mutiara

ABSTRACT
Welfare is a problem for every nation, one of the ways to improve regional welfare is to
take advantage of the potential of each region. Karawang, which is a city of rice granaries, also
has the potential as a center for pearl guava farming located in Ciwaringin village. The area of
pearl guava farm in Ciwaringin village has the potential to be used as pearl guava ecotourism.
This research was conducted to create a suitable business idea for Ciwaringin village using
the Business Model Canvas (BMC). By going through the stages of Design Thinking and
interviews with the people of Ciwaringin village, it is known that a suitable business idea for
Ciwaringin village is guava ecotourism which is designed with 9 basic building blocks.
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Pendahuluan
Kesejahteraan merupakan problematika setiap bangsa, hal ini menjadi objek vital yang
terus dipikirkan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. (Ruslina,
2012) menjelaskan pada bahwa dalam UUD 1945, kesejahteraan menjadi topik khusus pada
Bab XIV pasal 33 yang mengatur mengenai kepedulian negara terhadap kelompok lemah
serta sistem jaminan sosial.
Edi Suharto (2005) juga menjelaskan mengenai tiga konsep kesejahteraan,

yaitu

pertama kondisi kehidupan, institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga
kesejahteraan sosial, aktivitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menciptakan
kesejahteraan sosial diperlukan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok masyarakat
yang kurang beruntung (disadvantaged groups) dan dipelukan juga dukungan dari pemerintah
untuk

memfasilitasi

kegiatan-kegiatan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dengan melihat potensi, baik potensi Sumber Daya
Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) (Suradi, 2007)(Ocktilia, 2013).
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat bagus dan
terkenal sebagai Negara Agraris (Sastradipraja & Sulaswatty, 2015). Ada banyak kota di
Indonesia yang memiliki potensi Agrikultur yang bagus salah satu diantaranya adalah Kota
Karawang yang terkenal sebagai Kota Lumbung Padi, kesuburan tanah Karawang ternyata
tidak hanya bagus untuk padi, namun juga untuk jenis tanaman lain seperti jambu biji dengan
berbagai varietas.
Melansir dari situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Karawang mampu
menghasilkan 31.300,6 kuintal jambu biji pada tahun 2016. Kini para petani jambu biji beralih
ke varietas jambu yang baru yaitu jambu mutiara, varietas ini lebih disenangi oleh konsumen
dikarenakan tidak adanya biji pada jambu mutiara dan harga yang dipatok untuk jambu mutiara
juga lebih ekonomis. Kesuksesan pertanian kabupaten Karawang tak membuat kabupaten ini
memiliki banyak wisata yang berkaitan dengan agricultural atau yang biasa disebut dengan
ekowisata.
Batasan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana menciptakan ide bisnis ekowisata
jambu mutiara berbasis digital yang sesuai dengan desa Ciwaringin menggunakan Business
Model Canvas guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa Ciwaringin. Adapun
tujuan dari penelitian ini Untuk menciptakan ide bisnis ekowisata jambu mutiara yang sesuai
dengan desa Ciwaringin menggunakan Business Model Canvas guna meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat desa Ciwaringin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak terkait terutama dapat meningkatkan
kesejahteraan desa Ciwaringin apabila ide bisnis yang dihasilkan dapat diimplementasikan di
desa tersebut.
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Materi dan Metode
Penelitian ini memiliki paradigma Sain Desain (Design Science) yang berakar pada
domain teknik sains artifisial. Paradigma ini merupakan paradigma merupakan paradigma
pemecahan masalah. Paradigma ini berfokus pada pencarian inovasi yang mendefinisikan
ide, praktik-praktik, kapabilita teknis dan produk melalui serangkaian proses analisis, desain,
implementasi, manajamen dan penggunaan sistem informasi yang dapat digunakan secara
efektif dan efisien (Setiyani & Setiawan, 2021). Pada penelitian ini penulis menggunakan
metode design thinking. Design Thinking adalah metode penyelesaian masalah yang berfokus
pada pengguna/user (Syahrul, 2019). Adapun lingkup dari design thinking adalah terkait cara
pandang dan model berfikir. Cara pandang yang dimaksud adalah: empathy, show don't tell,
experiment, mindfulness, action oriented dan collaboration. Proses ini lebih diarahkan pada
upaya berfikir kreatif dengan langkah kerja tertentu (Ardian & Werdhaningsih, 2018). Adapun
tahapannya penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Ciwaringin yang menangani
pertanian jambu mutiara.. Pengambilan sampel menggunakan sampling Simple Random
Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada masyarakat desa
Ciwaringin yang menggeluti tentang pertanian jambu mutiara.

Hasil dan Pembahasan
1.

Emphatize
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petani jambu mutiara

di desa Ciwaringin, lahan pertanian jambu mutiara hanya berfungsi sebagai lahan agriculture
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atau lahan yang difungsikan untuk kegiatan produksi jambu mutiara saja. Tidak ada fungsi
tambahan daripada lahan pertanian jambu mutiara karena petani menjalankan proses bisnis
pada lahan pertanian jambu mutiara secara konvensional. Berikut adalah proses bisnis yang
terjadi pada lahan pertanian jambu mutiara di desa Ciwaringin. Berikut adalah proses bisnis
yang terjadi pada lahan pertanian jambu mutiara di desa Ciwaringin.

Tabel 1. Proses Bisnis Pertanian Jambu Mutiara di desa Ciwaringin.
No
1.
2.

3.
4.

2.

Kegiatan
Deskripsi
Penanaman pohon jambu Proses ini merupakan proses awal terbentuknya pertanian
mutiara
jambu mutiara
Perawatan & Pemupukan
Proses ini dilakukan untuk memastikan tanaman jambu
mutiara tumbuh dengan semestinya tanpa ada gangguan.
Juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas
jambu mutiara yang dihasilkan.
Pemanenan
Kegiatan ini dilakukan ketika musim panen sudah tiba.
Penjualan
Setelah memanen jambu mutiara, petani jambu mutiara
langsung menjual jambu mutiara kepada pengepul ketika.

Ideate
Menurut (Lee, 2018) pada (Lazuardi & Sukoco, 2019) fase ini adalah fase untuk

menjelajahi berbagai solusi yang mungkin dihasilkan dalam jumlah yang besar dan beragam,
memungkinkan kita untuk melangkah lebih jauh dan mengeksplorasi berbagai ide. Dalam hal
ini peneliti menemukan beberapa ide sebagai masukan pada masyarakat desa Ciwaringin.
a.

Produk turunan jambu mutiara
Setelah masa panen tiba, akan menjadi income yang lebih apabila petani jambu mutiara
desa Ciwaringin bisa mengubah jambu mutiara menjadi produk turunan dengan
memberikan additional value pada jambu yang sudah matang. Dalam hal ini penulis
menemukan bahwa jambu mutiara dapat diubah menjadi minuman, dodol, bolu, dan
kripik.

b.

Pemanfaatan lahan pertanian
Lahan pertanian tak hanya dapat berfungsi sebagai tempat produksi jambu mutiara. Akan
tetapi dapat diubah menjadi ekowisata yang akan menjalankan dual fungsi lahan.
Penambahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan ekowisata akan membuat lahan
tersebut memiliki value yang lebih.

3.

Prototype
Menurut (Lee, 2018) pada (Lazuardi & Sukoco, 2019) fase ini adalah fase untuk

mengubah ide-ide menjadi bentuk fisik yang cepat dan murah sehingga kita dapat menjalani
dan berinteraksi dengan ide tersebut, dan dalam prosesnya, fase ini mempelajari dan
mengembangkan ide dengan lebih banyak empati. Berdasarkan proses Ideate yang sudah
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dilakukan, maka penulis dapat merancang suatu Business model canvas terkait ekowisata
jambu mutiara di desa Ciwaringin.

Gambar 2. MC Ekowisata Jambu Mutiara

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut.
1.

Proses bisnis yang terjadi pada lahan pertanian jambu mutiara di desa Ciwaringin masih
berjalan secara konvensional.

2.

Potensi yang ada pada lahan pertanian jambu mutiara di desa Ciwaringin masih bias
dikembangkan dengan membuat ekowisata jambu mutiara dan mengolah jambu mutiara
menjadi produk turunan yang bernilai ekonomis.
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