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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Industri makanan berbasis Cafe restaurant merupakan suatu usaha bisnis yang 

saat ini memang menjadi salah satu sarana bisnis yang cukup inovatif dan berkembang 

dengan signifikan di dunia global . Konsep ini banyak di terapkan oleh para 

entreurpenership karena mereka melihat bahwa dengan adanya perpaduan konsep 

antara cafe dan restaurant ini, peluang untuk mengembangkan pangsa pasar yang lebih 

luas akan sangat mudah untuk dilakukan. Selain untuk mengembangkan pangsa pasar, 

ide inovatif ini lahir karena munculnya minat masyarakat saat ini yang lebih memilih 

lokasi tempat makan ,sekaligus dapat dijadikan sebagai tempat untuk nongkrong, 

meeting, dan berkomunitas yang tentunya memiliki kualitas menu restaurant dengan 

harga yang terjangkau.  Dan tentunya dengan semakin tingginya sebuah usaha unit 

bisnis untuk memperluas pangsa pasarnya, akan secara pasti dapat menarik konsumen 

lebih banyak, dengan tingginya ketertarikan konsumen maka unit bisnis ini akan 

menerima pendapatan yang tinggi yang mengakibatkan unit usaha ini mendapatkan 

laba.  

Dengan melihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan seperti ini, tidak heran 

begitu banyak unit usaha cafe restaurant mulai banyak di dirikan dan dikembangkan 

khususnya di kota Semarang ini. Menurut data Badan Pusat Statistik Semarang tahun 

2018, di Jawa Tengah sendiri unit bisnis usaha rumah makan (restaurant,cafe)   

memiliki jumlah yang cukup tinggi yaitu 2.847 unit usaha bisnis rumah makan yang 
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ada di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kota Semarang sendiri memiliki total 236 unit 

bisnis rumah makan, yang merupakan daerah yang memiliki jumlah unit bisnis rumah 

makan terbesar kedua setelah Surakarta di daerah Jawa Tengah  . Kondisi ini tentunya 

memunculkan persaingan yang cukup ketat antara usaha bisnis cafe restaurant yang 

ada. Berbagai metode dan konsep cafe restaurant yang begitu variatif dan inovatif 

mulai ditawarkan ke konsumen, hal ini dilakukan tentu untuk menarik minat pangsa 

pasar yang lebih luas untuk menjangkau pelanggan potensial yang artinya adalah 

pelanggan yang memiliki tingkat volume peluang untuk menjadi sumber pendapatan 

usaha (Ii & Manajemen, 2005) .Dan hal ini perlu diperhatikan oleh unit  usaha, karena 

dari tingginya minat konsumen , tentu dapat berpengaruh pada laba usaha yang 

memiliki nilai tinggi. Karena salah satu ukuran bahwa unit usaha bisnis ini berkembang 

yaitu dengan melihat seberapa besar laba yang diperolehnya. 

Namun perlu diperhatikan bahwa , metode dan konsep usaha rumah makan 

yang baik akan dapat menunjang kelangsungan hidup suatu bisnis tersebut jika terdapat 

strategi-strategi pendukung yang baik. Fungsi dari strategi ini adalah sebagai bentuk 

kemampuan sebuah bisnis untuk mampu bersaing. Contoh penerapan strategi tersebut 

diantaranya adalah meningkatkan standar kualitas produk dengan menyesuiakan 

respon kebutuhan dan permintaan dari konsumen  dan pengelolaan biaya dan sumber 

daya produksi yang tepat sebagai usaha untuk menetapkan harga produk yang lebih 

kompetitif dengan melihat pasar pesaing usaha bisnis yang sejenis. 
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Peneliti memilih topik pembahasan ini sebagai dasar untuk mengetahui 

bagaimana sebuah usaha bisnis rumah makan dalam mengelola kualitas produk dan 

biaya sumber daya produksi yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan harga 

jual produk yang kompetitif.  Cara ini dapat dibantu dengan penerapan metode biaya 

target costing. Metode biaya target costing merupakan metode yang diterapkan pada 

tahap desain dan pengembangan produk, karena pada tahap ini pelaku bisnis dapat 

melakukan pengelolaan terkait keunggulan dari produk dan biaya yang dianggarkan 

untuk menciptakan produk tersebut. Terdapat dua indikator penting mengenai target 

costing : 

1. Pangsa pasar adalah komponen penting di dalam penentuan harga yang 

nantinya akan dibayarkan sebagai fungsi produk dan desain produk 

2. Merupakan kegiatan untuk memperluas unit bisnis walaupun ada 

pesaing dalam pangsa pasar yang sama , tetapi sebuah unit bisnis 

tersebut memiliki fungsi yang berbeda dari pesaingnya. 

 (Elmer Tamara Johan dan Muanas, 2014) 

 Dari pengertian tersebut , kita melihat bahwa penting bagi usaha bisnis rumah 

makan untuk mengetahui kriteria konsumen sebagai acuan untuk melakukan desain 

dan pengembangan kualitas produknya . Karena dengan melakukan analisis kriteria 

konsumen yang disesuikan pada tahap desain dan pengembangan sebuah produk, usaha 

bisnis ini akan dapat menciptakan sebuah produk yang memiliki fungsi sesuai dengan 

keinginan konsumen . Dengan begitu setiap biaya dan sumber daya produksi yang 
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nantinya akan di keluarkan untuk memproduksi produk yang akan dipasarkan akan 

memiliki tingkat efisiensi yang tepat dan tentunya kondisi ini akan mempermudah 

usaha bisnis rumah makan memperoleh pelanggan. 

Sebuah usaha bisnis rumah makan yaitu Du Cafe Semarang, merupakan salah 

satu bisnis yang menggunakan konsep cafe restaurant sebagai konsep bisnis mereka. 

Cafe restaurant Du Cafe yang berdiri sejak 3 Juni 2016 ini pada awalnya hanya sebuah 

bisnis rumah makan angkringan. Angkringan sendiri dalam istilah jawa adalah alat dan 

tempat jualan untuk nangkring yang artinya nongkrong santai dan dalam KBBI sendiri 

angkringan memiliki arti alat dan tempat jualan yang dipikul dan dijajakan di pinggiran 

atau tepi jalan dengan makanan yang dijual meliputi nasi bungkus dan aneka gorengan, 

sehingga dari penjelasan tersebut dapat diartikan angkringan adalah sebuah konsep 

dimana suasana tempat yang sederhana seperti warung dengan nuansa remang – 

remang seperti layaknya warung pinggiran dan produk yang ditawarkan memiliki 

variasi menu sederhana seperti nasi bungkus,gorengan,sate usus dan masih banyak 

lainnya . Namun seiring berjalannya waktu yaitu sekitar tahun 2018 awal, Du Cafe 

mengubah konsep usahanya menjadi berbasis cafe restaurant. Dalam KBBI café 

memiliki arti bahwa tempat yang pengunjungnya dapat memesan minum dengan 

adanya hiburan musik sederhana yang berkesan tenang sedangkan restaurant sendiri 

dalam KBBI memiliki arti rumah makan, jadi dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan konsep café restaurant ini memberikan suasana tempat yang lebih elegan 

cocok sebagai tempat nongkrong ataupun meeting dan produk yang ditawarkan 
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memiliki variasi yang berkesan mewah dengan harga yang terjangkau, seperti chicken 

steak, aneka nasi ayam special dan masih banyak lainnya. Peluang tersebut diharapkan 

oleh pemilik dapat menciptakan peningkatan laba bagi perusahaan . Konsep ini juga 

diterapkan agar usaha bisnis Du Cafe selalu dalam trend yang ada , sehingga pangsa 

pasar juga terus dapat dijaga dengan baik. Namun karena adanya peralihan konsep 

tersebut , maka sangat penting bagaimana sebuah usaha juga mempertimbangkan 

strategi – strategi bisnis apa yang perlu dilakukan yang disesuikan dengan konsep yang 

baru, sehingga dalam pengelolaan aset lancar ,aset tetap , persediaan, dan biaya-biaya 

yang ada akan disesuaikan dengan konsep yang baru .Dengan adanya konsep baru ini, 

secara tidak terduga unit usaha Du Café Semarang mengalami kerugian dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Penjualan yang ada mengalami penurunan dan tidak 

dapat menutup dari  biaya – biaya operasional usaha tersebut, yang menyebabkan unit 

bisnis ini mengalami kerugian yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari data 

pemasukan dan pengeluaran yang terdapat di usaha bisnis ini. Berikut data pemasukan 

dan pengeluaran unit bisnis Du Café  
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GRAFIK 1 

Informasi Pemasukan Dan Pengeluaran Usaha Bisnis Du Café Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder (Lampiran 12) 

Dari grafik tersebut menunjukan bahwa ternyata pemasukan atau pendapatan 

dari usaha bisnis Du Cafe Semarang mengalami sebuah kondisi dimana tingkat 

pengeluarannya memiliki jumlah yang lebih tinggi (du café mengalami peningkatan 

pengeluaran,sehingga mengalami kerugian, karena penurunan penjualan) , sehingga 

pada 2 bulan terakhit tersebut usaha bisnis ini mengalami kerugian akibat penurunan 

penjualan. Dengan kondisi seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya banyak 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pemasukan dan pengeluaran unit 

bisnis café restaurant dan salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi 

pemasukan dan pengeluaran yaitu dengan penjualan . Namun juga perlu diperhatikan 

penjualan yang tinggi belum tentu dapat menghasilkan laba yang tinggi juga. Karena 

Penurunan penjualan 
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dari jumlah penjualan tersebut akan diakumulasikan kedalam biaya – biaya produk 

untuk mengetahui pemasukan yang sebenarnya bagi unit bisnis.  ,  maka dari itu  sangat 

penting bagi unit bisnis untuk melihat dan mengidentifikasi biaya sumber daya untuk 

produksi mereka dan kondisi pasar sebagai pedoman penentuan harga jual yang sesuai, 

agar harga jual produk tersebut tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal.Harga jual 

yang terlalu mahal dari para pesaingnya dapat menjadi ancaman bagi usaha bisnis ini, 

karena konsumen dapat beralih kepada pesaing yang memiliki range harga yang lebih 

murah. Dan perlu diperhatikan juga mengenai produk yang dijual, pada dasarnya 

produk yang dapat memberikan kepuasan dan kebutuhan bagi konsumen,  produk 

tersebut akan dicari oleh konsumen dan kemudian akan membelinya. Maka sangat 

penting bagaimana unit bisnis untuk melakukan desain produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen, dari desain produk ini akan menentukan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menciptakan produk tersebut. Penting bagi usaha Du Café Semarang 

ini untuk menetapkan sebuah pricing yang tepat terhadap produk mereka, yaitu dengan 

mengidentifikasi biaya sumber daya produksi dan analisis konsumen sebagai acuan 

untuk mengetahui kualitas konsumen inginkan dari produk yang ditawarkan bisnis 

tersebut. Dari pembahasan tersebut,usaha bisnis Du Café Semarang ingin melakukan 

evaluasi pada produk jual mereka, sebagai salah satu strategi dalam bisnis usaha 

mereka untuk meningkatkan penerimaan pemasukan mereka. Penjelasan ini juga 

didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Purnama dari Universitas 

Muslim Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Dalam Menentukan Harga Jual Melalui Metode Cost Plus Pricing. 
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Berikut merupakan informasi produk yang terjual dalam tiga bulan terakhir 

tersebut , yaitu menu makanan yang memiliki frekuensi penjualan paling banyak 

diantaranya, adalah menu chicken steak ,menu nasi goreng , menu aneka nasi ayam 

.Hasil ini peneliti dapat dari laporan penjualan usaha bisnis Du Cafe Semarang. Dari 

penjelasan tersebut menu makanan seperti chicken steak, nasi goreng dan nasi ayam 

,memliki kontribusi yang baik dalam menciptakan penjualan  bagi usaha bisnis Du Cafe 

Semarang, namun kembali lagi tingginya penjualan menu – menu tersebut tidak sesuai 

dengan tingginya tingkat pengeluaran, sehingga tetap saja usaha bisnis Du Cafe 

Semarang ini mengalami kerugian. 

Berikut beberapa daftar harga menu makanan dari usaha bisnis rumah makan 

lain yang memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan usaha bisnis Du Cafe 

Semarang,  

GRAFIK 2 

Perbandingan Harga Produk Menu Chicken Steak 

 

Sumber : Data Sekunder (Lampiran 9) 
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GRAFIK 3 

Perbandingan Harga Produk Menu Nasi Goreng 

 

Sumber : Data sekunder (Lampiran 11) 

 

 

 

 

GRAFIK 4 

Perbandingan Harga Produk Nasi Ayam 

 

Sumber : Data Sekunder (Lampiran 10) 
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Grafik  diatas merupakan informasi perbandingan harga produk dengan pesaing 

yang ada di Semarang khususnya di daerah Tembalang-Banyumanik (kawasan yang 

sama dengan Du Café). Pemilihan pesaing ini didasarkan pada kualitas produk yang 

ditawarkan atau dijual pada setiap rumah makan. Peneliti mengambil sample dari 

beberapa pesaing didasarkan pada produk unggulan  dari masing-masing rumah makan 

tersebut, seperti diantaranya menu chicken steak merupakan salah satu produk ungulan 

dari O Mama Mia steak dan steakholic kemudian untuk nasi goreng merupakan salah 

satu produk unggulan dari House of Moo dan Kahatkene, selanjutnya untuk nasi ayam 

merupakan salah satu produk unggulan dari De Lasco dan Kahatkene. Kemudian 

pemilihan pesaing ini juga ditinjau dari kondisi dan lokasi dari usaha bisnis yang 

memiliki konsep dan kualitas menu yang sama dengan Du Café Semarang, salah 

satunya dengan melihat jumlah kapasitas tempat. Hasil observasi yang peneliti 

dapatkan, O Mama Mia dan OB steakholic memiliki muatan kapasitas 50-60 orang, 

kemudian untuk De Lasco memiliki muatan kapasitas 60-70 orang, sedangkan 

Kahatkene, House of Moo dan Du Café sendiri memiliki muatan kapasitas 65-75 orang 

. Berikut beberapa gambaran dari pesaing yang menjadi pembanding dari penelitian 

ini.  
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Dan dari data grafik diatas terlihat bahwa usaha bisnis Du Cafe Semarang 

memiliki harga makanan yang relatif lebih mahal dari pada para pesaingnya. Walaupun 

dari data yang ada menu-menu tersebut memberikan kontribusi yang baik di dalam 

penjualan usaha ini, tetapi kuantitas unit produk yang terjual tersebut mengalami 

penurunan dan strategi yang diterapkan untuk menciptakan kualitas produk dalam 

Kahatkene House Of Moo 

OB SteakHolic De Lasco 

O Mama Mia 



12 
 

tahap penelitian dan pengembangan produk, usaha bisnis ini belum menerapkan 

dengan baik. Hal ini terlihat dalam penetapan harga produk yang relatif lebih mahal 

dari pada pesaingnya dan proses penetapan kualitas produk yang tidak disesuikan 

dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Sehingga jumlah pemasukan  

mengalami penurunan dari bulan desember sampai bulan februari, yang menjadi bukti 

bahwa usaha bisnis Du Café mengalami kerugian.  

Harga yang relatif lebih mahal dari pada para pesaing ini juga, dapat menjadi 

indikator bahwa konsumen akan memilih harga yang relatif lebih murah. Hal ini 

terbukti dari penjualan yang ada tidak dapat sebanding dengan pengeluaran usaha 

bisnis ini. Dilihat dari segi kualitas produk, usaha bisnis Du Cafe Semarang memiliki 

strategi yang kurang tepat, karena tingginya harga jual tidak sebanding dengan kualitas 

yang diberikan dan bahkan  para pesaing yang ada memiliki kualitas yang sama tetapi 

memiliki range harga yang lebih murah. Maka dari itu penting melakukan analisis 

pasar untuk mengetahui kualitas produk yang diinginkan konsumen dengan konsep 

metode Quality Function Deployment. Dengan metode ini juga nantinya akan 

membantu pihak Du Cafe Semarang untuk melakukan perhitungan target costing yang 

lebih tepat sesuai dengan komponen apa dari menu-menu tersebut yang menjadi skala 

prioritas yang diinginkan konsumen, dan dapat membantu usaha rumah makan ini 

dalam melakukan design ulang produk makanan tersebut dengan kualitas sesuai 

permintaan konsumen namun memiliki biaya yang lebih ekonomis, sehingga nantinya 

harganya juga akan dapat bersaing dengan pesaing. 
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 Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan studi kasus sebagai bentuk evaluasi 

dan solusi bagi usaha bisnis Du Cafe Semarang ini agar dapat mengembangkan 

strategi-strategi yang lebih efisien untuk keberlangsungan bisnis ini. Merupakan suatu 

hal yang disayangkan ketika perusahaan ini mengalami kondisi yang tidak baik, yaitu 

mengalami kerugian .  

 Terkait Latar Belakang yang ada peneliti ingin melakukan analisis 

penetapan metode Quality Function Deployment sebagai usaha untuk menilai kualitas 

yang dinginkan oleh konsumen, yang nantinya hasil analisis ini akan berguna untuk 

menentukan Target Costing sebagai usaha untuk mengendalikan biaya yang lebih tepat 

sasaran dan kemudian peneliti akan melakukan analisis perhitungan harga pokok 

produksi yang tepat sebagai usaha untuk menentukan harga jual dari produk makanan 

usaha bisnis ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini mengangkat judul yaitu “Penerapan 

Target Costing Untuk Menentukan Perencanaan Biaya Dengan Analisis Kualitas 

Quality Function Deployment Sebagai Usaha Untuk Penentuan Harga Pokok Produksi 

: “Studi Kasus di Usaha Bisnis Du Cafe Semarang”paling b 
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1.2 Perumusan dan Batasan Masalah  

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1.2.1 Biaya komponen apa saja dari setiap produk menu yang dianalisis, 

yang harus di prioritaskan (cost addition) dan di analisis kembali 

untuk dilakukan  cost reduction  oleh bisnis usaha Du Cafe Semarang 

sebagai usaha untuk menentukan kualitas yang diinginkan konsumen 

? 

1.2.2 Berapa target biaya dari setiap produk menu yang dianalisis ,sebagai 

dasar untuk menentukan harga jual yang kompetitif dengan pasar 

pesaing dan sebagai penentuan laba usaha ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui 

bagaimana metode analisis kualitas konsumen Quality Function 

Deployment berperan untuk membantu dalam  penerapan target costing 

ini dalam usahanya untuk mengetahui biaya produksi yang tepat pada 

bisnis usaha Du Cafe Semarang sesuai dengan kualitas yang diinginkan 

konsumen, dan dapat dijadikan sebagai penentuan harga jual yang 

kompetitif .Sehingga dari tujuan ini keuntungan maksimal yang 

diharapkan bisnis usaha Du Cafe Semarang dapat diketahui. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi bisnis 

usaha Du Cafe Semarang untuk dapat menentukan pengeluaran biaya 

yang efisien dan tepat sasaran dengan melihat analisis kualitas konsumen 

sebagai usaha untuk menentukan kualitas produk yang diinginkan 

konsumen. Perancangan target costing yang tepat juga akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap pengendalian biaya , sehingga penetapan 

harga jual produk menu dapat ditentukan dengan baik sesuai harga pasar 

kompetitif , yang tentunya produk ini nantinya dapat bersaing di pasar 

dan mampu meningkatkan penjualan dengan tujuan untuk mendapatkan 

laba usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 


