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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, isu kesehatan semakin menjadi perhatian 

masyarakat perkotaan. Makanan sebagai salah satu faktor penting dalam 

kesehatan pun ikut terkoreksi. Kebutuhan masyarakat akan makanan kini tidak 

lagi hanya pada masalah kuantitas, tetapi masalah kualitas. Dalam beberapa kasus 

yang terjadi, isu penyakit yang menjangkit hewan ternak konsumsi terbukti 

menurunkan tingkat konsumsi masyarakat akan daging hewan. Misalnya saja isu 

flu burung pada unggas, penyakit sapi gila pada sapi impor, dll. Hal ini membuat 

konsumsi masyarakat akan sayuran kian meningkat. Selain itu, sayur-sayuran pun 

telah dikenal pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh.  

Gaya hidup vegetarian telah berkembang pesat selama bertahun-tahun 

yang berawal dari suatu kebutuhan seseorang baik karena alasan agama maupun 

alasan kesehatan. Vegetarian disinyalir dapat menghindari penyakit degeneratif 

yang semakin meningkat di dunia maupun di Indonesia. Alasan lain seseorang 

menjadi vegetarian adalah alasan kosmetika yaitu untuk menjaga kehalusan kulit 

lebih bersih dan bersinar serta dapat mengontrol berat badan (Siahaan dkk, 2015). 

Alasan lain mengapa orang memilih menjadi vegetarian, adalah karena 

ingin hidup lebih sehat dan dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Hal ini 

pun dapat dibuktikan, dengan bervegetarian dapat mencegah 90% – 97% 

kemungkinan terkena penyakit jantung, seperti jantung coroner, tekanan darah 
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tinggi, kanker, osteoporosis, demensi dan diabetes (Pongsobidang, 2016). Selain 

itu ada beberapa factor eksternal lain yang mendukung dan mendorong orang – 

orang untuk bervegetarian yaitu faktor agama, adanya ajaran agama Buddha yang 

mengajarkan umat-umatnya untuk mencintai dan tidak menyakiti makhluk hidup 

dengan cara tidak mengkonsumsi daging sesuai dengan ajaran sabda Buddha 

Lankvatara Sutra yang berisi “Jangan memakan daging karena memakan daging 

akan membiasakan manusia membunuh mahkluk hidup. Keserakahan, kebencian, 

dan kebodohan akan berkembang marak dalam batinnya, bagi yangmemakannya 

akan menciptakan dosa karma buruk yang tak terhingga” (Paristong dalam Steven 

dkk, 2011). 

Fenomena yang sama juga terjadi di Semarang dimana makanan 

vegetarian sebagai makanan yang terbuat dari sayuran, maupun gluten pun kian 

digemari. Kebutuhan tubuh terhadap protein, lemak, karbohidrat dan gizi lainnya 

tersedia pada produk makanan ini. Selain itu, makanan vegetarian kini memiliki 

ragam makanan yang semakin variatif. Berbagai jenis daging buatan yang terbuat 

dari olahan sayuran (tahu, tempe, jamur, sayur) dan tepung memiliki rasa yang 

menyerupai daging asli. Oleh karena itu, makanan vegetarian kini menjadi 

alternatif utama masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Hal ini membuat 

bermunculan restoran vegetarian di Semarang. 

Namun, masakan vegetarian, walaupun berbahan dasar sayur, buah serta 

tepung, di Semarang masih dianggap sebagai masakan yang mewah, terbukti 

dengan harga masakan di restoran vegetarian yang sudah ada cukup tinggi yaitu 

rata-rata berkisar lebih dari Rp. 50.000 untuk satu orang sekali makan. Segmen 



 

 

3 
  

pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah. 

Karena segmen masyarakat menengah ke atas pada usaha restoran vegetarian di 

Semarang, sudah ada pesaing yang telah berdiri sejak lebih dari 10 tahun yang 

lalu yaitu Restoran Karuna di Jalan Depok dan ddikuti rumah makan vegetarian 

baru yaitu Ha-Ha, Gressh, Yoe Sin, A Heng dan The Siok Tien sehingga 

pesaingnya lebih banyak dibandingkan dengan segmen pasar menengah ke bawah. 

Competitive advantage dalam usaha ini adalah differentiation yang berarti bahwa 

usaha ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis usaha makanan lainnya karena 

fokus usaha ini adalah pada pengelolaan sayur mayur dan buah menjadi makanan 

yang variatif dengan segmen pasar yang berbeda dari usaha yang sudah ada 

sehingga pesaing di usaha ini masih sedikit. 

Warung Makan Vege merupakan suatu tempat makan yang didesain 

bernuansa kafe akan tetapi sederhana. Konsep bisnis Warung Makan Vege adalah 

menjual masakan vegetarian yang berkualitas namun terjangkau bagi segmen 

pasar menengah ke bawah. Warung ini menjual minuman dan makanan ringan 

dan berat dengan bahan utama sayur dan buah organik.  

Makanan dan minuman disajikan dengan tata cara penyajian yang 

menarik. Tata cara penyajian diperhatikan mulai dari tempat makan seperti piring, 

gelas, sendok, garpu, kardus tempat makanan yang dibawa pulang, tray, serta 

pernak pernik penghias makanan. Hal ini semuanya berguna untuk mendukung 

penyajian makanan dan minuman agar menarik untuk dimakan seperti susunan 

makanan, ataupun bentuk sayur dan buah yang dibentuk agar menarik. Namun 

juga dengan tidak melupakan rasa dan kualitas makanan dan minuman yang 
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disediakan. Sayuran dan buah-buahan yang disediakan adalah sayuran dan buah-

buahan natural yaitu sayuran yang dikembangkan dengan organic dan tidak 

menggunakan zat-zat kimiawi seperti pupuk atau pembasmi hama. Sayur dan 

buah dikembangkan dengan menggunakan pupuk alami juga pembasmi hama 

alami termasuk juga memperhatikan pengelolaan tanah agar nutrisi di dalam tanah 

tidak habis dengan menanam tanaman dengan jenis berbeda. 

Makanan yang disediakan mulai dari makanan ringan seperti keripik 

sayuran, kacang-kacangan sampai dengan makanan berat seperti sandwich, mie 

yang terbuat dari umbi-umbian seperti ketela, dan menu-menu makanan lainnya 

yang bahan utamanya diutamakan adalah sayuran dan buah-buahan. Minuman  

dan makanan penutup yang disediakan yaitu jus buah, es buah, es puding, puding, 

cake, dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan dalam makanan dan minuman 

yang dijual menggunakan bahan-bahan alami. Selain itu penggunaan gula pada 

minuman terdiri dari dua pilihan gula tebu, gula biasa atau gula rendah kalori, 

begitu juga dengan penggunaan sirup dapat dipilih yang rendah kalori atau bukan. 

Aktivitas yang dilakukan meliputi proses mencari sayuran dan buah-

buahan serta bahan makanan dan minuman lainnya, proses memasak, dan proses 

penyajian. Sayur dan buah didapat dari petani yang menanam tanamannya secara 

alami. Petani seperti ini terdapat di Bandungan dan Kopeng. Sehubungan tempat 

penjualan adalah di Semarang, sehingga tempat penghasil bahan utama tidak 

begitu jauh dari tempat penjualan seperti Bandungan dan Kopeng. Proses 

memasak makanan dilakukan dengan dua cara yaitu makanan dimasak terlebih 

dahulu dan makanan baru dimasak saat dipesan.  
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Adapun makanan yang dimasak terlebih dahulu seperti puding, cake, kuah 

mie, dan makanan lainnya yang proses penyiapannya membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Sedangkan makanan yang dimasak saat dipesan seperti sandwich, jus 

buah, dan lain-lain. Proses penyajian dilakukan dengan tata cara penyajian yang 

menarik. Bahan yang digunakan sebagai hiasan pada makanan dapat berupa sayur 

atau buah yang dibentuk dengan bentuk menarik atau juga berupa perlengkapan 

alat makan yang memiliki desain yang unik dan menarik.  

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan pada 30 orang responden 

yang memiliki gaya hidup vegetarian, didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Hasil Prasurvey 

Demografi Keterangan Jumlah 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki  12 orang 

Perempuan  18 orang 

Status Menikah  21 orang 

Lajang  9 orang 

Usia rata-rata <20 Tahun 2 orang 

>20-25 tahun 11 orang 

>25-30 tahun 8 orang 

>30-35 tahun 7 orang 

>35-40 tahun 1 orang 

>40 tahun 1 orang 

Rata-rata pendapatan > Rp 1-2 juta perbulan - 

> Rp 2-3 juta perbulan 23 orang 

> Rp 3-4 juta perbulan 7 orang 

Menu vegetarian yang 

disukai (1 orang dapat 

memilih lebih dari satu) 

Empal goreng 6 orang 

Nasi goreng vegetarian 8 orang 

Sate ayam 7 orang 

Soto 9 orang 

Ayam saos lemon 5 orang 

Harga yang menurut 

konsumen sesuai untuk 

satu kali makan 

Rp. 25.000 per orang 19 orang 

Rp. 30.000 per orang 8 orang 

Rp. 40.000 per orang 1 orang 

Rp. 50.000 per orang 2 orang 

Fasilitas yang harus ada 

di restoran vegetarian (1 

AC 27 orang 

WiFi 26 orang 



 

 

6 
  

Demografi Keterangan Jumlah 

orang dapat memilih 

lebih dari satu) 

TV 22 orang 

Toilet 30 orang 

Saran untuk resto 

vegetarian yang sudah 

ada di Semarang 

Harga agar lebih terjangkau 28 orang 

Disediakan wifi dan fasilitas internet 19 orang 

Suasana resto kurang hidup/kurang asyik 14 orang 

Menunya seharusnya dibuat lebih variatif 17 orang 

Persepsi responden 

mengenai restoran 

vegetarian untuk segmen 

menengah ke bawah 

Tidak setuju 3 orang 

Cukup setuju 4 orang 

Setuju 23 orang 

Sumber : Prasurvey, 2017 

Hasil prasurvey menunjukkan bahwa dari responden yang bergaya hidup 

vegetarian memiliki usia rata-rata 28 tahun, memiliki rata-rata pendapatan Rp. 

2.000.000 dan komposisi antara laki-laki dengan perempuan hampir berimbang. 

Berdasarkan Upah Minimum Kota Semarang 2016, Upah Minimum di Kota 

Semarang adalah Rp. 1.909.000 sehingga berdasarkan hasil prasurvey dengan 

pendapatan Rp. 2.000.000 menunjukkan bahwa responden dengan gaya hidup 

vegetarian termasuk segmen menengah ke bawah. Sedangkan usia rata-rata 28 

tahun menunjukkan bahwa responden merupakan karyawan yang sudah memiliki 

pekerjaan dan berkeluarga. Berdasarkan hasil prasurvey, diketahui bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju mengenai adanya restoran vegetarian 

untuk segmen menengah ke bawah. 

Menu yang disukai oleh responden adalah nasi goreng vegetarian, empal 

goreng, sate ayam, soto dan ayam goreng saos lemon. Sedangkan menurut 

responden, harga yang tepat untuk sekali makan adalah Rp. 25.000 per orang. 

Fasilitas yang seharusnya ada di resto atau warung vegetarian adalah AC, Wifi, 

TV dan toilet. Sedangkan saran responden bagi restoran vegetarian yang saat ini 
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sudah ada di Semarang adalah agar mampu menyediakan makanan vegetarian 

dengan harga lebih terjangkau, agar restoran menyediakan wifi dengan internet 

access, suasana restoran yang kurang menarik karena music kurang mendukung 

dan desain restoran yang datar serta menu yang sama terus setiap hari bahkan 

bertahun-tahun tidak ada perubahan. 

Berdasarkan data prasurvey tersebut, prospek dari warung makan 

vegetarian ini dapat dikatakan cukup berprospek. Hal ini karena melihat 

responden yang berpendapatan antara Rp. 1,9 juta hingga 3 juta termasuk segmen 

kelas menengah. Segmen menengah ke bawah di Semarang yang merupakan 

segmen potensial memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan segmen 

menengah ke atas. Usia rata-rata 28 tahun juga menunjukkan adanya 

kemungkinan orang-orang tersebut masih dapat meneruskan gaya hidup 

vegetarian mereka dalam waktu cukup panjang dan dengan adanya keluarga, 

sangat mungkin mereka mengajak pasangan dan anaknya untuk makan bersama.  

Selain itu adanya saran dari responden terhadap restoran vegetarian yang 

sudah ada di Semarang tentang harga yang lebih terjangkau, wifi dan internet 

access, suasana restoran yang kurang hidup dan menu yang tidak mengalami 

perubahan menunjukkan bahwa banyak yang dapat dilakukan oleh Warung Vege 

untuk membuat usaha warung makan vegetarian yang dapat dinikmati oleh 

segmen lain, antara lain dengan menyediakan makanan vegetarian dengan harga 

yang lebih terjangkau, menyediakan wifi dengan internet access dan live music 

untuk membuat suasana yang lebih menarik bagi pelanggan dengan usia muda 
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serta merotasi menu agar tidak membosankan bagi pelanggan. Hal ini membuat 

warung makan vegetarian ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. 

Menu dalam prasurvey ini rencananya akan direalisasikan oleh Warung 

Vege, karena terlihat bahwa walaupun bergaya hidup vegetarian, namun sebagian 

besar masakan yang disukai adalah masakan yang mengandung nuansa hewani 

seperti sate ayam, empal goreng dan ayam saos lemon. Bahan utama yang akan 

digunakan dalam pembuatan menu tersebut adalah jamur, serta gluten. Sedangkan 

untuk bumbu tetap akan menggunakan bumbu non hewani yang umum 

digunakan. Pengolahan makanan juga akan menggunakan minyak sayur sehingga 

proses memasak juga dilakukan tanpa menggunakan bahan yang mengandung 

esensi hewani sama sekali. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ingin diteliti, yaitu : “Bagaimana perencanaan bisnis Warung 

Makan Vege di Semarang?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk 

menganalisis perencanaan bisnis Warung Makan Vege di Semarang”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Sebagai pertimbangan dalam perencanaan bisnis dan strategi yang harus 

dilakukan untuk memasuki pasar. 
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2. Bagi Akademis 

Sebagai referensi untuk penelitian perencanaan bisnis yang sejenis dan 

sebagai perbandingan bagi penelitian perencanaan bisnis di masa depan. 


