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LATAR BELAKANG RISET 

Meneliti fenomena digitalisasi UMKM

● Sektor UMKM dan Industri digital merupakan 2 kontributor kunci terhadap perekonomian yang tangguh selama pandemi. 
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Menurut data Badan 
Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM sektor kuliner mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. Proporsi UMKM sektor 
makanan sendiri mencapai 36% dari seluruh IMK nasional, yang totalnya berjumlah 4,21 juta unit usaha. UMKM pada 
sektor kuliner posisinya strategis dan berkontribusi hingga 41% PDB ekonomi kreatif.

● Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kementrian kerap menggalakkan digitalisasi bagi pelaku UMKM. Terbukti 
langkah ini tepat guna, terlebih di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan menghalangi mobilitas masyarakat.

● Di sektor kuliner, Online Food Delivery (OFD) menjadi salah satu katalis yang mendorong angka digitalisasi secara masif bagi 
UMKM kuliner. Melihat fenomena ini, Alvara tertarik untuk meneliti fenomena digitalisasi ini, serta bagaimana dampak 
digitalisasi terhadap bisnis UMKM kuliner melalui kemitraan dengan platform OFD. 
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Hubungan kerjasama UMKM dan Platform OFD berbentuk kemitraan berbasis komisi yang hanya dipotong pada saat pesanan terjadi melalui aplikasi. 
Meskipun begitu, UMKM merasakan manfaat yang setimpal dari komisi kemitraan yang dibayarkan ke platform.

❑ Mayoritas responden UMKM mitra OFD menilai biaya layanan (komisi)/ komisi dari Platform OFD 95% sudah “Baik untuk usaha” dan 94,2% 
menyatakan biaya layanan (komisi) sudah “Sesuai dengan manfaatnya (worth it)”

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Karena telah merasakan langsung manfaat nyata dari kemitraan bersama platform OFD, mayoritas UMKM telah bermitra lebih dari 3 tahun, 
bahkan mengatakan akan terus bermitra dengan platform OFD, dan juga merekomendasikannya kepada sesama pelaku UMKM kuliner.

❑ Hampir seluruh UMKM (96,5%) menyatakan akan terus bermitra dengan OFD ke depannya
❑ 1 dari 3 UMKM secara aktif merekomendasikan OFD kepada sesama pelaku UMKM kuliner

Skema kemitraan dengan OFD dirasa menguntungkan oleh UMKM; walaupun dengan adanya biaya layanan (komisi), UMKM tetap mengalami 
kenaikan omzet dan keuntungan bersih.

❑ Dengan adanya biaya layanan (komisi) atau komisi yang dikenakan oleh Platform OFD, 97,7% responden pemilik usaha menyatakan “masih 
mendapat keuntungan secara finansial” dan 93,3% responden menyatakan “Penghasilan/ omzet usaha tetap naik”.

❑ 3 manfaat utama dari biaya layanan (komisi); “Program promosi”, “subsidi ongkir”, dan “pengembangan platform”
❑ Dari seluruh platform OFD yang digunakan oleh UMKM, GoFood secara konsisten dianggap sebagai platform OFD yang paling banyak 

memberikan keuntungan

Mengukur Digitalisasi UMKM di sektor kuliner sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis dan juga bertahan di saat pandemi. Hal 
ini nampak dari:

❑ OFD mengakselerasi pertumbuhan usaha UMKM hingga 1,9x lipat lebih cepat dibanding berjualan secara offline
❑ OFD meningkatkan pelanggan, pendapatan & orderan, serta memperluas jangkauan pelanggan melalui aplikasi dan penyediaan kurir
❑ Secara rata-rata, OFD menyumbang lebih dari setengah (56,8%) omzet UMKM yang bermitra



METODOLOGI RISET

Riset ini menggunakan pendekatan riset kuantitatif & kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.948 
responden UMKM Mitra OFD di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan
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Riset Kuantitatif

❑ Pengumpulan Data : Face to Face interview

❑ Kriteria Responden : UMKM Mitra OFD

❑ Jumlah Sampel : 1.937 Responden

• Jabodetabek (398) 

• Surabaya (387) 

• Medan (384)

• Makassar (388)

• Bandung (380)

❑ Metode Sampling : Multistage Random Sampling

❑ Margin of Error : 2,27%

❑ Area : Jabodetabek, Bandung, Surabaya, 
Makassar dan Medan

❑ Pelaksanaan : Agustus - Oktober 2022

Riset Kualitatif

❑ Pengumpulan Data : Wawancara Mendalam

❑ Kriteria Responden : UMKM Mitra OFD

❑ Jumlah Sampel : 11 Responden

❑ Struktur Responden : 10  UMKM Mitra OFD

○ 1 UMKM Non Mitra OFD

○ 10 UMKM pengguna 
OFD

❑ Area : Jabodetabek, Bandung, 
Surabaya, Makassar dan Medan

❑ Pelaksanaan : Agustus - Oktober 2022
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DEMOGRAFI RESPONDEN



Kategori makanan yang banyak dijual didominasi makanan Nusantara (42,3%) baru diikuti kategori lainnya. 
● Untuk kategori minuman, paling tinggi Teh, diikuti Aneka Es, Jus Buah, Kopi baru diikuti kategori lainnya 
● Sedangkan bila dilihat dari sisi usia, paling tinggi usia 17 – 25 tahun  yang merupakan Gen Z, diikuti 26 – 35 tahun (37,2%), 

sisanya berusia di atas 35 tahun.

KATEGORI & USIA RESPONDEN 
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Kategori Makanan [%] Kategori Minuman [%] Usia Responden [%]

N: 1937
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LANDSCAPE OFD DI INDONESIA



STRUKTUR RESPONDEN 
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Jumlah Platform OFD yang 
digunakan UMKM [%] - Total

Tahun Bergabung [%] - Total Platform OFD [%] - Total

N: 1937

“Namanya juga mencari pasar, semuanya kita pakai, semuanya ada, kita ada GoFood, Grab Food, 

Traveloka, Shopee terus Tokopedia Eat juga” – (Redyansyah - Kaza Bubble Tea)

● Secara umum, mayoritas UMKM dalam survei ini menggunakan 3 Platform OFD, dan 3 dari 4 UMKM telah bermitra selama lebih dari 3 
tahun.   

● Walaupun sebelum pandemi jumlah UMKM yang bergabung menggunakan OFD menunjukan peningkatan, namun peningkatan tajam terjadi 
pada tahun pandemi di mana sebanyak 45,8% bergabung menggunakan OFD.  

● Ada indikasi minimal 2 platform OFD yang digunakan dan mayoritas adalah pengguna Gofood & GrabFood

Bermitra dengan platform OFD telah menjadi keniscayaan untuk UMKM kuliner. 



STATUS TEMPAT USAHA
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Status Tempat Saat Ini [%] - Total
Status Tempat Pertama Kali 
Membuka Usaha [%] - Total

● Walaupun mayoritas tempat usaha adalah non rumah (Kios, Ruko, Lapak, dan lainnya) dengan status sewa, ada sedikit 
pergeseran tempat usaha mulai beralih ke rumah sewa atau non rumah (Kios, Ruko, Lapak, dan lainnya)  milik sendiri.  

● Hal ini mengindikasikan untuk usaha kuliner tidak selalu harus menyewa non rumah (Kios, Ruko, Lapak, dan lainnya) namun 
juga bisa menggunakan rumah.

N: 1937

Mayoritas UMKM memulai usaha dengan menyewa tempat (Kios, Ruko, Lapak, dan lainnya).



KONDISI USAHA SEMAKIN MEMBAIK DIBANDINGKAN SAAT PANDEMI
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Kondisi Usaha Saat Ini Setelah 
Pelonggaran PPKM Dibandingkan Saat 

Pandemi [%] - Total

Kondisi Usaha Dalam 6 Bulan 
Terakhir [%] - Total

N: 1937

Pasca pelonggaran PPKM, sektor UMKM kuliner mulai pulih
● 70,6% UMKM menyatakan bahwa profit / (laba bersih) meningkat setelah pelonggaran PPKM dibandingkan saat PPKM
● 75,1% UMKM menyatakan bahwa kondisi usahanya dalam 6 bulan terakhir mayoritas terjadi kenaikan profit / (laba bersih)



Mayoritas UMKM bermitra dengan OFD karena 3 keuntungan yang dirasakan:
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Mendukung pertumbuhan bisnis

✓

Menjadi Sumber Penghasilan 
Tetap & Rutin

✓

Membantu Usaha Bertahan Saat & 
Sesudah Pandemi

✓

N: 1937

3 KEUNTUNGAN UMUM YANG DIDAPAT DARI KEMITRAAN DENGAN OFD:



Secara umum, OFD membantu UMKM kuliner berkembang melalui peningkatan jumlah konsumen
● Hampir semua UMKM (98,7%) menyatakan bahwa OFD membantu bisnis mereka berkembang secara pesat
● Hal ini sejalan dengan meningkatkannya jumlah konsumen yang didatangkan dari kemitraan dengan OFD (95,2%)

BERMITRA DENGAN OFD MENDUKUNG PERKEMBANGAN BISNIS [1]

12N: 1937

Bisnis Berkembang Pesat [%] - Total Peningkatan Jumlah Konsumen [%] - Total

1,3%

98,7%

4,8%

95,2%



13N: 1937

Hal yang Berkembang [%] - Total Menyediakan Pesan Antar [%] - Total

BERMITRA DENGAN OFD MENDUKUNG PERKEMBANGAN BISNIS [2]

Peningkatan jumlah konsumen memiliki korelasi positif terhadap perluasan jangkauan delivery makanan
● Sebelum bermitra dengan OFD, 4 dari 5 UMKM tidak melayani pengiriman makanan
● Oleh karena itu, pendapatan, jumlah orderan, dan jumlah pelanggan meningkat pesat saat bergabung dengan OFD, 
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OFD mengakselerasi pertumbuhan UMKM hampir 2x lipat; 
● Akselerasi ditunjukkan dalam mencapai 1.000 order, di mana tanpa OFD mayoritas membutuhkan waktu lebih dari 8 Minggu, 

kemudian setelah bermitra dengan OFD, mayoritas membutuhkan waktu 1 minggu.
● 6 dari 10 UMKM yang bermitra dengan OFD mengalami akselerasi waktu penjualan (dinilai dalam pencapaian 1.000 order 

pertama) dengan rata-rata 1,96x lebih cepat dari sebelum bergabung dengan OFD.

N: 1937

BERMITRA DENGAN OFD MENDUKUNG PERKEMBANGAN BISNIS [3]

1.000 order pertama tanpa OFD (by Modus)  : Durasi lebih dari 8 Minggu

1.000 order pertama dengan OFD (by Modus) : Durasi 1 Minggu
Rata-rata Percepatan waktu untuk mencapai 1.000 order dengan menggunakan OFD sebesar 

1,96x. 

Contoh: sebelum bergabung dengan OFD, 1.000 order dapat diperoleh dalam 2 minggu, setelah 
bergabung dengan OFD, 1.000 order dapat diperoleh selama 1 Minggu

Durasi
Mencapai 1.000 order 

pertama tanpa OFD   
[%]

Mencapai 1.000 order 
pertama dengan OFD   

[%]
Kurang dari 1 

Minggu 5,0 13,3

1 Minggu 10,7 20,6
2 Minggu 15,7 17,9
3 Minggu 11,3 12,9
4 Minggu 10,6 10,8
5 Minggu 6,1 3,8
6 Minggu 5,1 4,0
7 Minggu 2,0 1,8
8 Minggu 6,4 5,2

Lebih dari 8 Minggu 16,2 9,7

64,15% UMKM yang menggunakan OFD 
mengalami akselerasi waktu penjualan

:  35,85% UMKM yang mencapai 1000 order dengan akselerasi 
waktu penjualan yang tetap seperti saat belum bermitra dengan 
OFD

Grafik Kumulatif akselerasi UMKM mencapai 1000 order menggunakan 
OFD [%] - Total

Durasi mencapai 1.000 order [%] - Total
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BERMITRA DENGAN OFD MENDUKUNG PERKEMBANGAN BISNIS [4]

Rata-rata Pelanggan Datang Per Hari [%] – Mean

Offline: 43,2% OFD: 56,8%

Secara rata-rata, omzet dari OFD berkontribusi lebih dari setengah pendapatan UMKM yang bermitra
● Dari 100% omzet yang didapat UMKM, secara rata-rata, 56,8% datang dari OFD, dan 43,2% datang dari offline
● Dari keseluruhan omzet yang diberikan oleh OFD, kontribusi GoFood terhadap omzet UMKM paling besar, diikuti oleh 

GrabFood, kemudian ShopeeFood

43,2%
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BERMITRA DENGAN OFD MENDUKUNG PERKEMBANGAN BISNIS [5]

“Pandemi enggak membuat omzet turun ya 

malah naik, jadi pelanggan makin banyak 

lagi.  Karyawan jadi makin nambah” (Dina 

Kristiana - Gudeg Yogya Bu Yati)

“Alhamdulillah, jadi membuka lapangan 

pekerjaan untuk orang ya, jadi ada hikmah 

dibalik pandemi” (Mocha Wibowo - 

Warung Rakyat)

Jumlah Karyawan Sebelum vs Sesudah Bermitra dengan OFD  [%]

Kemitraan dengan OFD berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja
● Pertumbuhan bisnis UMKM juga berdampak terhadap peningkatan lapangan pekerjaan, di mana terjadi kenaikan jumlah 

karyawan setelah bermitra dengan OFD, dibandingkan saat awal menjalankan bisnis. 
● Penambahan jumlah karyawan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah cabang setelah bergabung dengan OFD.  



UMKM menilai pelatihan manajemen bisnis yang diberikan platform OFD bermanfaat.
● 4 dari 10 UMKM nasional mengatakan mereka kesulitan untuk mengakses/ mempelajarinya tanpa bantuan OFD
● setengah dari UMKM di Bandung mengatakan mereka kesulitan untuk mengakses/ mempelajarinya tanpa bantuan OFD

N: 1937

BERMITRA DENGAN OFD MENDUKUNG PERKEMBANGAN BISNIS [6]

Peran Platform OFD [%] – Total Peran Platform OFD [%] – Bandung
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Tidak Kesulitan mengakses ilmu manajemen bisnis tanpa OFD

Kesulitan mengakses ilmu manajemen bisnis tanpa OFD

4 5



MENJADI PENGHASILAN TETAP DAN RUTIN

18N: 1937

Sumber Penghasilan Tetap Ketika 
akan Memulai Usaha [%] - Total

Sumber Penghasilan Saat Ini Selain 
dari Merchant [%] - Total

Lebih dari setengah UMKM mengandalkan usaha kulinernya (yang bermitra dengan OFD) sebagai sumber penghasilan utama
● Sebelumnya, hanya hanya 49,6% mitra yang menjadikan usaha kulinernya sebagai sumber penghasilan utama.
● Saat ini lebih dari setengah mitra OFD (62,7%) menjadikan usaha kulinernya sebagai sumber penghasilan utama.



Manfaat-manfaat yang diberikan oleh OFD besar kontribusinya dalam membantu usaha bertahan saat pandemi.
● 99,5% UMKM menyatakan bahwa platform OFD membantu usaha mereka bertahan melalui masa pandemi
● 80% UMKM menyatakan bermitra dengan OFD sangat penting dalam membantu keberlangsungan bisnis di masa pandemi.  
● Bagi beberapa UMKM, omzet dari platform OFD lebih besar dibandingkan dari penjualan lainnya

19N: 1937

MEMBANTU USAHA BERTAHAN SAAT PANDEMI

Bermitra dengan Platform OFD 
Membantu Usaha Bisa Bertahan 

Melalui Masa Pandemi  [%]

Peran Platform OFD di Masa 
Pandemi [%] – Total

“Sebelum pandemi, omzet dari online 50%, 

pas pandemi 90% dari online, jadi saya 

untungnya justru dari online selama 

pandemi” (Hasriana – MasDaeng)

0,5%

99,5%
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PERSEPSI: 
DIGITALISASI DENGAN OFD 
MENGUNTUNGKAN  
MITRA UMKM



ANALISIS COST-BENEFIT TERHADAP SKEMA KEMITRAAN OFD
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Untuk memahami skema kemitraan lebih jauh, 

serta menilai bagaimana dampaknya terhadap 

usaha mitra, kami menggali lebih dalam untuk 

melihat biaya yang harus dikeluarkan dan 

keuntungan yang didapatkan oleh UMKM melalui 

cost-benefit analysis.



GAMBARAN UMUM KEMITRAAN DENGAN OFD

Terbukti Digitalisasi melalui platform OFD membantu UMKM untuk mengembangkan bisnis dan bertahan selama pandemi melalui 
berbagai keuntungan yang diberikan.

Beragam keuntungan yang dirasakan oleh UMKM didapatkan dari hubungan kemitraan antara UMKM dengan platform penyedia 
OFD, seperti digambarkan pada ilustrasi di bawah;
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UMKM 
Kuliner

Layanan 
Online 
Food 

Delivery

Pelanggan3

1

2

UMKM kuliner sukarela bermitra dengan mendaftarkan bisnisnya ke layanan OFD dan 
membayarkan biaya layanan (komisi) / komisi penjualan sesuai kesepakatan dalam 
kontrak kemitraan

Layanan OFD menjembatani UMKM kuliner untuk bebas mengatur produk menu, 
harga jual, manajemen operasional resto, dan menerima pesanan dari pelanggan

Layanan OFD membuka akses pemasaran produk UMKM kuliner ke pelanggan dan 
mengantarkan makanan yang dipesan hingga sampai ke pelanggan

1

2

3



Mayoritas responden UMKM mitra OFD menilai biaya layanan (komisi)/ komisi dari Platform ‘worth it’
● 95% menyatakan biaya layanan (komisi) yang ditetapkan oleh platform OFD sudah “baik untuk pertumbuhan bisnis”
● 94,2% menyatakan biaya layanan (komisi) yang ditetapkan oleh platform “sesuai dengan benefit yang didapatkan” (worth it).

PENILAIAN TERHADAP BIAYA LAYANAN (KOMISI): WORTH IT

23N: 1937

Persepsi terhadap biaya layanan 
(komisi) [%]

Kesesuaian biaya layanan (komisi)        
 [%]

4,7%

95%

5,8%

94,2%



Biaya layanan (komisi) dianggap ‘worth it’ karena memberikan beragam manfaat yang membantu pertumbuhan usaha.
● Secara umum, ‘Program promosi’, ‘Subsidi ongkir’, dan ‘Pengembangan platform’ adalah 3 manfaat yang paling dirasakan oleh 

UMKM.

MANFAAT/ BENEFIT YANG DIRASAKAN DENGAN ADANYA POTONGAN

24N: 1937

Manfaat dari biaya layanan (komisi) [%] – Total



Terkait keuntungan yang diterima, Platform OFD GoFood dinilai paling baik dibandingkan OFD Lainnya
● GoFood (di peringkat 1) dan GrabFood (di peringkat 2) dianggap sebagai platform OFD yang paling banyak memberikan keuntungan, 

mulai dari “Pengembangan Platform yang semakin baik”, “ Membuat bisnis paling efisien”, “Program pelatihan kewirausahaan”, “ 

biaya layanan (komisi) paling adil” dan “Platform yang paling sering digunakan untuk membuat promo mandiri”.

PERSEPSI TERHADAP MANFAAT/BENEFIT PLATFORM OFD  

25N: 1937

Platform OFD yang memberikan biaya 
layanan (komisi) paling adil [%] - Total



DENGAN BIAYA LAYANAN (KOMISI) OMZET USAHA TETAP NAIK

26N: 1937

Omzet [%] – Total Keuntungan bersih  [%] – Total

Selain dianggap ‘worth it’, UMKM menyatakan: meskipun ada biaya layanan (komisi), keuangan usaha tetap surplus.
● Meskipun ada biaya layanan (komisi), 93,3% UMKM menyatakan “penghasilan/ omzet usaha tetap naik”.  
● Selain itu, 97,7% responden juga menyatakan “masih mendapat keuntungan secara finansial dengan adanya biaya komisi yang 

dikenakan oleh platform OFD saat ini”
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PERSEPSI: KEMITRAAN DENGAN 
OFD LEBIH MENGUNTUNGKAN
DIBANDING BERJUALAN 
OFFLINE



PERBANDINGAN BERJUALAN OFFLINE vs KEMITRAAN DENGAN OFD

Kemitraan dengan OFD membantu usaha bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan hanya berjualan offline
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*Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Mie Ayam – Untuk membandingkan manfaat & biaya dari hanya berjualan offline & kemitraan dengan OFD, Alvara melakukan 
wawancara mendalam kepada pedagang Mie Ayam Yamin Pink yang tadinya hanya berjualan offline kemudian sekarang bermitra dengan OFD 

Hanya offline Setelah bergabung OFD Kenaikan

Rata-rata penjualan 40 order/ hari 120 order/ hari ±3x lipat (300%)

Pendapatan 800 ribu/ hari 2,5 juta/ hari ±3x lipat (300%)

Rata-rata waktu untuk 
mencapai 1.000 order

25 hari 8 hari ±3x lipat (300%)

Jumlah Cabang Hanya 1 2 cabang 2x lipat(200%)

Jumlah karyawan Tidak ada 1 orang 1 orang

Jam buka 10.00 – 19.00 10.00 – 17.00

Hari buka Senin – Jumat Senin – Jumat

STUDI KASUS 1: PERBANDINGAN BERJUALAN OFFLINE VS BERMITRA DENGAN OFD*

● Rata-rata unit terjual dan pendapatan mengalami kenaikan hingga 3x lipat
● OFD juga mengakselerasi usaha hingga 3x lipat



*Studi Kasus: Pedagang Siomay – Untuk membandingkan manfaat & biaya dari skema konsinyasi offline & kemitraan dengan OFD, Alvara melakukan 
wawancara mendalam kepada 2 pedagang siomay; pedagang pertama yang hanya melakukan konsinyasi offline (Bekerja sama dengan Café Teras Rumah 
Nenek), dan pedagang kedua(Siomay Abu)  yang bermitra dengan OFD. 

STUDI KASUS 2: PERBANDINGAN BERJUALAN MELALUI KONSINYASI OFFLINE vs OFD*
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Konsinyasi offline Kemitraan dengan OFD

Sistem
Bekerja sama dengan Café Teras Rumah 

Nenek
Bekerja sama dengan OFD 

Komisi 30% dari omzet 
Tergantung platform yang digunakan 

(25% -30%)

Pencairan dana 1 bulan sekali pada akhir bulan H+1 transaksi 

Rekap omzet 1 minggu sekali Otomatis sistem 

Jumlah karyawan 1 orang tetap, 1 orang freelance Tidak ada

Jam buka 
10.00 – 21.00 (mengikuti jam buka Café) 

Libur mengikuti libur Café 

10.00 – 18.00 (lebih fleksibel karena outlet 
di rumah) Libur bisa menyesuaikan 

kebutuhan 

Hari buka Senin – Minggu  (7 hari) Senin – Sabtu (6 hari)

Kemitraan dengan OFD menjadikan usaha lebih efisien dan fleksibel dibandingkan konsinyasi offline

● Pencairan dana hasil penjualan dilakukan pada H+1 sehingga dirasa baik untuk cashflow UMKM
● Sejak bergabung dengan OFD, proses rekap 2 kali lebih cepat dan mudah karena otomatis dilakukan oleh sistem, yang perlu 

direkap hanya pendapatan offline 



30

HUBUNGAN KEMITRAAN 
KEDEPANNYA: UMKM AKAN 
TERUS BERMITRA, 
& MEREKOMENDASIKAN 
PLATFORM OFD



Rekomendasi (Word of Mouth) memiliki peran yang penting dalam penentuan keputusan pelaku UMKM untuk bermitra dengan 
OFD.
● Hampir 3 dari 4 UMKM mendapatkan rekomendasi untuk menggunakan OFD dari sesama pemilik usaha.  
● Selain itu, kepuasan terhadap kemitraan dengan OFD, menjadikan lebih dari 1/3 UMKM sebagai ‘promoter’ aktif OFD.

PERAN PENTING REKOMENDASI SESAMA PEMILIK USAHA DALAM KEPERCAYAAN TERHADAP OFD

31N: 1937

Rekomendasi Penggunaan Platform 
OFD [%] – Total

Net Promoter Score - Rekomendasi 
terhadap OFD [%] – Total

NPS: Lebih dari 1/3 UMKM 
adalah promoter aktif OFD



TINGKAT REKOMENDASI: GoFood MENJADI PLATFORM OFD DENGAN NPS TERTINGGI

32N: 1937

N: 1923

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Skala Tingkat rekomendasi

Detractor Passive Promoter

Detractor : % Responden yang menjawab skala 0  – 6
Passive : % Responden yang menjawab skala 7 – 8 
Promoter : % Responden yang menjawab skala 9 – 10 
NPS : % Promoter - % Detractor 

Nilai NPS positif (+) : menunjukkan mayoritas responden merekomendasikan 
kategori produk tertentu
Nilai NPS negatif (-) : menunjukkan mayoritas responden tidak merekomendasikan 
kategori produk tertentu
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Bila dibandingkan secara brand, OFD “GoFood” menjadi platform OFD yang paling direkomendasikan oleh UMKM.
● GoFood memimpin nilai NPS dengan total skor 41,6%, diikuti oleh GrabFood dengan 34,1%, Lalu ShopeeFood dengan 28,9%



KEMUNGKINAN MENGGUNAKAN LAYANAN OFD DI MASA MENDATANG

33N: 1937

1,3%

96,5%

Hampir seluruh UMKM akan tetap menggunakan (bermitra) dengan OFD di masa depan.
● Dengan segala keuntungan yang diberikan, dan keinginan untuk terus menggunakan kedepannya (96,5%), dapat disimpulkan 

bahwa platform OFD berpenting terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha UMKM kuliner.
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