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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sandwich pada umumnya terdiri dari dua lembar roti yang ditengah –

tengahnya diberi isian seperti daging, sayur/buah, dan saus. Sandwich pada 

nyatanya menyerupai burger namun burger memiliki bentuk roti yang bulat 

sedangkan sandwich memiliki roti berbentuk persegi, kadang segitiga dan bentuk 

lainnya. Sandwich, dengan bentuk yang ringkas dan mudah dikemas, sangat 

sesuai bagi mereka yang tidak ingin dipusingkan dengan tempat dan waktu untuk 

mereka makan.  

Sandwich menjadi pilihan tepat untuk mereka yang ingin makan tetapi 

tidak ingin meninggalkan kesibukan atau apa pun yang mereka kerjakan, karena 

sandwich bisa dibawa dengan mudah kemana saja dan dapat dimakan dengan 

mudah sambil mereka mengerjakan sesuatu. Maka dari itu, sandwich sangat 

sesuai bagi mereka yang sibuk bekerja namun waktu untuk makan terbatasa dan 

untuk mereka yang memiliki kegiatan sejenis.  

Sandwich, selain praktis untuk dimakan dan dibawa, juga mudah untuk 

disesuaikan seleranya dengan mereka yang ingin memakannya. Hal ini 

dikarenakan isian sandwich bisa dengan mudah diganti isiannya. Isian sandwich 

bisa beragam mulai dari selai, daging hingga buah-buahan. Sandwich, dengan 

demikian memiliki nilai jual yang lebih karena selain praktis, juga sangat fleksibel 

dalam hal isian. Hal demikian membantu mereka yang menyantap sandwich agar 

tidak mudah bosan memakan sandwich terus-menerus.  
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Di sisi lain, dalam masyarakat kota Semarang yang kian modern dan 

sibuk, penyedia jasa makanan praktis yang mudah dibawa kemana – mana dengan 

pelayanan serta penyediaan pesanan yang cepat sangat diminati. Terlebih kepada 

masyarakat yang bekerja, hingga dalam sehari – hari kesulitan untuk sarapan 

karena diburu pekerjaan dari pagi. Begitu juga di jam-jam sibuk, tidak jarang 

mereka menginginkan suatu makanan yang dapat segera dinikmati dalam waktu 

singkat. Ditambah, ada sebagian dari masyarakat tersebut yang tidak bisa 

memakan semua jenis makanan, atau dengan kata lain harus memilih – milih 

makanan. Hal ini bisa dikarenakan berbagai macam hal seperti pantangan, alergi, 

dan pertimbangan lain.  

Melihat kondisi masyarakat tersebut dan juga melihat keunggulan 

sandwich, maka peneliti ingin menawarkan suatu ide bisnis kuliner yang 

menyediakan menu utama sandwich sehingga keinginan masyarakat tersebut 

dapat tercukupi. Ide bisnis ini akan diberi nama Kedai Sandwich. Sandwich 

menjadi menu utama karena, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sandwich 

adalah menu makanan yang menawarkan kecepatan, kepraktisan dan kemudahan 

dalam modifikasi isian sandwich. Kedai Sandwich akan menawarkan pelayanan 

yang cepat yang akan ditunjukkan dengan cara menjalankan pemesanan dan 

pembayaran didepan, ditambah dengan penyediaan pesanan Kedai Sandwich 

dilakukan secepatnya tanpa pelanggan perlu meninggalkan tempat memesan, 

sehingga proses pelayanan menyerupai take away.  

Dan juga Kedai Sandwich akan bekerjasama dengan fasilitas ojek online, 

dalam hal ini go-food, untuk lebih membantu memudahkan konsumen dalam 
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pengiriman atau pemesanan di Kedai Sandwich. Ketersediaan Kedai Sandwich 

pada jasa tersebut merupakan salah satu cara Kedai Sandwich memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang benar-benar sibuk sampai tidak sempat menuju outlet 

Kedai Sandwich. 

Kedai Sandwich juga menawarkan konsep penentuan isi sandwich 

ditentukan oleh pelanggan sendiri. Konsep ini ada untuk memenuhi kondisi 

pelanggan yang memiliki keterbatasan pilihan makanan. Penentuan isi meliputi 

sayuran, daging, dan saus yang digunakan. Pada dasarnya dalam pelayanannya 

nanti pelanggan yang datang dapat langsung memilih isian yang ingin digunakan 

dari isian yang sudah disajikan oleh Kedai Sandwich, namun tentu saja pihak 

Kedai Sandwich tetap memberikan isian rekomendasi kepada pelanggan. 

Selain konsep – konsep tersebut, ada beberapa konsep lain untuk 

melengkapi konsep yang sudah dijelaskan tadi. Konsep lain tersebut yang pertama 

adalah dengan menyediakan beraneka ragam minuman dalam botol. Diharapkan 

dengan disediakannya minuman dalam botol yang beragam mampu menunjang 

pelanggan dalam hal “cepat” dalam penyajian. Sehingga pelanggan tidak perlu 

repot menunggu kembali untuk mendapatkan minuman yang diinginkan. Jadi, 

ketika pelanggan sudah memesan dan memilih isian sandwich di depan, untuk hal 

minuman, pelanggan hanya perlu memilih minuman dalam botol yang sudah 

disediakan dan kemudian membayar langsung.  

Konsep lain berikutnya adalah dengan menyediakan menu kentang goreng 

sebagai side dish. Lalu konsep lain adalah berhubungan dengan tempat duduk dan 

meja yang digunakan pelanggan yang ingin makan di tempat. Dikarenakan konsep 



4 
 

usaha ini lebih fokus kepada mereka yang sibuk dan memesan melalui jasa Go-

food, dan ingin memudahkan bagi mereka yang langsung membawa pergi 

sandwich yang sudah dikemas, maka tempat duduk dan meja yang disediakan 

tidak banyak disediakan.  

Konsep lain yang ingin dibawa peneliti adalah dengan menyediakan saus 

rendang untuk varian saus yang ditawarkan kepada pelanggan. Peneliti pernah 

menjajakan sandwich kepada masyarakat kota semarang dengan saus rendang ini, 

namun dalam penyajiannya dicampur dengan jamur. Melihat respon pembeli yang 

positif, maka peneliti nilai saus rendang sepertinya bisa menjadi pilihan saus di 

konsep usaha ini.  

Pemilihan nama Kedai Sandwich didasari alasan bahwa ide bisnis ini 

bermenu utama sandwich dan mengunggulkan menu utama tersebut. Meskipun 

pada kenyataannya desain konsep layout Kedai Sandwich terlihat seperti 

kebanyakan kafe (lihat desain layout pada lampiran), namun hal ini hanyalah 

sebuah nama. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  1.1 Desain Outlet Kedai Sandwich Gambar 1. 1Desain Outlet Kedai Sandwich Gambar 1.1 Desain Outlet Kedai Sandwich 
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Konsep outlet Kedai Sandwich sendiri dapat dilihat pada gambar (Gambar 

1.1). Konsep outlet mengikuti konsep bangunan yang akan digunakan yaitu 

bangunan rumah yang dijadikan sebuah usaha. Untuk konsep meja, sofa dan kursi 

yang akan digunakan dapat di lihat pada gambar yang ada. Meja dan kursi yang 

disediakan tidak mengutamakan kenyamanan dan tidak disediakan untuk orang 

banyak, namun hanya memfasilitasi pelanggan yang ingin menyantap pesanan 

mereka di Kedai Sandwich langsung. Hal ini karena Kedai Sandwich lebih fokus 

kepada pelayanan untuk pelanggan yang memesan melalui jasa Go-food atau 

untuk pelanggan yang ingin segera membawa sandwich pesanan ke tujuan 

pelanggan selanjutnya. Sedangkan adanya sofa pada Kedai Sandwich sendiri 

adalah untuk pelanggan yang memesan sandwich yang di panggang atau di 

panaskan sehingga butuh beberapa waktu lebih dari biasanya, juga untuk 

pengantar pelanggan atau yang lainnya. 

 

 

 

 
  
 
 
Gambar 1.2. Konsep  Gambar 1.3. Kons 

 

 

 

 

 Gambar 1.4. Konsep Sofa 

Gambar 1.2 Konsep Kursi Gambar 1.3 Konsep Kursi 

Gambar 1.4 Konsep Sofa 
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Kemudian, untuk mengetahui minat masyarakat akan konsep usaha ini, 

peneliti telah melakukan pra-survey kepada 43 responden. Prasurvey tersebut 

mengandung pertanyaan umum tentang sandwich hingga pertanyaan tentang 

konsep yang akan ditawarkan melalui Kedai Sandwich. Pertanyaan dengan 

jawaban ya-tidak (yes-no question) digunakan dalam pertanyaan aspek produk, 

lokasi, bukti fisik serta proses. Sedangkan untuk aspek harga, responden 

diharapkan memilih jawaban. 
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Tabel 1.1 Tabel Hasil Pra-survei 

PRODUK Berminat / 
tertarik (orang) 

Tidak berminat / 
tertarik(orang) 

Ketertarikan terhadap sandwich 40 3 

Ketertarikan terhadap konsep menentukan isi sandwich 
oleh konsumen 

39 4 

Minat untuk memakan sandwich di jam sibuk 32 11 

Minat memilih sandwich untuk makan pagi 35 8 

Minat memilih sandwich sebagai menu saat nongkrong 18 25 

Ketertarikan akan sandwich saus rendang 16 27 

Minat memilih kentang goreng sebagai side dish 35 8 

Sikap terhadap penggunaan kemasan plastik daur ulang 25 18 

LOKASI Berminat 
(orang) 

Tidak berminat 
(orang) 

Minat memilih kedai/kafe sandwich dengan ketersediaan 
tempat parkir 

33 10 

Minat memilih kedai/kafe di sekitar pusat kota 29 14 

BUKTI FISIK Tertarik 
(orang) 

Tidak tertarik 
(orang) 

Ketertarikan konsumen terhadap kelengkapan fasilitas 
kedai/kafe sandwich 

38 5 

Ketertarikan terhadap pencahayaan yang cukup 41 2 

Ketertarikan terhadap musik pelan 37 6 

PROSES 

Sikap terhadap proses pemesanan dan pembayaran 
langsung 

11 responden 
terganggu 

32 responden 
tdk terganggu 

Minat akan layanan take away 40 orang tertarik 
3 responden 

tidak 

Ketertarikan pada penyajian yang cepat 42 responden 
tertarik 

1 responden 
tidak 

HARGA Range harga Jumlah pemilih 
(orang) 

  
 

Rp 10.000 - 
Rp 15.000 

27 

 Kisaran harga yang di inginkan 

Rp 15.500 - 
Rp 20.000 

12 

  

Rp 25.000 - 
Rp 30.000 

4 

> Rp 30.000 0 
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Responden wanita berjumlah 30 orang, dan responden pria 13 orang. 

Responden berusia 18 tahun berjumlah satu orang, juga untuk responden yang 

berusia 23, 28, 34, 41 dan 43. Responden berusia 19 tahun sebanyak 4 orang, juga 

responden berusia 20 tahun berjumlah 4 orang. Responden berusia 21 tahun 

sebanyak 9 orang. Lalu, responden berusia 22 tahun sebanyak 12 orang, kemudian 

responden berusia 24 tahun dan 25 tahun sebanyak 3 orang dan 5 orang. Rata-rata 

umur responden 23,1 tahun. Pekerjaan responden 30 orang sebagai mahasiswa, 7 

orang karyawan, 1 orang pengusaha, 2 orang ibu rumah tangga dan 3 orang 

menjawab lainnya, di luar sebagai mahasiswa, karyawan, pelajar, pengusaha atau 

pun ibu rumah tangga. Sedangkan dari segi penghasilan, 31 orang berpenghasilan 

kurang dari Rp 2.500.000, 7 orang berpenghasilan diantara Rp 2.500.000 – Rp 

5.000.000, dan 1 orang berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000. Dalam hal 

responden yang peneliti tuju, peneliti merasa segmen yang dituju sudah benar atau 

sesuai dengan segmen yang direncanakan untuk ide bisnis ini. Meskipun banyak 

mahasiswa yang mengisi kuesioner ini, namun para mahasiswa sekarang sudah 

memiliki bantuan dana yang cukup dari orang tuanya atau pun hasil bekerja, 

sehingga mereka yang mahasiswa ini peneliti rasa termasuk ke dalam golongan 

“pengambil keputusan” dan bukan semata-mata end user. 

Dari hasil pra-survey tersebut ada beberapa potensi yang bisa diambil. 

Yang pertama dalam variabel ketertarikan terhadap sandwich yang praktis dan 

mudah. Terdapat 40 responden yang tertarik berbanding 3 responden saja yang 

tidak menunjukkan besarnya ketertarikan terhadap sandwich yang praktis dan 

mudah. Dengan ketertarikan yang besar ini, potensi yang bisa dilihat adalah 
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sandwich masih bisa dikembangkan selama pengembangannya tidak 

menghilangkan kepraktisan dan kemudahan dari sandwich itu sendiri. Kemudian 

dari variabel ketertarikan terhadap konsep menentukan isi sandwich oleh 

konsumen. Terdapat perbedaan yang mencolok antara responden yang tertarik, 39 

responden, dengan responden yang tidak tertarik, 4 responden. Perlu diketahui, 

konsep menentukan isi sandwich oleh konsumen adalah konsep yang rencananya 

akan diterapkan dalam ide bisnis yang ada. Konsep ini bukan konsep milik 

peneliti karena peneliti mengambil referensi konsep tersebut dari produsen 

sandwich ternama di dunia yaitu “Subway”. Melihat perbedaan yang mencolok 

tersebut maka dapat diartikan ketertarikan terhadap konsep seperti ini sangat 

tinggi sehingga bisa menjadi nilai jual tersendiri bagi ide bisnisini.  

 Variabel selanjutnya adalah variabel minat memilih sandwich untuk 

makan pagi. Hasil kuesioner menyebutkan 8 responden tidak memilihnya untuk 

makan pagi, sedangkan 35 responden memilih sandwich untuk makan pagi. Di 

sisi lain dalam segi proses, terdapat 2 (dua) variabel yang perbedaannya tidak 

kalah mencolok dengan variabel yang sudah peneliti sebutkan tadi. Variabel 

tersebut adalah variabel minat akan layanan take away dan ketertarikan pada 

penyajian yang cepat. Untuk variabel minat akan layanan take away, 40 

responden menyatakan berminat dan 3 responden menyatakan tidak berminat. 

Sedangkan variabel ketertarikan pada penyajian yang cepat menghasilkan 42 

responden tertarik berbanding 1 responden saja yang tidak tertarik. Jika melihat 3 

variabel yang secara urut disebutkan, maka potensi besar dapat ditarik. Potensi 

tersebut ialah adanya kesempatan untuk memenuhi ketertarikan untuk makan pagi 
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dengan sandwich dengan menyediakan sandwich yang cepat penyajiannya 

dipadukan dengan layanan takeaway. Potensi besar ini bisa menjadi peluang emas 

bagi ide bisnis yang peneliti rencanakan. 

Bahkan potensi besar tersebut kemungkinan bisa menjadi lebih besar 

karena terdapat 2 (dua) variabel lain, yang memang tidak menghasilkan perbedaan 

tinggi seperti variabel-variabel sebelumnya namun peneliti rasa variabel yang 

memiliki tingkat perbedaan hingga 70% lebih antara jawaban “ya” dan “tidak” 

cukup menarik untuk disoroti. Variabel tersebut adalah variabel minat untuk 

memakan sandwich di jam sibuk dan variabel sikap terhadap proses pemesanan 

dan pembayaran langsung. Dalam variabel minat untuk memakan sandwich di 

jam sibuk, 32 responden berminat dan 11 responden tidak. Sedangkan dalam 

variabel sikap terhadap proses pemesanan dan pembayaran langsung, terdapat 32 

responden merasa tidak terganggu dan 11 responden merasa terganggu. Dari 

jawaban responden cukup jelas mayoritas responden berminat memakan sandwich 

di jam sibuk dan tidak terganggu dengan proses pemesanan dan pembayaran 

langsung. Jika hasil ini digabungkan dengan potensi besar yang sudah peneliti 

jelaskan maka akan menghasilkan peluang emas lain berupa kesempatan 

pemenuhan minat memakan sandwich di jam sibuk dengan menggunakan proses 

pemesanan dan pembayaran langsung yang dipermudah dengan layanan take 

away, layanan jasa Go-food dan penyajian yang cepat.  

Namun, ada beberapa hasil dari kuesioner pra-survey yang hasilnya tidak 

sesuai ide awal peneliti terhadap bisnis sandwich ini. Variabel yang hasilnya tidak 

sesuai ide awal adalah variabel minat memilih sandwich sebagai menu saat 
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berkumpul di kafe/kedai (nongkrong) dan ketertarikan akan sandwich saus 

rendang. Hasil kuesioner menyatakan 25 responden tidak memilih sandwich 

sebagai teman makan mereka, dan sisanya, 11 responden setuju memilih 

sandwich. Berdasarkan hasil ini maka ide awal bisnis yang ingin menjadikan 

sandwich sebagai menu untuk nongkrong mungkin harus dipikirkan kembali. 

Kemudian, dalam variabel ketertarikan akan sandwich saus rendang, 

menghasilkan 27 responden tidak tertarik dengan sandwich saus rendang dan 16 

responden tertarik. Untuk variabel tentang saus rendang ini peneliti melihat 

kemungkinan ketidak-tertarikan terjadi karena belum adanya sandwich saus 

rendang yang nyata. Peneliti menilai, mungkin pendapat responden tersebut bisa 

teratasi apabila sampel sandwich saus rendang dihadirkan dan disajikan kepada 

mereka. 

Di lain pihak, ada beberapa variabel yang peneliti lihat hasilnya sesuai 

dengan keinginan dan ketertarikan masyarakat luas pada umumnya seperti 

variabel tentang pencahayaan yang cukup, kelengkapan fasilitas, kesediaan tempat 

parkir, keadaan musik pelan dan beberapa variabel lain. Melihat potensi besar 

yang ada, maka peneliti menilai perencanaan bisnis Kedai Sandwich pantas untuk 

diteliti lebih lanjut. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan bisnis kedai sandwich ditinjau dari aspek pemasaran, 

operasional, yuridis, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia dan 

keuangan? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun rencana bisnis Kedai Sandwich 

ditinjau dari aspek pemasaran, operasional, yuridis, lingkungan hidup, sosial, 

sumber daya manusia dan keuangan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

a) Bagi masyarakat 

Semoga menjadi salah satu alternatif usaha bagi masyarakat luas yang 

tertarik berwirausaha namun juga bisa dikembangkan sesuai selera. 

b) Bagi akademis 

Semoga hasil penelitian dari rencana bisnis ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian serupa. 

 

 

 

  


