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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan kebutuhan primer, maka dari itu pertumbuhan bisnis 

kuliner makin lama semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman. 

Banyak bisnis kuliner yang sudah berjalan dari warung tenda, warung makan, 

cafe, restoran dan katering, baik itu rumahan maupun industri. Salah satu bisnis 

rumahan yang paling menguntungkan dengan pertumbuhan tinggi dan potensi 

perkembangan yang signifikan yaitu Bisnis Katering. 

Banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja di era sekarang tidak sempat 

untuk menyiapkan makanan bahkan makanan yang cukup gizi kepada anak-anak 

mereka. Dengan memberikan wacana untuk membahas mengenai rencana bisnis 

(business plan) katering untuk bayi dan anak yang memproduksi makanan dan 

minuman, serta kudapan khusus bayi dan anak yang bergizi, sehat, aman dengan 

harga terjangkau di Kota Semarang.Rencana  bisnis merupakan  proses  dokumen  

yang  disiapkan  oleh pengusaha  untuk  menggambarkan  hal-hal  yang  berkaitan  

dengan  unsur-unsur eksternal  dan  internal  yang  terlibat  dalam  memulai  

bisnis  baru. Rencana usaha merupakan hal penting (Hisrich  et al., 2010), karena 

rencana  bisnis  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mencari  dana  dari 

pihak  ketiga,  seperti  bank,  investor, dan lembaga  keuangan (Rangkuti, 2006).  

Tujuan  dari  rencana  bisnis  menurut  Rangkuti  (2006) adalah bahwa kegiatan 

usaha yang akan dilakukan atau sedang berlangsung tetap di jalur seperti  yang  
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direncanakan.  Selain itu, rencana bisnis adalah panduan untuk menyempurnakan 

rencana yang diharapkan, karena membuat individu tahu tujuan, arah, dan 

bagaimana untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan bisnis katering ini sangat penting, maka perlu dilakukan 

kajian mendalam mengenai seluk beluk bisnis katering terutama mengenai 

besarnya peluang bisnis. Selain itu, juga mengenai prospek bisnis ke depan 

(Shalman, 1997). 

Perencanaan bisnis yang disusun dalam penelitian ini untuk katering bayi 

dan anak. Bisnis katering termasuk ke dalam usaha jasa boga, yaitu perusahaan 

atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di 

luar tempat usaha atas dasar pesanan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 715/Menkes/SK/V/2003).  

Penanganan usaha jasa katering ada yang berada di bawah koordinasi 

perusahaan tertentu, hotel atau organisasi sejenis, sehingga menjadi bagian yang 

selama ini populer dengan  divisi  food  and  beverage  di  bawah  manajemen  

tingkat  menengah  atau manajemen  operasi   lembaga  bersangkutan.  Ada juga 

usaha jasa katering yang berdiri sendiri (independent) bukan merupakan bagian 

dari satu unit usaha lembaga tertentu. Pada dasarnya pengorganisasian tersebut 

tidak memberikan perbedaan yang prinsip sebab merupakan bagian dari 

pendekatan  manajemen  untuk  menjalankan  fungsi  bisnis dalam menghasilkan 

output yang baik. 

Bisnis katering seperti bisnis ada umumnya bertujuan untuk menghasilkan 

profit dan berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan sampai 
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dengan pengendalian, atau langkah-langkah manajemen usaha dipersiapkan 

dengan sungguh-sungguh. Menurut Eka (2015), langkah-langkah untuk memulai 

suatu usaha jasaboga (seperti katering) adalah: 

1. Mengidentifikasi berbagai persyaratan yang ada, misalnya peraturan menteri 

kesehatan tentang penyelenggaraan usaha jasa boga dan peraturan yang 

memungkinkan dilakukannya pengawasan. 

2. Persyaratan kesehatan makanan, mencakup persyaratan bahan makanan, 

persyaratan makanan terolah, dan persyaratan makanan jadi. 

3. Persyaratan kesehatan pengolahan makanan, yang mencakup: kesehatan tenaga 

kerja pengolah makanan, peralatan yang digunakan untuk menyimpan, 

mengolah dan menyajikan makanan, dan ketentuan tentang tata cara mengolah 

makanan serta perilaku karyawan sewaktu di ruang pengolahan makanan. 

Usaha katering dalam penelitian ini difokuskan pada katering bayi dan 

anak. Bayi adalah individu berusia 0-24 bulan, sedangkan anak adalah individu 

berusia 2-12 tahun (Hurlock, 2012). Menurut Newman dan Newman(2009) bayi 

umumnya diperkenalkan dengan makanan padat pada usia 6 bulan, karena pada 

usia ini umumnya bayi sudah siap menerima makanan padat selain adanya 

kebutuhan gizi yang mungkin sudah tidak dipenuhi oleh ASI eksklusif. Mengingat 

usia ini bayi baru berkenalan dengan makanan padat maka ada karateristik dari 

makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi, seperti tekstur makanan lebih lembut 

dan encer,  porsi konsumsi sedikit, terdapat interval waktu untuk variasi makanan, 

tidak boleh menambahkan gula, garam, atau zat adiktif karena bayi rentan 
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terhadap alergi. Seiring usia, tekstur makanan, variasi makanan, dan kuantitas 

makanan semakin bervariasi.  

Perencanaan bisnis katering bayi dan anak disusun dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Peluang pasar yang dilihat dari jumlah bayi dan anak di Kota Semarang. 

Jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun 2011-2013 terus 

meningkat, dimana proporsi penduduk dewasa 75,96%-76,71% dan proporsi 

anak 23,29%-24,04%. Jumlah proporsi anak dari tahun 2011-2013 cenderung 

menurun yang salah satunya disebabkan program KB dari pemerintah pusat. 

Meski demikian jumlah proporsi anak tetap besar. Jumlah penduduk dewasa 

dan anak di Kota Semarang dari tahun 2011-2013 sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2011-2013 

 

Tahun Dewasa Anak Jumlah 

2011 1,180,079 

(75,96%) 

373,387 

(24,04%) 

1,553,466 

(100%) 

2012 1,190,760 

(76,37%) 

368,438 

(23,63%) 

1,559,198 

(100%) 

2013 1,199,718 

(76,71%) 

364,279 

(23,29%) 

1,563,997 

(100%) 

Sumber: BPS Kota Semarang (2014) 

Angka kelahiran bayi di Kota Semarang pada tahun 2011 sebanyak 

40.336 kelahiran dan menurun menjadi 25.295 kelahiran (62,71%) pada tahun 

2012. Namun, angka kelahiran ini meningkat menjadi 35.818 kelahiran 

(141,60%) pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan angka kelahiran bayi 

cenderung berfluktuasi. 
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Gambar 1. Angka Kelahiran di Kota Semarang Tahun 2011-2013 

(Sumber: BPS Kota Semarang 2014) 

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa jumlah kelahiran bayi 

dan anak di Kota Semarang relatif besar. Mengingat sasaran dari Bisnis 

Katering Maestro adalah orangtua yang memiliki bayi dan anak, maka jumlah 

bayi dan anak yang relatif besar mengindikasikan besarnya peluang pasar.  

Penurunan yang terjadi pada tahun 2012 dikarenakan pada saat itu sedang 

dilaksanankan program KB, tetapi angka kelahiran meningkat di tahun 2013.  

2. Tingginya kasus gizi buruk pada bayi dan anak. 

Data Departemen Kesehatan (2015) mengungkapkan bahwa kasus gizi 

buruk balita di Indonesia masih tetap tinggi. Kasus gizi buruk balita pada tahun 

2012 sebanyak 82 kasus dan meningkat drastis pada tahun 2013 menjadi 564 

kasus, kemudian menurun menjadi 452 kasus pada tahun 2014. Provinsi Jawa 

Tengah juga terdapat kasus gizi buruk, yaitu tahun 2012 sebanyak 14 kasus dan 

meningkat menjadi 39 kasus di tahun 2013, kemudian turun menjadi 10 kasus 
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di tahun 2014. Kota Semarang juga terdapat 1 kasus gizi buruk balita pada 

tahun 2013, sedangkan pada tahun 2012 dan tahun 2014 tidak ditemukan kasus 

gizi buruk balita. 

Kasus-kasus gizi buruk pada balita mengindikasikan asupan gizi pada 

balita kurang memadai, sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasinya. 

Mengingat kasus gizi buruk banyak dialami oleh masyarakat ekonomi ke 

bawah, maka perlu dibuat produk yang murah namun tetap berkualitas. Bisnis 

Katering Maestro merencanakan subsidi silang dalam bisnisnya, dengan 

demikian tetap dapat melayani katering bayi dan makanan dengan harga yang 

terjangkau namun tetap memiliki mutu yang berkualitas. 

3. Tingginya angka anak tidak sarapan pagi 

Galani, dkk (2014) mengutip beberapa hasil penelitian mengenai 

tingginya anak SD yang tidak sarapan pagi, yaitu: penelitian yang dilakukan 

pada tahun 2009 tentang Kebiasaan Sarapan di Kalangan Anak Usia  Sekolah  

Dasar  di  Poliklinik  Umum  Departemen  Ilmu  Kesehatan  Anak  FKUI-

RSCM  di ketahui  bahwa  dari  58  subjek  penelitian,  22%  anak  memiliki  

kebiasaan  tidak  sarapan  pagi. Penelitian lainnya yang dilakukan di SD 

Citarum 01-04 Semarang menunjukkan masih terdapat 34,83%  anak  SD  

jarang  sarapan.  Survei yang dilakukan Pergizi Pangan Indonesia  tahun  2010  

pada  35  ribu  anak  usia  sekolah  dasar  menunjukkan  44,6%  anak  yang 

sarapan kurang dari 15% kebutuhannya. Faktor yang menyebabkan anak SD 

tidak sarapan pagi antara lain orangtua tidak sempat menyediakan sarapan pagi 
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dan menggantinya dengan uang jajan dan terburu-buru karena takut terlambat 

berangkat ke sekolah. 

Data-data penelitian di atas menunjukkan bahwa tingginya anak tidak 

sarapan pagi antara lain karena orangtua (ibu) tidak sempat menyediakan 

sarapan (Galani, dkk., 2014). Hal ini menjadi peluang pasar untuk memenuhi 

kebutuhan orangtua untuk anaknya dalam menyediakan sarapan pagi sebelum 

sekolah. Bisnis Katering Maestro menyediakan layanan jasa antar untuk 

sarapan pagi yang diantar sampai ke rumah konsumen jam 06.30 WIB. Untuk 

layanan customer, Katering Maestro mempunyai waktu dari jam 08.00-17.00 

WIB. Waktu ini sudah efektif bagi hotline service di Kota Semarang karena 

merupakan waktu untuk beraktivitas, sehingga sudah banyak yang tahu tentang 

hotline yang dimiliki Katering ini. Bagi para ibu yang akan memesan katering 

untuk anaknya bisa dipesan h-1 sebelumnya melalui layanan customer service 

dan apabila ada saran atau masukan atau ingin tahu banyak info tentang 

Katering ini juga bisa menghubungi layakan Katering maestro. Bagi para ibu 

pekerja, jika di waktu siang atau sore tidak sempat memesan atau butuh 

informasi, makan bisa dilayani sebelum jam 17.00 WIB. 

Katering Maestro memiliki banyak pegawai dan setiap pegawai 

memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Pengantar memiliki hubungan 

langsung dengan proses produksi, sehingga para pegawai sudah memiliki 

target waktu untuk menyelesaikan semuanya. Sehingga pesanan yang 

dikirimkan bisa tepat waktu dan tidak menggangu tugas dari setiap 

pegawainya.  
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4. Maraknya kasus-kasus keracunan produk makanan dan minuman  

Saat ini marak diberitakan kasus keracunan produk makanan dan 

minuman pada anak-anak, seperti sosis, nugget, permen, bubur, mie, dan lain-

lain. Selain itu, saat ini juga banyak beredar produk makanan dan minuman 

untuk anak-anak yang berbahaya bagi kesehatannya karena mengandung zat 

adiktif sintetis atau penggunaan bahan makanan layanan yang tidak layak 

konsumsi (tidak memenuhi standar kesehatan). Pernyataan ini didukung oleh 

hasil survei keracunan nasional oleh BPOM pada tahun 2014, yang 

memperlihatkan bahwa makanan dan minuman menduduki peringkat kedua 

dan ketiga sebagai penyebab keracunan nasional. 

 

Gambar 1.2 

Hasil Survei Keracunan Nasional Berdasarkan Kelompok Penyebab 

Sumber: http://ik.pom.go.id/v2014/ 

http://ik.pom.go.id/v2014/
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Saat ini juga mulai muncul kesadaran pada masyakat untuk hidup sehat 

dengan mengkonsumsi makanan dan minuman menggunakan bahan segar dan 

diolah secara alami. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan fenomena usaha 

jasaboga yang menawarkan makanan tanpa menggunakan MSG atau 

menggunakan zat adiktif alami (seperti mengganti MSG dengan kaldu kepala 

udang, ayam, tinta cumi, atau jamur, menggunakan pewarna alami dari 

tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain). 

Tingginya angka keracunan makanan dan minuman serta kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi olahan makanan dan minuman 

dari bahan segar dan alami menjadi peluang bagi Bisnis Katering Maestro 

untuk menyediakan produk makanan, minuman dan kudapan yang bergizi, 

aman bagi kesehatan, tanpa zat adiktif sintetis dan harga terjangkau. Dengan 

demikian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi 

makanan, minuman dari bahan segar dan alami serta mengurangi tingkat 

keracunan pada makanan. 

5. Sedikit kompetitor 

Usaha katering di Kota Semarang relatif banyak, yaitu berdasarkan 

hasil penelusuran di telpon.info diketahui di Kota Semarang terdapat 173 usaha 

katering. Usaha katering ini umumnya bergerak di katering pesta, katering 

harian karyawan, nasi kotak, snack dan kue kering. Sementara katering khusus 

bayi dan anak relatif masih terbatas. Berdasarkan hasil penelusuran melalui 

internet, katering bayi dan anak di Kota Semarang adalah My Meal, yang 

merupakan katering makanan sehat yang ada di Karang Anyar Semarang serta 
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BEBILUCK di Jalan Sebandaran Semarang.  Usaha katering tersebut yang 

mengkhususkan kepada katering bayi dan anak dengan bahan organik (sesuai 

pesanan). Kompetitor lainnya tidak mengkhususkan pada katering bayi dan 

tidak menggunakan bahan organik seperti Gerai BEBILUCK Sehat yang 

berada di pinggir-pinggir jalan seputaran Semarang (Menoreh, sampangan, 

ngesrep, tembalang, telogosari, dan lain-lain). 

Meskipun usaha katering di Kota Semarang relatif banyak, namun 

usaha katering yang spesifik untuk bayi dan anak relatif terbatas. Hal ini 

menjadikan Bisnis Katering Maestro memiliki peluang pasar yang besar. 

Tabel 1.1. Nama Pesaing Katering Anak di Semarang 

No Nama pesaing Alamat Spesialisasi 

1 My Meal Catering Jl. Karang Anyar, 

Semarang 

Catering anak 

dan bayi 

(organik) 

2 Bebiluck Semarang Jl. Sebandaran, 

Semarang 

Catering anak 

dan bayi 

(organik) 

3 Gerai Bayi Sehat Semarang Gerai atau stand 

bubur bayi di 

pinggir jalan 

4 Myma’s Kitchen Jl. Simpang Lima Catering dewasa 

dan anak 

5 Katering Bagong Krapyak Semarang Katering anak 

dan umum 

6 Katering 

Prambanan 

Jl. Prambanan 

Barat, Semarang 

Catering umum 

dan anak 

7 Pure Land Catering Jl. Beringin Asri, 

Semarang 

Catering umum 

dan anak saja 

Sumber: Data primer (2017) 
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Berkaitan dengan penjabaran di atas, maka spesifikasi dari perencanaan 

bisnis ini adalah: 

1. Bisnis yang akan dilakukan adalah bisnis katering  

2. Produk atau jasa yang direncanakan untuk ditawarkan adalah (a) makanan 

organik dan kudapan untuk bayi usia 6-12 bulan; (b) makanan organik dan 

kudapan untuk anak usia 2-12tahun; (c) makanan organik dan kudapan untuk 

pesta bayi dan anak; (e) jasa konsultasi gizi. Selain itu, katering ini juga 

menerima pemesan produk di luar menu yang tersedia. Keunggulan dari 

produk atau jasa katering ini adalah sertifikat halal dari MUI, sertifikat layak 

hygienis dari departemen kesehatan, menggunakan bahan organik khususnya 

dari beras dan sayur untuk bahan baku makanan bayi 6-12 bulan dan anak 2-12 

tahun (menyesuaikan permintaan dan pesanan dari konsumen), menyajikan 

makanan fresh, tidak menggunakan zat adiktif sintetis (perasa, pemanis, 

pewarna, pengawet), kemasan thermo box, kemasan dispossible ramah 

lingkungan dan food grade, gratis konsultasi ahli gizi. 

3. Pasar yang ingin dilayani adalah bayi usia 6-12 bulan dan anak usia 2-12 

tahun. Pangsa pasar yang dibidik terutama untuk bayi dan anak-anak dengan 

orangtua dengan status sosial menengah ke atas, tempat penitipan anak, 

sekolah-sekolah, dan tempat-tempat perawatan bayi dan anak (misal tempat 

spa bayi dan anak). 

4. Bisnis ini direncanakan unit pelayanan konsumen (customer service unit) yang 

bertujuan untuk menerima pesanan dan memberikan tanggapan dari beberapa 
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pertanyaan. Customer service melakukan pelayanan dari jam 08.00-17.00 

WIB. Semua pegawai katering ini menggunakan sistem kerja shift sehingga 

pelayanan ke konsumen lebih maksimal dan tepat waktu. Customer service 

dilayani dengan menggunakan media sosial, seperti BBM, facebook, 

instagram, Line dan WhatsApp. Waktu pengiriman pemesanan sesuai dengan 

kesepakatan dengan konsumen. Pembayaran dapat dilaksanakan melalui 

banyak cara (tunai, transfer, debit, dan visa/master card). Selain itu, minimum 

order adalah pembelian dengan nilai Rp. 50.000,00 dari total pesanan dan 

ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,00. Sementara untuk wilayah Kesatrian dan 

sekitarnya (area 1-2 km dari Kelurahan Candisari) dibebaskan dari ongkos 

kirim. Selanjutnya alur distribusi produk/jasa ke konsumen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

5. Lokasi Katering Maestro katering bayi dan anak rencananya terletak di 

Jl.Sanggung Raya 143 Semarang. Lokasi ini dekat dengan pasar, perumahan 

menengah ke atas yang kedua orangtua anak mayoritas bekerja, serta terdapat 

beberapa sekolahan negeri dan swasta baik nasional maupun internasional. 

Selain itu, tempat usaha ini tidak perlu menyewa atau membeli karena sudah 

merupakan milik sendiri.  

Order 

(Customer Service) 

 

Pengiriman 

 

Bagian Produksi 

 

Konsumen Menerima 

Produk/Jasa 
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6. Supaya rencana bisnis yang ditetapkan layak, menghasilkan keuntungan, 

mampu berkembang dan bertumbuh,  maka perencanaan bisnis ini dikaji dalam 

empat aspek, yaitu pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk membuat 

sebuah perencanaan bisnis yang diberi judul “PERENCANAAN BISNIS 

KATERING BAYI DAN ANAK MAESTRO DI KOTA SEMARANG”. 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: “Bagaimanakah perencanaan bisnis KATERING MAESTRO 

(Katering Bayi dan Anak berbahan dasar organik ) di Kota Semarang?” 

Luasannya area yang dikaji, maka penulisan rencana bisnis ini dibatasi 

pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Usaha katering dalam penelitian ini termasuk ke dalam industri jasaboga 

golongan A sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hyginene Sanitasi Jasaboga, 

bahwa usaha ketering termasuk dalam usaha jasaboga golongan A. Dengan 

demikian, usaha Katering Maestro adalah usaha jasaboga yang melayani 

kebutuhan masyarakat umum. 

2. Lingkup bisnis adalah menyediakan produk makanan, minuman, dan kudapan 

untuk bayi usia 6 bulan-12 bulan dan anak berusia 2-12 tahun. 
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3. Sasaran pasar adalah konsumen individual atau konsumen perusahaan/ 

organisasi (misal sekolahan, tempat penitipan anak, klinik kesehatan anak, dan 

lain-lain). 

4. Lokasi pemasaran adalah Kota Semarang. 

5. Lingkup pembahasan adalah perencanaan bisnis dari aspek pemasaran, 

SDM, operasional, dan keuangan. Aspek pemasaran mencakup segmentasi, 

targeting dan positioning (STP), serta bauran pemasaran 7P (product, price, 

promotion, place, people, process, dan customer service).  Aspek SDM 

mencakup memperoleh dan menyiapkan SDM, pengukuran kinerja dan 

pengembangan SDM, serta kompensasi. Aspek operasional mencakup 

lokasi operasi, mesin dan peralatan, tenaga kerja, dan lay-out. Aspek 

keuangan mencakup tingkat keuntungan dan administratif. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menyusun perencanaan bisnis KATERING 

MAESTRO (Katering Bayi dan Anak) di Kota Semarang. 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitan ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi untuk 

menyusun perencanaan bisnis katering bayi dan anak, sehingga usaha ini 

akhirnya dapat direalisasikan. 

2. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai perencanaan bisnis 

katering bayi dan anak. 


