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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1    Latar Belakang  

    Kewirausahaan adalah  merupakan proses  penciptaan ide atau gagasan  

yang menghasilkan sesuatu yang berbeda untuk menambah nilai dengan 

mencurahkan waktu dari seorang individu  dengan menggunakan uang, tenaga 

serta keahlian. Entrepreneurship merupakan cara seorang entrepreneur  

berkreativitas dan ide inovatif yang ia miliki untuk diterapkan dalam  

memecahkan persoalan. ((College, 2010). Berdasarkan apa yang 

dikemukanan oleh Babson College dalam jurnal  (College, 2010) bahwa 

intinya kewirausahaan adalah cara berpikir dan bertindak atau berperilaku 

seolah- olah terdapat peluang atau kesempatan dimana individu akan terobsesi 

akan hal itu dengan pendekatan yang holistic perlu adanya keseimbangan 

dalam kepemimpinan.  

 

   Dengan kemajuan zaman yang disertai  perkembangan teknologi, maka  

dalam berbisnis atau berwirausaha saat ini telah mengutamakan efisiensi dan 

efektifitas. Perkembangan teknologi yang sangat pesat berakibat pada 

berkembangnya e- commerce atau berbisnis secara online. Ketika seseorang  akan 

berbisnis atau berwirausaha, maka orang tersebut  dapat  menggunakan rumah 

sebagai tempat usaha  dalam berbisnis tidak ada keharusan untuk  memiliki suatu 

tempat atau kantor. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan bisnis online.  

Bisnis online telah menjadi fenomena yang mendunia untuk saat ini.  Berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengusaha online 

(e-commerce) telah meningkat hingga mencapai 26,2 juta atau sekitar 17%. Saat 

ini generasi muda lebih menyukai untuk berbelanja secara online baik produk 

ataupun untuk “berbelanja sebuah jasa”. Hal ini dikarenakan bahwa mereka 

merasa berbelanja melalui online dirasa lebih efektif dan efisien.  Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Nielsen bahwa tingkat konsumsi barang secara 

online sudah meningkat dimana pada 60 negara telah mempelajari E-

Commerce(Lubis, n.d.) Selain  itu terdapat beberapa  hal yang diinginkan dari 

konsumen tentang produk online  dimana hasil penelitian membuktikan bahwa 

yang memperoleh peringkat pertama paling diminati adalah pembelian tiket 

melalui online. 

 

Gbr 1. Nielsen Global Survey of E-Commerce, Q1 2014 

Sumber: http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/konsumen-indonesia-

mulai-menyukai-belanja-online.html 

Meskipun data yang diperoleh menunjukan bahwa konsumsi online dengan 

tingkat paling tinggi adalah pembelian tiket namun saat ini dominasi belanja 

online yanng dilakukan oleh masyarakat  juga telah merambah ke dunia kuliner 

(makanan dan minuman). Meskipun hampir seluruh masyarakat mengetahui 

mengenai adanya bisnis online saat ini namun untuk sebagian generasi 50 tahun 

keatas tetap mempertimbangkan untuk menggunakan cara yang konvensional 

dengan alasan bahwa berbelanja secara konvensional lebih aman. Dalam sebuah 
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bisnis yang dilakukan secara online atau  dengan cara offline membutuhkan 

sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut adalah perencanaan bisnis 

( business plan). Perencanaan bisnis ini harus serealistis mungkin.   Perencanaan 

bisnis merupakan rencana tentang apa yang akan dikerjakan pada suatu bisnis 

kedepannya berupa bagaimana kita akan mengalokasikan sumber daya, perhatian 

pada faktor – faktor kunci dalam usaha serta permasalahan mengenai peluang 

yang ada.  

         Perencanaan usaha atau business plan mengatur tentang kegiatan usaha apa 

yang akan  dijalankan,usaha apa yang akan kita lakukan, strategi mengenai  

bagaimana konsep usaha. Melalui sebuah perencanaan bisnis maka tentu seorang 

entrepreneur  dapat menuangkan ide – ide yang kreatif serta inovatif dalam suatu 

usaha. Rencana bisnis yang akan dijalankan nantinya dalah bisnis online yang 

akan menjual makanan dan minuman  secara online. Berdasarkan hasil survey 

sementara bahwa sebagian dari beberapa pengusaha makanan dan minuman 

online yang berada di Indonesia terutama di kota Semarang saat ini  mengatakan 

bahwa persaingan bisnis online saat ini sangat ketat dimana banyaknya 

bermunculan pengusaha online makanan baru serta lebih inovatif yang menjadi 

pesaing yang tentunya sangat kompetitif hampir setiap bulannya. 

Tabel 1.1 Data Pesaing Usaha Online Makanan dan Minuman Semarang  

 

 

 

NO Nama Pesaing Produk 

1.  Joei Patisserie Roti Sobek  

2.  Krikrezz Makanan sehat super food, 

Katering diet Mayo 

3.  Thai Tea jelly Thai thea jelly 

4. BudumTeaParty Thai tea 

5 Singkong cik yul inovasi tart getuk, singkong 

ala Thailand, jajan pasar  

Sumber : survey Peneliti 2017/2018 
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Selain itu persaingan yang ketat tersebut dikarenakan semakin 

bertambahnya kebutuhan dari para konsumen terhadap suatu produk, tidak hanya 

untuk memenuhi sandang, pangan, serta papan saja, namun juga terdapat 

kebutuhan lainnya seperti dapat diposting di media sosial yang ada.   

 Banyaknya akun media sosial  seperti instagram yang menunjukan tren – 

tren makanan saat ini seperti street food baik Taiwan street food ataupun Thailand 

street food yang menjadi minat bagi anak muda ataupun para orang dewasa 

menyebabkan munculnya ide untuk berbisnis online shop makanan. Makanan 

yang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap umat manusia dapat menjadi 

peluang berbisnis yang sangat bermanfaat dan bernilai. Saat ini sedang trend 

makanan jajan pinggir jalan atau street food ala Thailand  yang sangat digemari 

oleh masyarakat . Seperti contohnya makanan  yang berbahan dasar buah mangga 

seperti ketan susu mangga, kemudian sate bola ubi yang berwarna – warni dan 

lain – lainnya. Di Indonesia pun saat ini telah mulai banyak usaha kuliner yang 

terinspirasi dari Thailand street food tersebut.  

 

Akibat trend tersebut, maka banyak anak muda maupun orang dewasa 

yang telah menyukai wisata kuliner untuk mencari makanan atau minuman yang 

serupa dengan Thailand street food tersebut. Sebagian kalangan masyarakat 

berpendapat bahwa jenis makanan yang telah menjadi trend saat ini memiliki 

keunikan dan sangat menarik para pecinta kuliner namun ada sebagian yang 

berpendapat bahwa meskipun menarik serta merupakan trend masa kini  namun 

dalam membeli makanan atau minuman secara online masyarakat tetap membeli 

produk  berdasarkan pertimbangan rasa dan kualitasnya yang utama, sedangkan 

pertimbangan membeli karena saat ini sedang tren adalah hanya dilakukan oleh 

segelintir orang saja.   

 

 

 

 



5 
 

Tabel 1.2 Survey Calon Konsumen Potensial (usia 17th >< 50 th) 

Indikator       Prosentase   Keterangan  

Pengetahuan tentang 

fenomena bisnis online. 

        100% 

(30responden) 

semua responden telah 

mengetahui fenomena bisnis 

online makanan dan 

minuman 

 Pengalaman membeli  

Produk makanan atau 

minuman melalui 

online  

80% pernah membeli 

20% belum pernah 

membeli 

24 orang telah 

berpengalaman membeli  

6 orang tidak pernah 

membeli makanan  & 

minuman melalui online 

shop  

Frekuensi membeli 

makanan & minuman 

melalui online shop  

73,1% hanya kadang – 

kadang  

19, 2% hanya sekali  

7,7 % sering  

19 responden kadang – 

kadang membeli  melalui 

online shop  

5 orang hanya 1 kali 

membeli makanan melalui 

online  

2 orang sering sekali 

membeli  

Kualitas makanan dan 

minuman melalui 

online  

69,2%  sesuai dengan 

gambar yang di 

promosikan di media 

sosial  

24% kurang baik  

 7,7% sangat baik  

 

Responden tidak memilih 

option kualitas yang sangat 

buruk. 

Dengan demikian kualitas 

produk online tidak terlalu 

buruk.  

Pengetahuan tentang 

trend makanan atau 

minuman yang serupa 

dengan Thailand Street 

food  

76,7 %  mengetahui 

23,3 % tidak 

mengetahui  

Hampir semua responden 

mengetahui adanya trend  

Namun  untuk beberapa 

responden tidak mengetahui  

Pendapat tentang trend 

makanan tersebut  

 41,4 %  memiliki 

keunikan  

34,5% biasa saja  

17,2% sangat unik 

6,9% tidak memi9liki 

keunikan apa pun. 

 

Sebagian responden 

berpendapat trend makanan 

yang ada saat  ini memiliki 

keunikan tersendiri 

sedangkan sebagian lagi  

berpendapat biasa saja atau 

tidak terdapat keunikan atau 

ciri khas tertentu.  

Pengetahuan jenis 

makanan Thailand 

Street food  

79% mengetahui  

21% tidak mengetahui  

 

Terdapat responden yang 

kurang mengetahui macam 

atau jenis makanan yang 
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sedang trend di Indonesia 

tersebut  

Kualitas makanan  ala 

thailand  

35,7%  bentuk, rasa 

,serta tampilan sesuai 

untuk di posting di 

media sosial 

(Instagramable) 

35,7% berpendapat 

biasa saja 

17,9% puas dengan 

kualitas  

10,7% makanan dan 

minuman yang 

kekinian atau menjadi 

tren tersebut hanya 

bagus pada tampilan 

saja  

 Kualitas makanan yang 

sedang menjadi tren tersebut 

sesuai untuk di posting di 

media sosial namun ada 

beberapa responden 

mengungkapkan pendapat 

bahwa makanan atau 

minuman yang sedang 

marak tersebut hanya baik 

pada tampilan tetapi kualitas 

rasa tidak sebaik 

tampilannya. 

Peluang pasar  62% netral 

24% sangat besar 

peluang nya  

13% tidak memiliki 

peluang besar  

Menurut beberapa 

responden  tidak berpeluang 

dikarenakan  persaingan 

yang ketat. Namun ada 

responden yang menyetujui 

untuk usaha ini dibuka di  

Semarang karena memiliki 

peluang yang besar.  

Minat membeli produk 

makanan minuman  

secara online  ala 

thailand yang menjadi 

tren pada saat ini  

52,5 % sangat 

berminat 

Namun jika 

kualitasnya juga 

sesuai untuk di 

konsumsi 

17,2 % tertarik 

17,2% tidak tertarik 

10,3% netral 

Kesimpulan:  para calon 

konsumen  

Memiliki minat untuk 

melakukan pembeli dengan 

syarat tentunya 

mengutamakan kualitas  

yang ada pada produk.  

Sumber : Pra survey Peneliti 2017/2018 

      Berdasarkan survey sementara yang telah dilakukan, bahwa usaha yang akan 

dilaksanakan ini memiliki peluang yang besar karena memiliki keunikan serta 

menarik minat konsumen, akan tetapi sebagian dari tanggapan masyarakat bahwa 

persaingan  bisnis online makanan dan minuman saat ini yang sangat ketat 

mengakibatkan kurang nya potensi pasar dalam usaha ini.  Meskipun  adanya hal 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas dari produk yang akan 

diproduksi oleh usaha Rainbow nantinyalah yang akan menjadi patokan apakah 

Tabel 1.2 Survey Calon Konsumen Potensial (usia 17th >< 50 th) 
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produk yang memiliki potensi untuk dipasarkan dapat bertahan lama ataupun 

tidak.  

 

      Berdasarkan apa yang telah saya dan teman saya ketika mencoba untuk 

mencari makanan atau minuman yang menjadi trend masa kini tersebut, ternyata 

belum terlalu banyak ditemukan di area Semarang. Beberapa hal tersebut menjadi 

alasan yang menjadi latar belakang dari  perencanaan bisnis ini. Konsep bisnis 

yang akan dibuat nantinya adalah dengan dijual secara online serta juga 

melakukan  penjualan  pada event atau acara tertentu seperti Pop Up Bazaar, 

Pasar Semawis, Car Free Day, dan juga dapat dipesan melalui gofood saat pada 

event tersebut.  

 

      Jenis makanan yang akan dijual oleh “The Bow seperti roti bakar dengan keju  

mozzarella yang berwarna – warni  didalamnya serta es dawet  warna – warni 

untuk minumannya, dan juga makanan  berwarna – warni yang lain. Alasan untuk 

menjual makanan dan minuman  yang berwarna –warni adalah dikarenakan 

inspirasi yang saya dapatkan dari sosial media  dimana makanan yang dijual 

diberi pewarna seperti pelangi sehingga saya memberi nama usaha ini 

Rainbow”The Bow”. Makanan dan minuman yang dijual oleh online shop”The 

Bow” ini adalah homemade  sehingga tentunya sangat aman dikonsumsi. Konsep 

makanan ini akan dibuat menarik sehingga sesuai bagi calon konsumen yang suka 

membagikan foto makanannya ke instagram.  

 

       Untuk makanan yang dijual hanya dapat bertahan estimasi sekitar 2 hingga 3 

hari saja sedangkan untuk minumannya berupa  es dawet  rainbow tidak mencapai 

1 hari diluar kulkas. Jika ingin awet hingga 1 hari penuh atau 2 hari, maka harus 

di masukan ke dalam kulkas atau freezer. Dengan kemasan yang menarik serta 

makanan yang bervariasi  dapat menarik minat konsumen. Harga yang akan saya 

berikan juga terjangkau untuk kaum muda terutama mahasiswa  dan juga orang 

dewasa.  
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     Untuk pewarna makanan  yang akan kita gunakan adalah pewarna makanan 

yang tentunya aman. Tidak hanya mengenai konsep bisnisnya saja tetapi untuk 

konsep dalam berpromosi juga akan  dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi 

seperti melalui media sosial seperti instagram, kemudian dengan web dan lain – 

lain.  Pemasaran yang akan dilakukan adalah pemasaran yang interaktif.  Dari 

instagram tersebut konsumen dapat melihat gambar menu ataupun harga dari 

produk yang dijual. Sumber daya manusia  yang dibutuhkan pada usaha bisnis  

pada usaha bisnis online ini adalah bagian pengatur keuangan, dan kurir yang 

akan mengantarkan pesanan kepada konsumen. Pada aspek operasional akan 

dibahas mengenai bagaimana cara saya  memproduksi makanan dan minuman  ini 

serta bagaimana sistem pemesanannya.  

 

Seperti pada bisnis plan pada umumnya, tentu dalam perencanaan bisnis 

makanan online juga perlu dilakukan studi kelayakan bisnisnya. Beberapa aspek 

studi kelayakan bisnis untuk bisnis online seperti: Aspek Pasar dan Aspek 

Pemasaran yang terdiri dari bagaimana cara promosi, penetapan harga, produk, 

serta target pemasaran kita seperti apa. Selain itu juga terdapat  Aspek Manajemen 

dan sumber daya manusiayang menganalisi bagaimana mengatur Job Description, 

Job Spesification, dan hal apa yang dikerjakan. 

 

     Aspek selanjutnya adalah penentuan kelayakan suatu rencana bisnis adalah 

menganalisis aspek teknis dan teknologi.  Evaluasi aspek teknis ini mempelajari 

kebutuhan-kebutuhan teknis bisnis, seperti penentuan kapasitas produksi, jenis 

teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi bisnis dan letak 

perusahaan yang paling menguntungkan. Lalu dari kesimpulannya dapat dibuat 

rencana jumlah biaya pengadaan harta tetapnya. Pada Aspek Keuangan menurut 

Kasmir dan Jafar (2012) yang dikutip oleh Santi Nurjanah dalam jurnal studi 

kelayakan bisnis bahwa aspek yang dipelajari adalah sumber-sumber dana yang 

akan diperoleh seperti kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya 

investasi selama beberapa periode termasuk   jenis-jenis dan jumlah biaya yang 
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dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan laporan laba  atau rugi 

untuk beberapa periode ke depan, kriteria penilaian investasi, rasio keuangan yang 

digunakan untuk menilai kemampuan  perusahaan.  

 

Berdasarkan latar belakang serta konsep yang telah tertulis di atas maka penulis 

membuat sebuah perencanaan bisnis yang berjudul “PERENCANAAN BISNIS 

ONLINE RAINBOW “THE  BOW’  FOOD AND BEVERAGE”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Bagaimana cara menyusun konsep perencanaan bisnis online shop yang 

sesuai dengan aspek kelayakan bisnis seperti: aspek pemasaran, aspek 

keuangan, aspek teknik dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek 

yuridis?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

  Untuk mengetahui bagaimana perencanaan bisnis makanan yang akan              

dilakukan secara online dengan mengkaji berbagai aspek seperti   pemasaran, 

operasi, keuangan, teknik dan teknolog , MSDM, serta  yuridis.  

 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Untuk penulis :  

           a. Agar dapat memahami  bagaimana menjalankan proses bisnis online 

yang akan dijalani kedepan baik dari aspek pemasarannya, keuangan, sistem 

operasionalnya hingga aspek   yuridis yang ada.  

           b.Untuk dapat memahami cara berbisnis online yang aman dan 

menguntungkan.  

2. Untuk  para investor :  

Supaya dapat  mengamati  keuntungan yang besar dari bisnis makanan 

online  The Bow “ Food and Baverage yang unik dan bersedia untuk 
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menanamkan modal usaha agar ide bisnis ini dapat terwujud sesuai dengan 

yang diharapkan kedepannya .   

3. Untuk masyarakat sekitar :  

 Dapat mengenal bahwa terdapat bisnis makanan online yang baru dan 

mengenal lebih lanjut lagi mengenai bisnis “The Bow “ini sehingga bisnis 

ini dapat sukses serta berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


