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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada jaman modern seperti sekarang ini tiap kegiatan yang ada 

selalu dituntut untuk serba cepat, serba efisien dan tiap performa yang 

dilakukan selalu dituntut untuk serba prima.   Mencukupi kebutuhan buah 

hati dengan aneka menu makanan sehat serta nutrisi yang relatif terjaga, 

tentunya sudah menjadi kewajiban utama para orang tua. Namun, seiring 

dengan meningkatnya kesibukan para orang tua, sekarang ini banyak 

diantara mereka yang tidak sempat mempersiapkan bekal makanan bagi 

putra-putri tercintanya. Permasalahan inilah yang kemudian dimanfaatkan 

para pelaku usaha sebagai sebuah peluang untuk membuka bisnis 

katering bagi anak-anak yang menawarkan aneka menu makanan enak dan 

dibentuk dengan desain yang menarik sesuai dengan tokoh kartun 

kegemaran anak-anak (http://bisnisukm.com/usaha-katering-bagi-anak-

anak-peluangnya-semakin-besar.html).  

Berdasarkan pada fakta dan fenomena tersebut maka dapat 

diketahui adanya kebutuhan akan catering anak sekolah khususnya untuk 

anak TK dan SD mengingat mereka masih membutuhkan makanan yang 

sehat dan tinggi gizinya sehingga tidak banyak jajan di sekolah. 

Mengingat pangsa pasarnya adalah anak-anak, maka pihak catering 

tidak hanya menawarkan bentuk makanan yang menarik. Tetapi  juga 

http://bisnisukm.com/tag/bisnis-katering
http://bisnisukm.com/tag/bisnis-katering
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harus memastikan bila makanan yang ditawarkan bebas bahan pewarna, 

pengawet, serta penyedap rasa buatan, bahkan pihak catering dapat dengan 

sengaja meminta persetujuan kepada orang tua anak agar dapat 

mengetahui riwayat kesehatan si anak, misalnya saja seperti riwayat alergi 

dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembungkus makanan, dapat 

digunakan kemasan makanan plastik yang telah teruji tingkat 

keamanannya. Untuk setiap paket makanan yang ditawarkan, pihak 

catering dapat melengkapi menunya dari mulai makanan pokok seperti 

nasi, mie, dessert, buah, puding, dan salad. Agar makanannya disukai 

anak-anak, maka dapat mengemas sayur dan buah dengan makanan pokok. 

Misalnya saja dengan membuat nasi warna-warni yang berasal dari 

campuran buah atau sayur. Cara ini sengaja dilakukan agar nutrisi anak 

bisa tetap tercukupi, meskipun sekarang ini banyak anak-anak yang tidak 

menyukai sayuran dan buah-buahan. Kreativitas dan inovasi yang 

diciptakan dapat menjadikan catering anak ini favorit di mata 

konsumennya.  Ini menjadi keunggulan yang akan ditawarkan oleh jasa 

catering yang akan didirikan. Selain ada keunggulan free delivery juga 

penyajian atau penampilan yang menarik khas anak. 

Berdasarkan uraian di atas maka muncullah ide bisnis untuk 

mendirikan catering anak dengan konsep yang inovatif dan kreatif serta 

sehat, yang diberi nama yaitu Yummy Catering. Adapun pangsa pasar 

sasarannya adalah para anak sekolah dari mulai Playgroup hingga SD 

khususnya di Semarang dengan target pasar kalangan menengah ke atas.   

http://bisnisukm.com/tag/makanan
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Berikut ini adalah beberapa nama Playgroup, TK dan SD yang 

menjadi pangsa sasaran Yummy Catering, yaitu Karangturi, Bernardus, 

Maria Regina, Bina Bangsa, Jewell Nations, Tri Tunggal karena sekolah 

tersebut merupakan sekolah yang mayoritas anak didiknya berasal dari 

kalangan menengah keatas sehingga cocok menjadi pangsa pasar Yummy 

Catering. Fenomena lain adalah anak sekolah selama 5 hari dan ini tidak 

melanggar peraturan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang mana 

kurikulum dapat tercover selama masa belajar 5 hari dalam seminggu 

Tabel 1.1. Sekolah Pangsa Sasaran Yummy Catering 

No Nama sekolah Alamat 

1 Karangturi Jl. Raden Patah No 182-192 

2 Bernardus Jl. Dr. Sutomo No 4 

3 Maria Regina JL. Palm 2, No. 1, Papandayan, 

Semarang 

4 Bina Bangsa  Jl Jangli Boulevard Semarang 

5 Jewell Nations Jalan Gombel Lama 7 

6 Tri Tunggal Jl. Ki Mangunsarkoro 1A 

          Sumber: Survey Peneliti (2015) 

Di Semarang sendiri telah ada beberapa pesaing serupa tetapi 

masih sangat jarang, diantaranya adalah: 

Tabel 1.2. Nama Pesaing yang sudah ada di Semarang 

No Nama catering Alamat 

1 My Meal catering Jl. Karang Anyar, Semarang 

2 Myma’w Kitchen Jl. Simpang Lima, Semarang 

3 La Dolce Vita Bistro Jl.Mayjen Sutoyo, Semarang 

          Sumber: Survey Peneliti (28 Agustus 2015) 

Dari banyaknya konsumen yang sibuk dan membutuhkan jasa 

catering anak yang layak, praktis, dan mudah didapatkan maka ide bisnis 

catering anak ini berpeluang untuk direalisasikan. Adapun penyusunan 
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rencana bisnis ini meliputi aspek pemasaran, aspek operasional, SDM 

(sumber daya manusia) dan aspek keuangan (Husein, 2003). Pada aspek 

pemasaran akan diuraikan mengenai STP dan 7P, pada aspek operasional 

akan diuraikan mengenai teknis layout, HPP, lokasi catering. Pada aspek 

SDM akan dibahas mengenai struktur organisasi, job description, job 

spesification serta biaya gaji karaywan. Pada aspek keuangan akan 

diuraikan mengenai laporan laba rugi, arus kas, neraca serta kelayakan 

usaha meliputi NPV, PP, PI, dan IRR. 

 Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan tersebut di atas, maka skripsi ini diberi judul “ RENCANA 

BISNIS YUMMY CATERING”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang diatas maka dapat dibuat perumusan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana perencanaan bisnis “YUMMY CATERING”?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menyusun perencanaan 

bisnis dari YUMMY CATERING. 
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1.4.       Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi peneliti 

Penelitian yang dilakukan dapat direalisasikan untuk menjadi bisnis 

yang siap untuk bersaing dengan bisnis sejenis yang sudah ada.  

1.4.2. Bagi investor  

Bisnis catering anak ini dapat menjadi alternatif bisnis yang 

berpeluang dan menjanjikan dalam menanamkan modal mereka. 

1.4.3. Bagi kalangan akademisi 

Sebagai referensi baru dan menambah bukti empiris bagi penelitian 

dengan topik serupa dimasa mendatang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, 

dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran umum 

responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 

 




