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THENBLANK, Haruskah Omnichannel?1

Studi kasus ini ditulis oleh Rifelly Dewi Astuti, Fanny Martdianty, dan Mona Ridho Sidjabat sebagai bahan 
diskusi di kelas. Tim Penulis tidak bermaksud menggambarkan apakah penanganan yang dilakukan untuk 
situasi manajerial tersebut sudah efektif atau tidak. Tim Penulis mungkin menyamarkan nama-nama dan 
infomasi lainnya untuk alasan kerahasiaan. Informasi yang diberikan dalam kasus ini sebagian diambil dari 
sumber-sumber publik. 

Penggandaan naskah ini harus seizin Center for Education and Learning in Economics and Business 
(CELEB) FEB UI. Kampus UI Depok 16424.

Waktu menunjukkan pukul 10.00 pagi di hari Senin, saatnya tim berkumpul untuk membahas capaian 
dan masalah yang dihadapi minggu kemarin, serta strategi yang harus dilakukan ke depan. Seperti biasa, 
Mutiara Kamila, atau lebih dikenal dengan nama Muti, pemilik sekaligus managing director THENBLANK 
memimpin jalannya pertemuan rutin ini. Satu per satu tim melaporkan capaian dan permasalahan yang 
dihadapi. Seluruh tim gembira dengan capaian penjualan koleksi baru mereka yang berkolaborasi dengan 
salah satu penyanyi berbakat Indonesia. Penjualan meningkat dan merek THENBLANK semakin dikenal 
oleh pasar. Meskipun demikian, permasalahan yang sama tetap muncul yaitu keluhan konsumen bahwa 
koleksi baru tidak diperoleh di marketplace, program promosi yang berbeda antara gerai dan website, 
bahkan ada pelanggan yang marah-marah karena kehabisan stok produk sewaktu berbelanja di salah 
satu gerai namun ternyata di website masih tersedia. Beberapa masalah ini kerap muncul terlebih saat 
THENBLANK memutuskan untuk membuka gerai dan menjual produk melalui marketplace selain website 
resmi yang telah mereka gunakan sebelumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan THENBLANK untuk mengatasi permasalahan berulang ini, salah satunya 
adalah dengan berlangganan salah satu aplikasi yang mengintegrasikan data penjualan (Point of Sale 
system – POS system) dan data pelanggan. Nyatanya, penggunaan aplikasi tersebut masih belum cukup, 
karena data produk dan penjualan melalui online dan gerai belum terintegrasi, ditambah sistem belum dapat 
mengakomodir kebutuhan akan adanya multi warehousing yang dapat memudahkan pengiriman barang 
hingga ke tangan pelanggan. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit jika ingin menambah fitur atau mengganti 
sistem yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, mengingat THENBLANK masih tergolong startup 
dan baru berkembang. Muti mengakhiri pertemuan rutin Senin pagi itu tanpa solusi strategis yang dapat 
diputuskannya segera.

Tentang THENBLANK

THENBLANK adalah sebuah merek fashion lokal yang didirikan tahun 2012 oleh Mutiara Kamila, lulusan 
Universitas Indonesia yang merupakan salah satu peraih pendanaan Hibah Incubate UI tahun 2018. Berawal 
dengan bisnis online melalui media sosial, saat ini produk THENBLANK sudah tersedia di website dan 
1 Teaching note kasus ini bisa didapatkan di CELEB FEB UI (celeb-febui@ui.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

FEB

CS-2022-04



THENBLANK, Haruskah Omnichannel?

marketplace (Shopee dan Tokopedia) dengan 300.000 lebih basis pelanggan online dan lebih dari 792.000 
pengikut aktif di Instagram pada bulan Desember 2021. THENBLANK kini juga memiliki 4 gerai fisik 
di Kemang (Jakarta), Margonda (Depok), Galaxy (Bekasi), dan Bandung dengan jam operasional pukul 
10.00–20.00. THENBLANK selalu mengutamakan kualitas, kenyamanan, gaya minimalis dan timeless 
products sesuai dengan positioning-nya yaitu local, timeless, minimalist. Segmen pasar THENBLANK 
berada di kelompok usia 18–24 tahun dan 25–34 tahun, urban, dengan komposisi gender perempuan: laki-
laki di posisi 80:20. Saat ini posisi THENBLANK dalam kompetisi adalah sebagai contender. Bermodalkan 
strategi agresif untuk memperluas cakupan nasional dan internasional maka diharapkan dalam 2,5 tahun 
ke depan THENBLANK akan berada dalam posisi strong performer dan siap bersaing dengan kompetitor 
terdekat (Lampiran Gambar 1).

Muti memulai bisnisnya di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan memanfaatkan sisa bahan dari 
butik orang tuanya. Awalnya, Muti menjual gamis ready stock melalui BlackBerry Group (BBG) dengan 
nama Blank Store ID. Blank merupakan singkatan dari Bismillah Laku Banyak. Kemudian diganti menjadi 
Blank a Wear, yang kemudian diganti kembali di tahun 2017, karena ternyata merek yang serupa sudah 
terdaftar. Di tahun 2017 Muti mengganti nama bisnisnya menjadi THENBLANK dan di tahun 2019 telah 
berbentuk badan hukum sebagai PT.

Saat awal berdirinya, THENBLANK memiliki 5 orang staf yang terdiri dari 1 staf kreatif yang bertugas 
untuk memotret produk, 1 staf pemasaran, 1 staf keuangan, 1 staf layanan pelanggan (customer service) 
yang bertugas sebagai admin serta 1 staf gudang (warehouse). Setelah berbentuk PT di tahun 2019, 
THENBLANK melakukan rekrutmen untuk bagian Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk rekrutmen 
untuk tim store. Saat ini struktur organisasi (Lampiran Gambar 2) yang dimiliki THENBLANK terdiri 
dari managing director, commissioner dan 3 orang manajer yaitu manajer human capital & finance yang 
membawahi keuangan, SDM dan hukum; manajer produk (product) yang bertanggung jawab mulai dari 
mendesain produk sampai mengelola inventory; dan manajer pemasaran dan penjualan (marketing and 
sales) yang bertugas untuk membuat strategi dalam mempromosikan dan menjual produk.

THENBLANK setiap tahun mengeluarkan sekitar 10 sampai 12 koleksi, termasuk favorite items dan 4 koleksi 
besar/eksklusif. Koleksi eksklusif dikeluarkan di bulan Ramadhan, saat ulang tahun THENBLANK di bulan 
Oktober, akhir tahun, dan saat berkolaborasi dengan artis. Sejak tahun 2019, THENBLANK mulai melakukan 
kolaborasi dengan artis-artis seperti Ayudia, Alika Islamadina, Sheila Dara Aisha, Isyana Sarasvati, dan yang 
terkini dengan Tiara Andini. Harga rata – rata produk THENBLANK sebesar Rp 199 ribu, sedangkan untuk 
koleksi eksklusif rata-rata seharga Rp 539 ribu. Store Depok menjual semua variasi produk sedangkan store 
Kemang skalanya lebih kecil. Kapasitas produksi sejumlah 15.000 pieces per bulan dengan beragam model. 
Diproduksi melalui beberapa perusahaan garmen, kemudian disebar ke 3 store, website dan 2 marketplace.

Penjualan produk awalnya dilakukan melalui BlackBerry Group (BBG), kemudian menggunakan Instagram, 
Line dan aplikasi Whatsapp (WA). Tahun 2014, THENBLANK memulai pemasaran melalui pop-up stores 
termasuk mengikuti Indonesia Fashion Week di tahun 2016 dan mengikuti bazaar di Market Museum, 
Bandung, serta Pontianak. Sejak itu THENBLANK rutin mengikuti bazaar hingga tahun 2019, ada kalanya 
dalam 1 tahun bisa menjual melalui 3 pop-up stores. Kendala penjualan melalui pop-up stores adalah biaya 
yang cukup banyak termasuk kesulitan menangani penjualan online karena tim online harus menangani 
pop-up stores. Mulai tahun 2017 Muti mulai memikirkan bisnisnya secara serius dengan menetapkan target 
untuk memiliki kantor, koleksi yang lebih bagus dan photo shoots menggunakan model. Di tahun 2017 pula 
THENBLANK memulai penjualan melalui website (www.thenblank.com).

Pada tahun 2019 THENBLANK mulai mengurus legalisasi sebagai badan hukum berbentuk PT dan 
merupakan tahun konsolidasi tim internal untuk mempersiapkan THENBLANK menjadi lebih baik. 
Gerai pertama dibuka di tahun 2019 dengan menyewa ruko yang berfungsi juga sebagai kantor di area 
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Margonda Residence, Depok. Muti menyadari bahwa produk yang dijual harus bisa dilihat dan dirasakan 
guna meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ketika gerai sudah dibuka, pelanggan datang untuk mencoba 
produk, mengenali material produk dan menentukan ukuran serta warna yang mereka sukai. Ketika 
pelanggan melakukan repeat order, mereka melakukan pembelian online. Dapat diambil kesimpulan bahwa 
online channels dan gerai fisik saling melengkapi.

Memasuki tahun 2020 THENBLANK memperluas cakupannya dengan membuka gerai baru di bulan Juli 
yang berlokasi di Bekasi, sekaligus juga menambah saluran penjualan melalui marketplace (Shopee dan 
Tokopedia). Tahun 2021 THENBLANK melakukan ekspansi dengan menambah kategori bisnis baru yaitu 
dengan membuat lini produk dari material yang lebih ramah lingkungan (sustainable) dengan mengurangi 
polyester dan plastik kemasan. Di tahun ini pula di tengah pandemi Covid-19, THENBLANK berupaya 
merangkul teman-teman pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lainnya dengan mengadakan sharing class 
untuk berbagai ilmu dan  wawasan fashion. THENBLANK juga melakukan upaya sosial dengan berbagi 
material kain bagi pelaku usaha kecil fashion yang tertimpa kesulitan bahan baku.

Tahun 2022 merupakan tahun di mana THENBLANK memperluas cakupan secara nasional dengan 
membuka gerai ketiga di bulan Januari di daerah Kemang dan gerai keempat di Bandung pada bulan 
Agustus. Tahun 2023 THENBLANK berencana untuk melakukan kolaborasi internasional, membuka 
jalur distribusi ataupun all store di kawasan ASEAN. Kawasan ini dipilih karena sebelum masa pandemi, 
sudah terjadi pengiriman produk THENBLANK ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Perkembangan usaha 
THENBLANK tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Lampiran Gambar 3.

THENBLANK memiliki kinerja keuangan yang positif pada periode Juli 2021 hingga Juni 2022 (Lampiran 
Gambar 4). Laba bersih bulan Juli 2021 tercatat sebesar Rp 29,19 juta dan meningkat 260 persen di bulan 
Desember 2021 menjadi Rp 76,12 juta. Proporsi beban pokok pendapatan terhadap pendapatan bersih 
sebesar 50 persen di bulan Juli 2021 dan mengalami tren menurun menjadi 40 persen di bulan Desember 
2021, kemudian meningkat menjadi 44 persen di bulan Juni 2022. Penjualan tertinggi semester pertama 
tahun 2022 terjadi di bulan April sebesar Rp 445,71 juta dengan laba bersih tercatat sebesar Rp 110,64 juta. 
Penjualan terendah sebesar Rp 138,01 juta terjadi di bulan Februari 2022 dengan margin laba bersih sebesar 
11 %. Laba bersih bulan Juni 2022 tercatat sebesar Rp 31,62 juta dengan total penjualan sebesar Rp 146,61 
juta.

Perkembangan Industri Fashion

Tahun 2020 adalah tahun yang sulit. Pandemi Covid-19 memaksa seluruh lini industri berupaya untuk 
beradaptasi dan bertahan di kala krisis, termasuk industri fashion. McKinsey Global Fashion Index (MGFI) 
dalam The State of Fashion 2022 mencatat bahwa industri fashion mengalami penurunan pendapatan sebesar 
20% pada periode waktu 2019-2020, bahkan sekitar 7% perusahaan meninggalkan pasar sepenuhnya. 
Business of Fashion 2021 menyatakan sebelum pandemi perusahaan fashion sangat mengandalkan 
penjualan dari gerai fisik, di mana 80% dari transaksi terjadi di gerai. Pandemi membuat perusahaan fashion 
banyak menutup gerai mereka dan beralih memanfaatkan teknologi digital, memaksimalkan media sosial 
dan platform e-commerce untuk mendorong penjualan (Nindita, 2021).

McKinsey, The State of Fashion 2022, menyatakan pada tahun 2022, industri fashion dapat kembali tumbuh 
seiring perubahan lanskap industri, teknologi digital baru, dan kemajuan dalam keberlanjutan. Ada 10 tema 
prioritas yang perlu diperhatikan oleh pengusaha industri fashion dalam menghadapi tahun 2022 ini, yaitu 
(1) pemulihan ekonomi negara yang tidak seimbang, (2) hambatan dalam logistik; (3) adanya preferensi
pasar domestik mewah, 4) perubahan isi lemari pakaian dari pakaian santai dan olahraga menjadi pakaian
untuk bersosialisasi di luar ruangan, (5) metaverse mindset, bisa dimanfaatkan dalam bentuk game, Non-
Fungible Token (NFT), dan sebagainya; (6) konsumen belanja melalui social commerce, (7) circular atau
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sustainable fashion, (8) penanda produk untuk menjaga keaslian, transparasi, dan loyalitas konsumen, (9) 
keamanan digital, dan (10) pengelolaan SDM di bidang fashion yang lebih fleksibel, beragam, dan sistem kerja 
digital (Lampiran Gambar 5).

Lalu bagaimana dengan industri fashion di Indonesia? Secara tren industri tekstil dan pakaian jadi di 
Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 
6,95%. Selama 2 tahun, 2020 dan 2021, terjadi penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Industri 
ini mulai bertumbuh kembali di kuartal 1 tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 12,45% dibanding 
kuartal 1 tahun lalu (Lampiran Gambar 6). Pertumbuhan di kuartal 1 tahun 2022 membuktikan mulai 
optimisnya pasar di Indonesia pada industri ini.

Pertumbuhan industri fashion juga didukung dengan pertumbuhan pengguna internet dan belanja online 
di Indonesia. Berdasarkan data We are Social tahun 2022, sebanyak 158,6 juta jiwa di Indonesia membeli 
produk secara online dengan total pengeluaran sebesar US$ 53,81 miliar atau meningkat US$ 20 miliar 
dari tahun sebelumnya. Dari total itu sebanyak US$ 8,98 miliar merupakan total pengeluaran penduduk 
Indonesia pada kategori fashion, atau meningkat sebesar US$ 3,3 miliar dari tahun sebelumnya. Produk 
fashion merupakan produk yang paling banyak dicari konsumen saat belanja online di tahun 2021 
(Katadata. co.id, Lampiran Gambar 7). Pengeluaran untuk fashion masyarakat Indonesia bahkan lebih 
besar dibanding pengeluaran untuk makanan.

Survei yang dilakukan Populix pada Desember 2021 terhadap 1.013 responden, mengungkapkan 10 merek 
fashion favorit masyarakat Indonesia, yaitu Adidas, H&M, Converse, Uniqlo, Nike, Eiger, 3Second, 
Nevada, Vans, dan Cardinal (katadata.co.id, 2022, Lampiran Gambar 8). Empat dari merek-merek 
tersebut merupakan  merek lokal Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa merek fashion lokal sudah menjadi 
salah satu pilihan masyarakat Indonesia. Survei Populix tersebut juga menyebutkan bahwa 73% responden 
memilih gaya busana yang simpel, 68% memilih gaya busana kasual, dan 35% memilih gaya busana sporty 
(katadata. co.id, 2022).

Online vs Offline

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen dapat dengan mudah mencari dan membeli berbagai 
produk fashion terutama pakaian secara online. Sebanyak 20,71% usaha e-commerce di Indonesia berjualan 
produk fashion (BPS, 2021, Lampiran Gambar 9). Berbagai platform e-commerce di bidang fashion 
juga bermunculan, tidak terkecuali platform marketplace. Sebut saja Zalora, Mapemall, Hijup merupakan 
e-commerce terkenal di bidang fashion, di luar Shopee dan Tokopedia yang menjadi marketplace paling
populer di Indonesia (Lampiran Gambar 10).

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi, menyatakan 
bahwa karakter konsumen berubah. Milenial tidak lagi belanja fashion hanya karena ingin mendapatkan 
sebuah merek yang prestisius, namun lebih karena adanya faktor comfort use. Hal ini berarti pasar anak 
muda kini merasa nyaman saja memakai barang non branded, asalkan fashionable, comfortable dan 
kompetitif. Ia juga mengatakan bahwa meskipun penjualan pakaian melalui online channels sudah sangat 
menguntungkan namun harus tetap memiliki gerai offline, sebab konsumen terutama milenial akan lebih 
percaya dan nyaman apabila dapat melihat dan mencoba fisik pakaian secara  langsung (Kuswandi & 
Marietasari, 2019).

Nurhayati-Wolff (2022) menyatakan berdasarkan survei tahun 2020, 61% masyarakat Indonesia melakukan 
pembelian di gerai setelah mencoba atau memeriksa produk secara fisik (offline), diikuti 38% masyarakat 
yang memilih membeli produk secara online setelah melakukan pencarian secara online pula. Sebanyak 
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19% masyarakat Indonesia melakukan pembelian di gerai (offline) setelah melakukan pencarian secara 
online, dan diikuti oleh 15% masyarakat melakukan pembelian secara online setelah mencoba produk 
secara offline.

Pilihan untuk offline dan online merupakan pertimbangan dari merek untuk menghadirkan pengalaman 
pelanggan dan meningkatkan transaksi penjualan. Kesempatan memperoleh pengalaman yang utuh dalam 
berbelanja, merasakan atmosfer yang dibangun dari merek, dan kesempatan untuk merasakan sebuah barang 
secara langsung merupakan kekuatan yang dimiliki gerai. Sementara itu, online channels  memberikan 
kesederhanaan dalam proses, rasa aman, dan nyaman (TFR, 2022). Gerai dapat menarik segmen pasar 
yang sesuai dengan pusat perbelanjaan atau tempat di mana gerai berada, sehingga segmen pasar menjadi 
lebih mudah dibaca dan merek dapat membangun strategi pemasaran dengan lebih fokus. Di lain pihak, 
penjualan online dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan beragam, sehingga strategi pemasaran 
digital menjadi suatu hal yang penting (TFR, 2022). Berdasarkan kekuatan masing-masing, pemanfaatan 
kedua kanal baik online maupun offline menjadi pilihan yang tepat untuk menghadirkan nilai merek dan 
memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan karena dapat saling melengkapi. Gerai dapat meningkatkan 
awareness terhadap merek dan kunjungan di toko online (TFR, 2022).

Menuju Omnichannel

Secara keseluruhan penjualan tertinggi THENBLANK tahun 2020 terjadi di saat ulang tahunnya di bulan 
Oktober sebesar 12,59% dari total pendapatan, diikuti sebesar 12,27% pada saat Hari Raya Idul Fitri. 
Pendapatan terkecil di bulan Februari dan Maret 2020 sebesar 5,20% yang disebabkan terjadinya pandemi. 
Pendapatan tahun 2021 naik 11% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020. Pendapatan terendah 
tahun 2021 terjadi di bulan Juli sebesar 6,34% dari total pendapatan tahunan, disebabkan meningkatnya 
angka kasus Covid-19 sehingga Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Pendapatan tertinggi tahun 2021 terjadi di bulan Oktober sebesar 12,05 %, kontribusi dari koleksi 
kolaborasi dengan penyanyi terkenal Isyana Sarasvati (Lampiran Gambar 11).

Berbagai keuntungan dapat diperoleh bagi perusahaan yang mampu mengintegrasikan kedua kanal penjualan 
yang dimilikinya. Lalu bagaimanakah kinerja penjualan online dan offline dari THENBLANK? Berdasarkan 
data kinerja penjualan, dapat diketahui bahwa dari bulan Januari 2021 hingga Februari 2022 penjualan 
melalui website mendominasi pencapaian kinerja penjualan. Menariknya, pada bulan Maret 2022 penjualan 
melalui Shopee mulai melampaui penjualan di website. Posisi tersebut masih berlangsung hingga Juni 2022 
(Lampiran Gambar 12). Secara keseluruhan proporsi penjualan THENBLANK antara online dan offline 
berkisar pada perbandingan 70 : 30.

Khusus untuk penjualan melalui offline, secara umum gerai di Depok masih mendominasi bila dibandingkan 
dengan gerai di Bekasi dan Kemang yang memang belum lama buka. Penjualan di gerai cabang Depok 
mencapai puncaknya di bulan Mei 2021 yang juga bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Momen 
Ramadhan dan Hari Raya menjadi momen yang cukup signifikan, di mana penjualan dapat meningkat 
sekitar 30%.

Terdapat beberapa perbedaan di berbagai saluran penjualan THENBLANK. Pertama perbedaan pada 
koleksi produk yang dijual antara website dengan marketplace, untuk koleksi eksklusif misal koleksi Isyana 
Sarasvati (Lampiran Gambar 13) hanya dijual di website selain di gerai, tidak dijual di marketplace. 
Eksklusivitas dan margin menjadi pertimbangan THENBLANK melakukan strategi ini. Toko di marketplace 
lebih banyak menjual produk yang slow moving dan barang kecil seperti kerudung. Minor defect items juga 
dijual di marketplace dengan tujuan sale atau obral, namun ke depannya barang ini hanya akan dijual 
di gerai tidak lagi di marketplace. Kisaran harga untuk favorite items berkisar Rp 89 hingga 199 ribu, 
sedangkan untuk koleksi berkisar Rp 209 hingga 539 ribu.
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Selain perbedaan koleksi produk, bagi pelanggan yang membeli produk THENBLANK di gerai dan website 
akan memperoleh loyalty points yang dapat digunakan untuk diskon ataupun penukaran barang, sedangkan 
pelanggan yang membeli melalui marketplace tidak memperoleh loyalty points. Program promosi juga 
berbeda, ada promo yang hanya ada di website, begitu pula hanya ada promo yang berlaku di marketplace. 
THENBLANK rutin berkolaborasi dengan berbagai public figures untuk mempromosikan produk-produk 
mereka.

Perilaku pelanggan THENBLANK yang membeli dari saluran online dan offline juga memiliki perbedaan. 
Berdasarkan besaran transaksi, di gerai fisik atau offline berkisar Rp 300–350 ribu atau antara 2–3 pieces 
per transaksi, sedangkan di saluran online berkisar Rp 200–250 ribu atau sekitar 1,5 pieces per transaksi. 
Pelanggan di gerai Depok didominasi oleh para mahasiswa dan pekerja muda, sehingga produk kemeja 
dan celana semi  formal lebih banyak terjual. Berbeda dengan gerai di Bekasi yang didominasi oleh ibu-ibu 
muda, sehingga dress dan tunik menjadi jenis produk yang lebih banyak terjual. Untuk gerai di Kemang, 
karena terletak di daerah hangout, maka produk casual yang lebih banyak terjual.

Muti selaku pemilik THENBLANK juga membaca peluang omnichannel. Ia mulai membayangkan jika 
suatu saat nanti THENBLANK dapat terintegrasi dari segi database, serta dapat memiliki multi- warehouse 
sehingga ketika konsumen berbelanja online, produk dapat dikirimkan dari berbagai kota yang berbeda, 
jadi tidak perlu memindahkan warehouse secara fisik. Saat ini konsumen yang ingin memesan dari 
gerai di Kemang, harus menghubungi gerai Kemang dan belum bisa menghubungi satu nomor terpusat, 
sehingga pengalaman berbelanjanya akan berbeda-beda tergantung siapa yang menangani. Selanjutnya 
karena datanya belum terpusat, konsumen yang bertanya di satu gerai, tidak mendapatkan jawaban yang 
pasti karena gerai tersebut belum bisa mengakses data persediaan secara utuh. Selain itu, THENBLANK 
memiliki dua saluran pembelanjaan online melalui website dan marketplace (Tokopedia dan Shopee). Pada 
masing-masing saluran tersebut juga memiliki persediaan yang berbeda-beda dan belum terintegrasi.

Muti juga melihat untuk saat ini dari sisi pembayaran konsumen dan pengiriman barang juga masih belum 
terintegrasi penuh. Pembayaran produk yang dibeli via situs resmi dapat dibayar melalui virtual account 
yang bisa dengan mudah dilakukan pengecekan dan konfirmasi (automatic confirmation). Sementara 
itu penjualan di gerai  fisik (offline) yang juga melayani pemesanan via aplikasi WA, pengecekan yang 
dilakukan masih manual dengan melihat mutasi rekening dan dilakukan oleh staf gerai yang juga memiliki 
kesibukan lainnya. Sebagai akibatnya, konsumen yang membutuhkan respon cepat jadi terhambat. Hal 
seperti ini menyebabkan konsumen dapat berpikir bahwa pengalaman berbelanjanya menjadi kurang lancar.

Hal lain yang juga disadari Muti akhir-akhir ini adalah ketika gerai yang dimiliki hanya satu, relatif mudah 
dalam melakukan koordinasi dan standardisasi untuk menjawab keluhan pelanggan. Walaupun demikian, 
dengan berkembangnya THENBLANK menjadi tiga gerai, permasalahan dan keluhan dapat berbeda-beda 
sehingga dirasa perlu ada penanganan konsumen secara terpusat dengan standardisasi penanganan keluhan 
dan juga dibekali cara menangani permasalahan konsumen dengan lebih efektif.

Untuk mewujudkan integrasi omnichannel tersebut, diperlukan kesiapan sumber daya dari perusahaan.   
Peran teknologi sangatlah penting dalam menunjang integrasi. Pada tahun 2022 ini THENBLANK 
mencoba menggunakan Shopify basic untuk mengintegrasikan data pelanggan serta Point of Sales (POS). 
Shopify sendiri merupakan platform untuk membantu pengusaha dalam membangun dan melakukan 
customization penjualan online dan menjualnya dalam berbagai platform. Layanan Shopify berbasis cloud 
dan pengelolaan software serta server dan pemeliharaan dilakukan oleh Shopify, sehingga memudahkan 
akses dan fleksibilitas dalam bisnis dari mana saja hanya dengan koneksi internet. THENBLANK saat ini 
manggunakan paket yang dasar dari layanan tersebut seperti perangkat untuk menjual di berbagai lokasi 
online dan penjualan langsung, proses pembayaran terintegrasi, Search Engine Optimization (SEO) dan 
perangkat pemasaran. Layanan Shopify dapat di-upgrade dengan menambah berbagai fitur, namun tentu 
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saja ada biaya yang harus dipertimbangkan. Muti berhitung kasar, jika ingin meningkatkan layanan ke level 
Shopify plus dengan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk dapat mengakomodir omnichannel, paling tidak 
idealnya minimal THENBLANK memiliki 9 gerai.

Selain itu, untuk penerapan omnichannel diperlukan koordinasi yang baik antar bagian serta perlunya 
merekrut staf yang khusus menangani teknologi informasi. Saat ini hanya ada satu staf yang menangani 
website, market place serta penerapan strategi pemasaran. Kebutuhan dana untuk melakukan investasi 
omnichannel jika mengunakan Shopify plus sebesar 2,000 USD per bulan atau setara dengan Rp 30 juta 
per bulan. Apabila melakukan investasi di sistem lain yang sudah mencakup Enterprise Resource Planning 
(ERP) biaya yang dikeluarkan mencapai sebesar 200 juta. Jika melakukan investasi omnichannel maka 
diperlukan juga untuk investasi di sistem penagihan atau billing.

Muti menyadari perlunya kesiapan dalam sumber daya baik dana maupun SDM untuk penerapan omnichannel 
ini, dan mungkin akan mempengaruhi persiapannya untuk memasuki pasar internasional di tahun depan. 
Investasi pendanaan besar juga dibutuhkan. THENBLANK dapat memperoleh pendanaan dari investor 
dengan pilihan pengembalian ataupun melepaskan sebagian kepemilikan perusahaan, atau pinjaman modal 
dari perbankan. Apakah THENBLANK siap untuk pendanaan eksternal atau mengandalkan pendanaan 
internal?

Tidak terasa matahari sudah mulai terbenam, Muti beranjak bersiap untuk pulang. Dia sadar dengan 
berbagai manfaat yang ditawarkan omnichannel, dia yakin THENBLANK dapat menyediakan pengalaman 
yang seamless dan terintegrasi bagi pelanggannya. Namun apa saja keunggulan dan kelemahan dari saluran 
distribusi yang dimiliki THENBLANK saat ini? Kesenjangan apa yang terjadi pada saluran distribusi 
THENBLANK? Apakah THENBLANK harus dan siap secara sumber daya untuk beralih ke omnichannel? 
Strategi apa yang harus disiapkan THENBLANK untuk menuju ke omnichannel? Muti sadar dia harus 
mempersiapkan analisis dengan tepat agar THENBLANK dapat berkembang sesuai dengan target yang 
mereka tetapkan.
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