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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi yang penting di 

Indonesia. Branding pariwisata Indonesia memiliki motto Visit Indonesia 

kemudian berganti ke Wonderful Indonesia berada di peringkat 47 meningkat 

jauh dari peringkat 144 menurut versi Travel and Tourism Competitivenes Index 

World Economic Forum (WEF). Promosi dan branding pariwisata yang 

dilakukan selama ini sudah membuahkan hasil terlihat dari peningkatan 

wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung di Indonesia. 

Peningkatan  pariwisata ke Indonesia terlihat dari data 2009-2013. Dilihat dari 

tabel Badan Pusat Statistik Indonesia berikut: 

Sumber : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1388, 2012-2014 

Pariwisata berkaitan dengan turis. Menurut WTO (Manongga, 2009) 

adalah seorang pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu negara dan 

berdiam sedikitnya 24 jam dan tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan liburan 

atau urusan tertentu. Ada 3 dalam perjalanan turis menurut Sandra Brockman 

dalam (Manongga,2009) yaitu tahap pre-visiting (sebelum melakukan 

perjalanan),  insitu (berada di tempat tujuan), dan post-visiting (setelah 

melakukan perjalanan). Turis merupakan sumber devisa bagi negara. Oleh 

Tabel 1.1  Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Yang Datang ke 

Indonesia 2009-2013 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah 6.323.730 7.002.944 7.649.731 8.044.462 8.802.129 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1388
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karena itu negara Indonesia lewat slogan wonderful Indonesia mempromosikan 

tempat  wisata yang menajubkan di Indonesia. Adanya tempat wisata ini akan 

meningkatkan sumber pendapatan daerah yang dikunjungi wisatawan. 

Wisatawan sering membeli cinderamata dan makanan khas daerah tersebut.  

Kabupaten Semarang  memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata 

alam  karena memiliki berbagai tempat wisata yang di tawarkannya seperti 

Candi Gedong Songo, Curug Semirang, Bandungan, Sidomukti, Curug  

Benowo, dan Gua Maria Kerep. Adanya tempat wisata tersebut mampu 

menggerakkan perekonomian di masyarakat sekitar.  Peningkatan wisatawan 

domestik dan luar negeri yang ke Kabupaten  Semarang terlihat dari data Badan 

Pusat Statistik yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.2  Jumlah Peningkatan wisatawan domestik dan luar negeri ke 

Kabupaten Semarang 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah 994.755 1.191.098 1.174.511 1.283.472 1.367.452 

     Sumber : Rekapitulasi kunjungan wisatawan dinas pemuda olahraga dan pariwisata kab.semarang 

 

Peningkatan dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa wisata 

merupakan salah satu unggulan selain sektor industri dan pertanian di  

Kabupaten Semarang. Pembangunan daerah yang baik merupakan salah satu  

cara  peningkatan wisatawan dari tahun ke tahun. Merupakan potensi tersendiri 

untuk tumbuh kembangnya usaha. Peneliti melihat peningkatan wisatawan dari 

tahun demi tahun sebagai salah satu peluang untuk membuat usaha. Data 

mengenai jumlah pembelian oleh-oleh merupakan privacy (pribadi) dari penjual 
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oleh-oleh. Sehingga data peningkatan wisatawan di hubungkan dengan data 

pembelian oleh-oleh tidak dapat diketahui. Meskipun tidak mendapatkan 

gambaran yang menghubungkan peningkatan data wisatawan dengan data 

pembelian oleh-oleh. Makanan khususnya oleh-oleh akan selalu dicari. Adanya 

peningkatan wisatawan memberikan peluang membuat usaha di bidang kuliner 

khususnya oleh-oleh. Memang yang akan membeli oleh-oleh nantinya tidak 

hanya wisatawan tetapi juga pelanggan, orang yang melewati Kabupaten 

Semarang, pengunjung dan lain-lain. Layanan ini menjual oleh-oleh khas 

Semarang seperti ganjel rel, wingko babat, lapis legit,  dan lain-lain. 

Peneliti menggunakan nama penyedia layanan oleh-oleh “Flower” dalam 

bahasa Indonesianya adalah bunga. Filosofi dari “Flower” adalah bunga 

memberikan warna–warni yang menarik, berkembang, variatif, dan inovatif. 

Maka dari penyedia layanan oleh-oleh “Flower” ini akan memberikan nuansa 

yang menarik. Setelah melakukan survei melalui kuesioner terhadap tiga puluh 

respnden secara random. Maka di peroleh hasil lima belas responden 

menyatakan setuju di beri nama “Flower” dan lima belas responden  

menyatakan tidak setuju di beri nama “Flower”. Maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa nama “Flower” dapat di gunakan meskipun antara yang 

setuju maupun tidak setuju seimbang. 
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         Tabel 1.3 Data Survei Mengenai Penggunaan Kata “Flower” 

Keterangan Frekuensi Prosentase 

Penggunaan nama “ Flower”   

a. Setuju 15 50 % 

b. Tidak Setuju  15 50 % 

TOTAL 30 100 % 

Sumber : Kuesioner(data primer) yang diolah, 2016 

    Konsumen tertarik untuk datang dan membeli di layanan oleh-oleh 

“Flower”. Penyedia layanan oleh-oleh ini menggunakan sistem paket.  

Kebanyakan penyedia layanan oleh-oleh biasa hanya menyediakan satu produk 

saja. Di dalam penyedia layanan oleh-oleh ini satu kemasan akan terdiri dari 

berbagai macam produk. Kemasan yang menarik didukung dengan produk yang 

berkualitas dan beraneka ragam jenis ini merupakan nilai tambah dari penyedia 

layanan oleh-oleh “Flower”.  

Sistem paket biasanya terdapat dalam makanan fastfood (siap saji). 

Namun di sini peneliti akan menerapkan pada makanan tradisional. Makanan 

tradisional yang terkadang hanya satu kemasan terdiri dari satu produk. Tetapi 

melalui penyedia layanan oleh-oleh “Flower” akan dibuat dengan sistem paket 

sehingga konsumen dapat menikmati berbagai macam makanan tradisional 

yang berbeda. Selain terinspirasi dari makanan siap saji peneliti melihat secara 

langsung biasanya kemasan yang di gunakan untuk oleh-oleh ini ala kadarnya.  

Menjadikan alasan untuk membuat layanan oleh-oleh ini dalam bentuk paket 

dengan kemasan yang menarik. Nama-nama paketnya nantinya dibuat menarik 

yang akan membuat penasaran orang untuk membeli dan menjadikan nilai 

tambah tersediri. Inovasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada produk dan 

kemasan. Dalam satu kemasan terdiri dari beraneka ragam makanan tradisional 
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ini membuat konsumen akan penasaran. Inovasi yang dilakukan peneliti ini 

merupakan satu usaha untuk lebih mendekatkan kepada konsumen. 

Tabel 1.4 Data Survei Mengenai Pembelian Oleh-Oleh Secara Paket  

Keterangan Frekuensi Prosentase 

Apakah pernah membeli oleh-oleh 

secara paket 

  

a. Pernah 8 26,67% 

b. Tidak pernah 22 73,33% 

TOTAL 30 100 % 
Sumber : Kuesioner (data primer) yang diolah, 2016 

Dari data survei terhadap tiga puluh responden diperoleh delapan     

responden sudah pernah membeli oleh-oleh secara paket dan dua puluh dua 

responden belum pernah membeli oleh-oleh secara paket. Dari data survei ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden belum pernah 

membeli oleh-oleh secara paket.  

Tujuan dari pendirian penyedia layanan oleh-oleh “Flower” adalah 

memperoleh profit dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemilik. 

Untuk mencapai tujuan itu penyedia layanan oleh-oleh “Flower” memiliki visi 

Menjadi pusat oleh-oleh yang menyediakan makanan yang fresh dan 

berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut maka  penyedia layanan oleh-oleh 

“Flower” memiliki misi antara lain : 

1. Menjamin kualitas makanan yang akan dijual ke pasaran  

2. Menjalin kerjasama dengan para supplier 

3. Memuaskan konsumen dengan menjual produk makanan yang bermutu 

4. Memperluas jaringan dan hubungan yang berkesinambungan  dengan usaha 

kecil menengah  
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5. Memperbaiki produk dan mengganti produk yang tidak terlalu laku di 

pasaran 

Penyedia layanan oleh-oleh “Flower” merupakan usaha yang bergerak di 

bidang bisnis makanan atau kuliner yang akan direncanakan berada di 

Kabupaten Semarang Jalan Moh. Yamin No.101 F. Jalan Moh. Yamin 

merupakan jalan alternatif menuju berbagai kota seperti Ambarawa, Salatiga, 

Solo dan lain-lain. Selain itu jalan ini memiliki akses ke jalan tol. Jalan Moh. 

Yamin sekarang berbeda dengan yang dahulu sekarang banyak pertokoan yang 

muncul sehingga menghidupkan perekonomian.  Memang bukan jalur utama 

tetapi merupakan jalur yang sering dilewati mobil dan motor. Jalan Moh. 

Yamin merupakan jalur yang tepat untuk menuju ke berbagai tempat wisata. 

Untuk lebih mempromosikan Layanan Oleh-Oleh “Flower” maka akan di 

pasang iklan lewat baliho, pembagian brosur di jalan, promosi lewat internet. 

Dengan memakai internet maka promosi akan lebih luas. Peneliti mengamati 

pesaing  penyedia layanan oleh-oleh “Flower” seperti Toko oleh - oleh Woning 

dan Toko oleh-oleh Asli di jalan Letjen Suprapto. Menurut pengamatan peneliti 

di jalan Moh.Yamin ada penjual oleh  oleh yaitu Tahu Bakso “Bu Tun”. Tahu 

Bakso “Bu Tun” selain menjual tahu bakso juga menjual oleh-oleh lain seperti 

Wingko Babat, Ceriping, Bandeng Presto, dan lain- lain. Selain itu peneliti 

melakukan pengamatan terhadap Toko oleh-oleh. Didapatkan bahwa weekend 

khususnya hari Minggu banyak orang yang libur sehingga ada waktu bersama 

keluarga untuk berlibur bersama. Kebanyakan weekend dan hari minggu toko 

oleh-oleh dipadati pembeli.  Juga didapati tidak ada penjual oleh-oleh yang 
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menjual secara paket. Peneliti melihat hal ini menjadi suatu peluang untuk 

menciptakan inovasi makanan tradisional secara paket dan kemasan yang 

menarik. Selain itu untuk menunjang perkembangan jaman maka promosi 

Layanan Oleh-Oleh “Flower” dilakukan melalui internet yaitu dengan media 

sosial seperti Whatsapp, Instagram, Blackberry Massenger, Facebook, Line, 

OLX dan Tokopedia. 

Sebelum usaha ini berdiri maka perlu adanya studi kelayakan bisnis 

untuk mengetahui jenis usaha yang di jalankan. Studi kelayakan bisnis ini 

dilaksanakan untuk mengetahui besarnya dana investasi yang dibutuhkan, 

market pasar yang ada, dan kendala yang mungkin terjadi dalam proses 

mendirikan jenis usaha penyedia layanan oleh-oleh “Flower”. Studi kelayakan 

bisnis merupakan bagian di dalam perencanaan bisnis dan menjadikan dasar di 

dalam penyusunan bisnis. Adapun yang ingin di capai dari hasil penelitian ini 

adalah melakukan analisa kelayakan usaha pendirian penyedia layanan  oleh-

oleh “Flower” ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, 

aspek operasi, aspek keuangan, dan aspek manajemen dan sumber daya 

manusia. 

Konsep dari ide bisnis ini adalah penyedia layanan oleh-oleh “Flower” 

menyediakan sistem paket yang menarik. Biasanya dalam satu kotak terdiri dari 

satu makanan. Sedangkan di penyedia layanan oleh-oleh “Flower” satu kotak 

pembeli dapat merasakan berbagai macam oleh-oleh seperti wingko babat, 

ganjel rel, tahu bakso  dan lain-lain. Adanya beraneka ragam jenis produk 

sehingga konsumen tidak kesulitan harus membeli berbagai macam produk. 
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Dalam perencanaan bisnis yang akan dibuat nantinya akan membuat berbagai 

macam paket. Ide dari paket ini merupakan inspirasi dari makanan fastfood. 

Penerapan dari  fastfood  ini dapat ditetapkan pada makanan (snack) tradisional.  

Produk-produk yang dijual di Layanan Oleh-oleh “Flower” ini 

merupakan produk dari supplier. Untuk produk wingko babat suppliernya dari 

wingko babat Bus gaya baru sdr. Sugito, produk kue bandung kering supplier  

“Bangka”, produk pia suppliernya Fan-fan, produk ganjel rel suppliernya 

Dyriana, produk lapis legit suppliernya mahameru. Bandeng suppliernya 

bandeng dunak. Tahu bakso suppliernya Tahu Bakso Lentera. Selain itu ada 

paket produk yaitu terdiri dari lima buah makanan. Paket A terdiri dari lima 

buah wingko babat dan lima buah ganjel rel. Paket B terdiri dari lima buah kue 

bandung kering dan lima buah pia, Paket C terdiri dari lima buah lapis legit dan 

lima buah pia, Paket D terdiri dari lima buah ganjel rel dan lima buah pia, dan 

Paket E terdiri dari tiga buah wingko babat, dua buah ganjel rel, dua buah kue 

bandung kering, dan tiga buah pia.  

Alasan membuat  paket A keduanya memiliki cita rasa yang berbeda 

Wingko Babat dibuat dari kelapa yang  gurih dan Kue Bandung Kering dengan 

rasa coklat yang nikmat. Isi paket B yaitu Wingko babat dan Pia. Kue Bandung 

kering yang manis rasa coklat dan Pia rasa kacang ijo yang lezat. Paket C 

karena menurut survei melalui kuesioner menempati posisi pertama. Terdiri dari 

Wingko Babat dan Lapis Legit. Wingko babat yang dibuat kelapa pilihan dan  

Lapis Legit terbuat dari adonan tepung dengan kayu manis. Sehingga terasa 

mantap dan legit dari setiap gigitan.. Paket D terdiri dari Wingko Babat dan 
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Ganjel Rel. Perpaduan dari manis dan gurih. Cita rasa yang nikmat dibuat 

dengan di oven. Sedangkan paket E terdiri dari  tiga buah wingko babat, dua 

buah ganjel rel, dua buah kue bandung kering, dan tiga buah pia dibuat lengkap. 

Sehingga konsumen dapat menikmati semua yang tersedia. Dibuat dengan 

bahan yang berkualitas dan bermutu. Setiap paket dikemas di dalam kemasan 

yang menarik.  

Tabel 1.5 Data Produk, Harga supplier dan Harga Jual 

No Nama produk dari Supplier Harga supplier Harga Jual 

1 Wingko babat isi 20 Rp. 27.000,-  Rp. 30.000,- 

2 Ganjel rel isi 10  Rp. 20.000,-  Rp.30.000,- 

3 Tahu Bakso Rp. 20.000,-  Rp. 30.000,- 

4 Bandeng isi 2 Rp. 40.000, Rp. 50.000,- 

5 Paket A Rp. 21.000 Rp. 30.000,- 

6 Paket B Rp. 21.000 Rp. 30.000,- 

7 Paket C Rp. 21.000 Rp. 30.000,- 

8 Paket D Rp. 21.000 Rp. 30.000,- 

9 Paket E Rp. 21.000 Rp. 30.000,- 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Tabel 1.6 Data Survei Tentang Paket Yang Akan Di Beli 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Paket yang ingin di beli   

a. Paket A 6 20 % 

b. Paket B 7 23,33% 

c. Paket C 8 26,67% 

d. Paket D 3 10% 

e. Paket E 6 20% 

TOTAL 30 100 % 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 

Dari tiga puluh responden ada enam memilih paket A, tujuh memilih  

paket B, delapan memilih paket C dan paling banyak diminati, tiga memilih 
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paket D,  dan enam memilih paket E. Survei dari tiga puluh responden 

menyatakan bahwa paket B.   

 

1.2  Rumusan Masalah 

Kabupaten Semarang  memiliki berbagai macam potensi yang menarik 

dari berbagai segi dari pariwisata, seni, budaya, dan lain-lain. Selain itu kuliner 

tradisional tidak dapat ditinggalkan karena merupakan bagian dari warisan 

budaya yang dapat dikembangkan. Semakin berkembangnya modernisasi 

membuat semakin berkurangnya bahkan menurunkan produk tradisional. Maka 

perlu adanya pengembangan makanan tradisional yaitu melalui sistem paket. 

Alasan menggunakan sistem paket ini adalah : 

1. Konsumen tidak kesulitan untuk membeli bebagai macam produk karena 

dalam satu produk sudah ada beraneka- macam produk yang berbeda. 

2. Konsumen dapat menghemat biaya. 

3. Mempermudah konsumen dalam membeli produk yang diinginkan. 

4. Jarang ditemukan makanan tradisional dalam bentuk paket. 

Berdasarkan alasan – alasan di atas maka masalah yang dirumuskan 

bagaimana perencanaan bisnis penyedia layanan oleh-oleh “ Flower” dengan 

sistem paket, dilihat dari aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek 

operasional dan aspek keuangan? Pokok permasalahan yang akan dibahas 

adalah terkait dengan aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek 

operasional, dan aspek keuangan. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari perencanaan bisnis ini adalah menyusun bisnis  penyedia 

layanan oleh-oleh “Flower” dengan sistem paket, dilihat dari aspek pemasaran, 

aspek sumber daya manusia, aspek operasional, dan aspek keuangan.  

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian Layanan penyedia  oleh-oleh “ Flower” dengan 

sistem paket adalah :  

1. Akademisi 

Dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam penyusunan    

perencanaan bisnis dan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Pebisnis  

Sebagai referensi dan alternatif untuk para pebisnis dalam menjalanan bisnis 

oleh-oleh. 

3. Konsumen 

Sebagai alternatif dalam membeli oleh-oleh yang berkualitas.  

 

1.5 Batasan masalah 

Perencanaan bisnis penyedia layanan oleh-oleh “Flower” ditinjau dari 

aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek operasional, dan aspek 

keuangan. 

 




