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LAMPIRAN : 

 

 
 

KUESIONER PENELITIAN PESAING 

 

Identitas: 

Nama  : ……………………………………………………………… 

Usia  : ………………………………………...…………………… 

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita 

Nama Catering: ........................................................................................... 

Sudah berapa lama mendirikan usaha ini: ................................................... 

Silahkan mengisi pertanyaan  berikut ini: 

1. Dalam 1 hari berapa box pesanan catering bayi anda laku? .......................... 

2. Dalam 1 bulan dan 1 tahun berapa box pesanan anda laku? ........................... 

3. Siapakah target pasar konsumen anda? ........................................................... 

4. Berapa kisaran harganya? ................................................................................ 

5. Promosi melalui media apa saja yang anda lakukan? ..................................... 

6. Berapa jumlah biaya pemasaran atau promosi tersebut dalam 1 bln? ............. 

7. Berapa jumlah karyawan Anda? ......................................................................... 

8. Berapa kisaran gajinya? ...................................................................................... 

9. Berapakah biaya listrik per bulan? ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 



  122 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

No Responden : ………………………. 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

a. Mohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya. 

b. Berilah tanda (√) pada pilihan yang telah disediakan. 

Nama  : ……………………………………………………………… 

Usia  : ………………………………………...…………………… 

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita 

Alamat  : ……………………………….………………………………… 

Penghasilan per bulan : ……………………………………………....................... 

Catering anak  : ...................................................................................................... 

Silahkan mengisi pertanyaan mengenai  catering pilihan Anda: 

1. Darimanakah biasanya Anda mengetahui catering ini? 

 Teman 

 Rekan kerja 

 Keluarga 

 Iklan (media sosial atau media cetak) 

 Lainnya ………………………………………………. 

2. Sudah berapa kali anda menggunakan jasa catering ini? 

 1-3 kali 

 3-5 kali 

 5-10 kali 

 >10  kali 

3. Menurut anda bagaimana pelayanan catering ini? ( berikan alasan ) 

 Tidak memuaskan 

 Cukup memuaskan 
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 Sangat memuaskan 

Alasannya: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Menurut Anda, bagaimanakah harga yang ditawarkan ?  

 Murah 

 Mahal 

 Standard 

Alasan : ………....................................................................................... 

………………………………………………………………………… 

5. Bagaimanakah cara anda memesan? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah komplain ditanggapi dengan cepat? Bagaimana caranya? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7.  Apakah letaknya strategis? ( berikan alasan ) 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

= Terima Kasih = 
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LAMPIRAN DATA 

DATA 

RESPONDEN 

      

        

No Nama 

Usia 

(th) 

Jenis 

kelamin Alamat Penghasilan/bln Catering bayi 

1 Chathy 34 Wanita Semarang 5.300.000 Bubur Bayi 

2 Vedo 30 Wanita Semarang 3.750.000 Bubur Bayi 

3 Shafira 33 Wanita Semarang 6.200.000 Bubur Bayi 

4 Aurel 29 Wanita Semarang 7.000.000 Bubur Bayi 

5 Chelsea 32 Wanita Semarang 6.500.000 Bubur Bayi 

6 Novie 30 Wanita Semarang 3.700.000 Bubur Bayi 

7 Cristine 32 Wanita Semarang 5.500.000 Bubur Bayi 

8 Audrey 33 Wanita Semarang 4.500.000 Bubur Bayi 

9 Kaori 33 Wanita Semarang 6.000.000 Bubur Bayi 

10 Andrea 27 Wanita Semarang 7.000.000 Bubur Bayi 

11 Susan 33 Wanita Semarang 7.700.000 Bubur Bayi 

12 Chienchien 38 Wanita Semarang 9.000.000 Bubur Bayi 

13 Ara 30 Wanita Semarang 6.200.000 Bubur Bayi 

14 Debby 30 Wanita Semarang 3.500.000 Bubur Bayi 

15 Kiara 31 Wanita Semarang 3.700.000 Bubur Bayi 

16 Maureen 33 Wanita Semarang 7.500.000 My Meal Catering 

17 Riani 29 Wanita Semarang 6.200.000 My Meal Catering 

18 Callysta 37 Wanita Semarang 8.500.000 My Meal Catering 

19 Darell 29 Wanita Semarang 8.000.000 My Meal Catering 
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20 Delano 33 Wanita Semarang 9.000.000 My Meal Catering 

21 Rere 32 Wanita Semarang 4.500.000 My Meal Catering 

22 Gad 29 Wanita Semarang 4.900.000 My Meal Catering 

23 Nunky 31 Wanita Semarang 6.000.000 My Meal Catering 

24 Vania 27 Wanita Semarang 7.200.000 My Meal Catering 

25 Erlita 30 Wanita Semarang 5.300.000 My Meal Catering 

26 Misna 37 Wanita Semarang 3.900.000 My Meal Catering 

27 Chacha 31 Wanita Semarang 5.200.000 My Meal Catering 

28 Afia 29 Wanita Semarang 3.800.000 My Meal Catering 

29 Maura 35 Wanita Semarang 6.000.000 My Meal Catering 

30 Chyndy 29 Wanita Semarang 6.500.000 My Meal Catering 
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Jawaban Kuesioner 

  

    No Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 Teman 1-3 kali cukup memuaskan, Alasan: pelayanan cepat 

2 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) 3-5 kali cukup memuaskan, Alasan: pelayanan cukup baik, karyawan-karyawannya juga rama 

3 Rekan kerja 5-10 kali sangat memuaskan, Alasa: respon sangat cepat dan selalu datang tepat waktu 

4 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) 5-10 kali cukup memuaskan, Alasan: Karyawannya ramah-ramah 

5 Teman 5-10 kali Cukup memuaskan, Alasan: pelayanan cepat tidak lelet 

6 Teman 5-10 kali   

7 Teman >10 kali Cukup memuaskan, Alasan : Selalu tepat waktu 

8 Rekan kerja 1-3 kali Sangat memuaskan, Alasan : Pelayanan Cepat 

9 Teman 3-5 kali Cukup memuaskan, Alasan : pelayanan sangat baik 

10 Keluarga >10 kali Cukup memuaskan, Alasan tidak ada yang buruk pada pelayanannya 

11 Teman >10 kali Sangat memuaskan, Alasan : selalu direspon dengan Cepat 

12 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) >10 kali Sangat Memuaskan, Alasan : cepat 

13 Teman 5-10 kali Cukup memuaskan, Alasan : selalu sesuai dengan pesanan 

14 Teman  1-3 kali Cukup memuaskan, Alasan: pelayanannya cukup baik 

15 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) 3-5 kali cukup memuaskan 

16 Teman 5-10 kali Cukup memuaskan, Alasan : pelayanan cepat 

17 Rekan Kerja >10 kali Cukup memuaskan, Alasan : karyawan ramah 

18 Iklan (media sosial atau media >10 kali Cukup memuaskan, Alasan : cukup baik para karyawan juga ramah 
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cetak) 

19 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) >10 kali Cukup memuaskan, Alasan : pelayanan yang diberikan baik 

20 Keluarga >10 kali Sangat Memuaskan, Alasan : Tepat waktu 

21 Teman 1-3 kali cukup memuaskan 

22 Rekan kerja 5-10 kali Cukup memuaskan, Alasan : cepat 

23 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) >10 kali cukup memuaskan, alasan : karyawan sopan dan ramah 

24 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) 5-10 kali Sangat memuaskan, Alasan : sangat cepat 

25 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) > 10 kali sangat memuaskan 

26 Teman 1-3 kali Cukup memuaskan, Alasan : bagus pelayanannya 

27 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) 3-5 kali Cukup memuaskan , Alasan karyawan sopan dan ramah 

28 

Iklan (media sosial atau media 

cetak) 3-5 kali Sangat memuaskan, Alasan : sangat cepat dan tidak pernah salah kirim 

29 Keluarga 1-3 kali Cukup memuaskan, Alasan : semua pas dan tidak ada yang salah atau istimewa 

30 Rekan kerja >10 kali Pelayanan sangat cepat 
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Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 

Standard Alasan: sesuai dengan harga-harga umum dipasaran datang langsung ke lokasi catering 

Murah Alasan : menu berfariasi dan bahan-bahan yang digunakan bagus via BBM 

Murah Alasan : rasanya enak SMS ke nomor yang punya catering 

murah Alasan : Harganya sesuai dengan makanan yang dipesan dan sangat enak Via Facbook Messenger 

Standar Alasan : terjangkau Via SMS 

Murah Alasan : dari bahan- bahan yang berkualitas tinggi jadi makanannya termasuk 

murah Via BBM 

Murah Alasan : Sangat terjangkau via BBM 

Standard Alasan : Masih Terjangkau melalui SMS 

Standard Alasan : seperti harga-harga ditempat lain pada umumnya Via SMS 

 Standard Alasan : seperti catering pada umumnya via BBM 

Murah Alasan : Rasanya enak dan pas sesuai seleraku Via SMS 

Murah Alasan : rasa, penyajian, variasi makanan sangat pas via BBM 

Standard Alasan : harga umumu via BBM 

Standard Alasan : karena sesuai dengan rasa makanannya Via SMS 

Standard Via Facbook Messenger 

Standart Alasan : sesuai harga dipasasan via BBM 

Murah Alasan: dari bahan yang bagus dan makanannya fres via BBM 

Murah Alasan : terjangkau dan makanan enak via BBM 

Standar Alasan : seperti di catering-catering lain Via SMS 

Murah via BBM 

standard Alasan : harga sama seperti di tempat lain datang langsung ke lokasi catering 
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standart Alasan : kisaran harga tidak begitu jauh dan tempat lain via BBM 

standar alasan : sama saja seperti di tempat lain via BBM 

Murah Alasan : sesuai dengan komposisi makanan yang didapat Via SMS 

murah Alasan : suka dengan cita rasa dan padu padan masakan via BBM 

Standar Alasan : pas dikantong saya Via SMS 

Murah Alasan : rasanya enak dan makanannya masih segar via BBM 

Strandar Alasan ; sama seperti catering pada umumnya Via SMS 

Standart Alasan : umum dan masih terjangkau Via SMS 

Murah Alasan : rasa enak dan terjangkau via BBM 
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Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 

Belum pernah complain Berada di tengah kota dekat dengan pusat kota 

tidak ada komplain selama ini Strategis,mudah dicari 

Belum pernah complain Belum perah datang ke lokasi 

iya, waktu itu pernah pesan dan makanannya keasinan, kemudian langsung 

dituker Strategis, mudah dicari 

- Sangat strategis 

Sangat cepat Ya lumayan strategis, cukup dekat dengan pusat kota 

Cepat, selalu diganti misal ada salah antar pesanan atau rasa kurang sesuai Kurang stategis, Jauh 

iya,misal makanan tidak sesuai dengan pesanan langsung diganti Strategis 

cepat dan dilayani/ditanggapi dengan baik Lumayan strategis karena dekat dengan keramaian 

tidak pernah ada complain Kurang, karena jauh dari pusat kota 

Cepat strategis pas di tempat keramaian 

cepat, tidak ditunda-tunda Ya strategis 

  ya lumayan karena di tengah kota 

lelet, pernah komplain tapi tidak segera ditanggapi Yah strategis 

tidak tau berlum pernah komplain Strategis dan tempatnya dekat dengan keramaian 

cepat tanggap cukup strategis 

Sangat cepat dan langsung diganti dengan yang baru Strategis , karna ditengah kota 

tidak, responnya lama Sangat strategis 

Iya iya 

Cepat dan diganti baru Strategis 

belum ada complain strategis karena dekat dengan kota 

tidak , lama di ganti barunya Lumayan setrategis karena  berada di jln utama  kota 

tidak pernah complain Setrategis, karena dekat dengan rumah 
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cepat, biasanya tidak perlu menunggu lama langsung diganti yang baru Setrategis, karena dekat dengan kota  

tidak tau berlum pernah komplain strategis, sering dilewati 

Cepat tanggap strategis, Mudah dijangkau dari mana saja  

Iya, sangat cepat responnya ya, sangat strategis 

Belum pernah complain Strategis ,karena terletak d pusat kota. 

Cepat startegis, di dekat keramaian 

sangat cepat, langsung ditukar dengan yang baru Sangat strategis 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

30 100,0% 0 ,0% 30 100,0%Usia * Jenis_kelamin

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Usia * Jenis_kelamin Crosstabulation

8 8

26,7% 26,7%

19 19

63,3% 63,3%

3 3

10,0% 10,0%

30 30

100,0% 100,0%

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

<30 th

30-35 th

>35 th

Usia

Total

Wanita

Jenis_

kelamin

Total

 
 

 
 
Crosstabs 
 

Case Processing Summary

30 100,0% 0 ,0% 30 100,0%Usia * Kunjungan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Usia * Kunjungan Crosstabulation

0 4 0 1 3 8

,0% 13,3% ,0% 3,3% 10,0% 26,7%

1 4 5 4 5 19

3,3% 13,3% 16,7% 13,3% 16,7% 63,3%

0 2 1 0 0 3

,0% 6,7% 3,3% ,0% ,0% 10,0%

1 10 6 5 8 30

3,3% 33,3% 20,0% 16,7% 26,7% 100,0%

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

<30 th

30-35 th

>35 th

Usia

Total

> 10 kal >10 kali 1-3 kali 3-5 kali 5-10 kal

Kunjungan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

30 100,0% 0 ,0% 30 100,0%
Kunjungan *

Sumber_inf ormasi

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Kunjungan * Sumber_informasi Crosstabulation

5 2 2 2 11

16,7% 6,7% 6,7% 6,7% 36,7%

0 1 1 4 6

,0% 3,3% 3,3% 13,3% 20,0%

4 0 0 1 5

13,3% ,0% ,0% 3,3% 16,7%

2 0 2 4 8

6,7% ,0% 6,7% 13,3% 26,7%

11 3 5 11 30

36,7% 10,0% 16,7% 36,7% 100,0%

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

>10 kali

1-3 kali

3-5 kali

5-10 kal

Kunjungan

Total

Iklan (media

sosial atau

media cetak) Keluarga Rekan kerja Teman

Sumber_inf ormasi

Total
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Frequencies 
 

Statistics

30 30 30

0 0 0

Valid

Missing

N

Usia

Jenis_

kelamin

Penghasilan_

bln

 

Frequency Table 
 

Usia

8 26,7 26,7 26,7

19 63,3 63,3 90,0

3 10,0 10,0 100,0

30 100,0 100,0

<30 th

30-35 th

>35 th

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Jenis_kelamin

30 100,0 100,0 100,0WanitaValid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
 

Penghasilan per bulan  Responden 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 30,0 

21 70,0 
30 100,0 

3-5 juta 

>5 juta 
Total 

Frequency Percent 
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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  ., 2010), karena rencana  bisnis  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuket al

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
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    di  bawah  manajemen  tingkat  menengah  ataufood  and  beverage
 manajemen  operasi   lembaga  bersangkutan.  Ada juga usaha jasa katering yang berdiri  sendiri ( )  bukan merupakanindependent

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  yang baik.output

Bisnis katering seperti bisnis ada umumnya bertujuan untuk menghasilkan profit dan berkembang. Oleh karena itu, perlu

               dilakukan  perencanaan  sampai  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 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 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  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. 

 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
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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/

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 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)

Berkaitan dengan penjabaran di atas, maka spesifikasi dari perencanaan bisnis ini adalah:
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 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  ,  tidak  menggunakan  zat  adiktif  sintetis  (perasa,  pemanis,  pewarna,fresh
pengawet), kemasan , kemasan ramah lingkungan dan , gratis konsultasi ahli gizi.thermo box dispossible food grade

 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  ( )  yang  bertujuan  untuk  menerima  pesanan  dancustomer  service  unit
  memberikan tanggapan dari beberapa pertanyaan.   melakukan pelayanan dari jam 08.00-17.00 WIB. SemuaCustomer service

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, ,  ,  dan  . Waktu pengirimanfacebook instagram Line WhatsApp
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. 

              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.

 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  (STP), serta bauran pemasaran 7P (product, price, promotion, place, people,segmentasi, targeting dan positioning

  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
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai perencanaan bisnis katering bayi dan anak.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

 2.1 Perencanaan Bisnis

Perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen tertulis yang mendeskripsikan kondisi saat ini dan kemungkinan di masa
depan dari suatu organisasi (Honig dan  Karlsson,  2004).  Menurut  Melloy  (1998),  perencanaan bisnis mencakup diskusi mengenai
konsep bisnis, perencanaan operasional, perencanaan marketing, persoalan keuangan, struktur organisasi dan hukum. Oleh karena itu,
bisnis tersebut  harus dituangkan dalam suatu perencanaan tertulis yang  mencakup area fungsional, yaitu marketing, sumber daya
manusia, operasional, dan keuangan.

              Perencanaan  bisnis  sangat   diperlukan  untuk  mencegah  terjadinya  kegagalan  (Karia,  .,  2011).   Dunn   (2011)et  al
mengungkapkan kegagalan sering dialami oleh pelaku bisnis kecil yang umumnya disebabkan karena buruknya perencanaan dari segi
keuangan ketika memulai suatu bisnis, yaitu gagal dalam mengantisipasi kebutuhan kas untuk mencapai  (BEP). Bagibreak even point
pelaku bisnis kecil,  perencanaan bisnis  bermanfaat  sebagai panduan dalam menjalankan bisnis,  dasar untuk membuat keputusan
strategis, dan sebagai alat monitoring (Deakins dan Freel, 2003 dalam Richbell, 2006).

Perencanaan bisnis yang dibuat harus dinilai dari tingkat kelayakan. Kelayakan adalah apakah usaha atau prospek bisnis
tersebut memberikan manfaat dalam arti finansial. Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan untuk menilai suatu kegiatan usaha atau
proyek. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga memberikan gambaran tentang usaha atau proyek yang disusun secara rinci dan teratur
serta kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, baik secara teknis maupun operasional. Oleh karena itu, aspek yang
dikaji dalam studi kelayanan bisnis adalah aspek pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan (Madura, 2001). 

 2.1.1 Aspek Pemasaran
Pemasaran memiliki arti lebih dari sekedar menjual dan mempromosikan suatu produk. Menurut Kotler (2012), pemasaran

adalah  proses  sosial  dengan  proses  itu,  individu  dan  kelompok mendapatkan apa  yang  mereka butuhkan dan  inginkan  dengan
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk jasa yang bernilai kepada pihak lain. Dengan kata lain, aspek

                       pemasaran  menjadi  salah  satu  aspek  penting  yang  dikaji  dalam  perencanaan  bisnis,  karena  berfungsi  untuk  mendefinisikan,
mengantisipasi, membuat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan dari konsumen terhadap produk dan layanan (David, 2003). Pada
perencanaan bisnis ini aspek pemasaran yang dikaji meliputi segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran jasa. 

2.1.1.1 Segmentasi

Segmentasi  mempunyai  arti  suatu aktivitas  mengidentifikasi  kelompok-kelompok  konsumen yang  memberikan respon
berbeda dengan kelompok lain dalam hal yang menyangkut produk yang ditawarkan (Aaker, 2008). Segmentasi dimulai dari pemikiran
bahwa manusia itu berbeda-beda (heterogen), akan tetapi dapat dikelompokkan pada beberapa bagian/ pangsa/ segmen yang memiliki
sifat-sifat yang serupa (homogen). Setiap segmen memiliki dimensi sendiri yang berbeda dengan segmen yang lain. Perusahaan yang
mengembangkan strategi yang disesuaikan untuk pembeli yang spesifik  atau tipe pembeli lebih berhasil daripada perusahaan yang

hanya mempunyai strategi tunggal dalam pasar (Cooper, 1994).
      Menurut  Kasali  (2009),  segmentasi  adalah  proses mengkotak-kotakan  pasar  (yang  heterogen) ke  dalam  kelompok-

kelompok “potential customers” yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/ atau kesamaan karakter yang memiliki responden yang sama
dalam membelanjakan uangnya.  Lima manfaat melakukan segmentasi adalah: dapat mendesain produk lebih baik, dapat menganalisis
pasar dengan tepat, menemukan peluang potensial, menguasai posisi kompetitif, menerapkan strategi komunikasi lebih efektif.

Menurut Kotler (2012) terdapat empat variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen yaitu:
 1. Segmentasi geografis

Segmentasi geografis dilakukan  dengan membagi pasar sesuai daerah.
 2. Segmentasi demografis

Segmentasi  demografis dilakukan dengan membagi pasar menjadi bagian sesuai dengan usia, jenis kelamin, penghasilan dan

sebagainya.  

 3. Segmentasi psikografis
Pada segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi kelompok berdasarkan gaya hidupnya.

 4. Segmentasi perilaku

Segmentasi perilaku dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan pada perilaku
atau sikap terhadap sebuah produk.

2.1.1.2 Targeting
Targeting atau menetapkan target pasar dilakukan setelah melakukan segmentasi. Produk dari targeting adalah target

pasar, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran (Kasali, 2009).
Sebelum memutuskan segmen mana yang  akan dibidik, perusahaan harus mengidentifikasi peluang dari masing-masing

segmen. Menurut Kotler (2012) dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan dua faktor, yaitu
(1) daya tarik segmen secara keseluruhan. Perusahaan harus menanyakan apakah suatu segmen potensial memiliki karakteritik yang
secara umum membuatnya menarik, seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis dan risiko yang rendah; dan (2) tujuan

dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan
memperhatikan tujuan dan sumber daya perusahaan. Beberapa segmen yang menarik mungkin dilepas karena tidak berkaitan dengan

        tujuan jangka   panjang   perusahaan.   Bahkan  jika   segmen   tersebut  sesuai   dengan   tujuan  perusahaan,  perusahaan   harus
mempertimbangkan apakah ia memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk berhasil dalam segmen itu.

Menurut Clancy dan Shulman (Kasali, 2009) ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan target pasar

yang optimal, yaitu:
1.  Responsif

Target pasar harus responsif terhadap  program-program pemasaran yang dikembangkan.
 2. Potensi penjualan

Potensi penjualan harus cukup luas.
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 3. Pertumbuhan memadai
Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan pesat dan mencapai
titik pendewasaannya.

 4. Jangkauan media

Target pasar harus dapat dijangkau oleh media untuk mempromosikan produknya.
Menurut Kotler (2012), perusahaan dapat mempertimbangkan lima pola pemilihan pasar sasaran yaitu:

 1. Konsentrasi segmen tunggal
Perusahaan memilih sebuah segmen tunggal.  Lebih jauh, perusahaan menikmati operasi yang ekonomis melalui spesialisisasi
produksi, distribusi dan promosinya.

 2. Spesialisasi selektif
Perusahaan menarik  sejumlah segmen yang  masing-masing menarik  secara  objektif  dan  memadai, berdasarkan  tujuan  dan
sumber daya perusahaan. Strategi cakupan multi segmen ini memiliki keuntungan pendiversifikasian resiko perusahaan. Jika satu
segmen menjadi tidak menarik, perusahaan dapat terus menghasilkan uang dari segmen-segmen yang lain.

 3. Spesialisasi produk

Perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual pada beberapa segmen. Melalui strategi spesialisasi
produk, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dalam bidang produk tertentu.

 4. Spesialisasi pasar
Perusahaan melayani pasar tertentu untuk menjaga reputasinya.

 5. Cakupan seluruh pasar

Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi cakupan seluruh pasar.

2.1.1.3 Positioning
Dalam sebuah industri  yang  sangat  ketat  persaingannya, cara yang  paling  efektif  bagi  suatu perusahaan  agar dapat

bersaing adalah dengan mendiferensiasikan produk atau jasanya. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang

berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Suatu perusahaan harus mencoba mengidentifikasi cara-
cara spesifik yang dapat mendiferensiasikan produknya untuk mencapai keunggulan kompetitif (Kotler, 2012). 

           Penawaran  pasar  dapat  didiferensiasikan  menurut  lima   dimensi   yaitu   diferensiasi  produk   (keistimewaan,   kinerja,
             kesesuaian,  daya  tahan,  keandalan,  mudah  diperbaiki,  gaya  dan  rancangan),  diferensiasi  pelayanan  (kemudahan  pemesanan,

pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, keramahan, pemeliharaan dan perbaikan), diferensiasi personil

(kemampuan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, cepat tanggap dan komunikasi), diferensiasi saluran (jangkauan, keahlian dan kinerja)
dan diferensiasi citra (lambang, media terlulis dan audiovisual, suasana dan acara) (Kotler, 2012).

Menurut Kotler (2012), suatu perbedaan patut dibuat jika memenuhi beberapa kriteria berikut ini:
 1. Penting: perbedaan itu memberikan manfaat bernilai tinggi bagi cukup banyak konsumen.
 2. Unik: perbedaan itu tidak ditawarkan oleh siapapun atau ditawarkan secara lebih tersendiri oleh perusahaan.

 3. Unggul: perbedaan itu unggul dibandingkan cara-cara lain untuk mendapatkan manfaat yang sama.
 4. Dapat dikomunikasikan: perbedaan itu dapat dikomunikasikan dan jelas terlihat oleh pembeli.
 5. Mendahului: perbedaan itu tidak mudah ditiru oleh pesaing.
 6. Terjangkau: konsumen mampu membayar perbedaan tersebut.
 7. Menguntungkan: perusahaan akan memperoleh laba dengan memperkenalkan perbedaan itu.

Setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan perbedaan-perbedaan kecil yang dimiliki yang akan sangat menarik
bagi pasar sasarannya. Dengan kata lain, setiap perusahaan ingin mengembangkan suatu strategi penentuan posisi ( ) yangpositioning
terfokus. Penentuan posisi ( ) adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisipositioning

  kompetitif yang  berarti dan berbeda dalam benak pelanggan sasarannya (Kotler, 2012). Menurut Kasali (2009),  positioning  adalah
strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen, agar produk/ merek/ nama mengandung arti tertentu yang dalam beberapa

segi mencerminkan keunggulan terhadap produk/ merek/ nama lain dalam bentuk hubungan asosiatif. 
Menurut  Tjiptono (2010),  ada  tujuh  pendekatan yang  dapat  digunakan untuk melakukan  positioning yaitu:  Positioning

berdasarkan  atribut,    Positioning berdasarkan harga dan  kualitas (price  and  quality positioning),  Positioning yang dilandasi  aspek
    penggunaan  atau aplikasi  (use/ application positioning),  Positioning  berdasarkan  pemakai  produk  (user  positioning),  Positioning

                 berdasarkan  kelas  produk  tertentu  (product  class  positioning),  Positioning  berkenaan  dengan  pesaing  (competitor  positioning),

Positioning berdasarkan manfaat (benefit positioning).
Menurut Kasali (2009), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam positioning yaitu :

 1.  Positioning  adalah strategi  komunikasi.  Komunikasi  dilakukan  untuk menjembatani  produk/  merek/ nama  anda dengan  calon
konsumen. Komunikasi menyangkut aspek yang luas. Komunikasi bukan semata-mata berhubungan dengan iklan, meski iklan
menyita porsi anggaran komunikasi yang sangat besar. Komunikasi menyangkut soal citra yang disalurkan melalui model iklan,

media yang dipilih, yang menyalurkan produk anda, sikap para manajer dan tenaga penjual, berbagai bentuk ,outlet sponsorship
produk-produk terkait, bentuk fisik bangunan, manajer/ CEO/ komisaris yang diangkat dan sebagainya.

  2. Positioning  bersifat  dinamis.  Persepsi  konsumen terhadap  suatu produk/  merek/ nama  besifat relatif  terhadap  struktur pasar/
persaingan. Begitu keadaan pasar berubah, maka pun berubah. Oleh karena itu adalah strategi yang haruspositioning positioning 
terus menerus dievaluasi, dikembangkan, dipelihara dan disebarkan.

3. Positioning event marketing positioning berhubungan dengan . Karena berhubungan dengan citra di benak konsumen, perusahaan
  harus mengembangkan  strategi  (MPR) melalui  yang dipilih sesuai  dengan karaktermarketing public relations  event marketing  

produk yang ditawarkan.
4. Positioning berhubungan dengan atribut-atribut produk. Konsumen pada dasarnya tidak membeli produk, tetapi mengkombinasikan

atribut. Atribut-atribut itulah yang ditonjolkan produsen dalam .positioning

5. Positioning harus memberi arti dan arti itu harus penting bagi konsumen. Pemasar harus mencari tahu atribut-atribut apa yang
dianggap penting oleh kosumen dan atribut-atribut yang dikombinasikan itu harus mempunyaiarti

 6. Atribut-atribut yang dipilih harus unik.  Selain  unik, atribut-atribut yanghendak ditonjolkan harus  dapat  dibedakan dengan  yang
 sudah diakui milikpara pesaing. Untuk beberapa jenis produk yang  aktornya  (pesaingnya) sedikit,  konsumen tidak mengalami
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               kesulitan  untuk  membedakannya.  Tapi untuk  produk-produk  lain  yang  aktornya  demikian  banyak  mungkinkonsumen  akan
mengalami kesulitan.

7. Positioning positioning statementharus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan ( ). Pernyataan ini selain memuat atribut-atribut
yangpenting bagi konsumen, harus dinyatakan dengan mudah, enak didengardan harus dapat dipercaya. Secara umum, semakin

beralasan klaim yangdiajukan, semakin objektif, maka semakin dapat dipercaya.
Setelah perusahaan mengembangkan suatu strategi penentuan posisi ( ) yang jelas, perusahaan harus mengkomunikasikanpositioning
penentuan posisi itu secara efektif melalui bauran pemasaran (Kotler, 2012).

 2.1.1.4 Bauran Pemasaran

          Bauran  pemasaran   ( )  merupakan  sarana  atau  alat  bagi   pemasar  untuk  mempertimbangkan  agarmarketing   mix
                      implementasi  strategi  pemasaran  dan  positioning  yang  ditetapkan  dapat  berjalan  sukses  (Lupiyoadi  &  Hamdani,  2008).  Pada

perencanaan bisnis  ini,  bauran  pemasaran yang diterapkan adalah  bauran  pemasaran jasa atau biasa  disebut  dengan  7P, yaitu
(Lupiyoadi & Hamdani, 2008):
1.  Product (produk)

Product  (produk)  merupakan keseluruhan  konsep  objek  atau proses  yang  memberikan  sejumlah nilai  kepada
konsumen. Konsumen ketika membeli suatu produk tidak hanya membeli fisik produk, namun juga membeli manfaat dan nilai
dari produk tersebut. Dengan demikian,  yang dimaksud dengan produk dalam usaha jasa adalah total  produk. Total produk
terdiri dari produk inti ( ), produk yang diharapkan ( ), produk tambahan ( ) dancore product expected product augmented product
produk potensial (potential product).

Strategi  produk jasa yang  dapat  dipilih  oleh  perusahaan  menurut Ansoff  Matrix (Lupiyoadi  & Hamdani,  2008)
sebagai berikut:

Pasar Lama

Penetrasi Pasar

1.  Mengulang bisnis
2. Menambah frekuensi
3. Memperdalam konsultasi

Pengembangan Produk atau Jasa
 1. Produk dan jasa baru
 2. Citra baru
 3. Keterlibatan konsultasi dalam 

perusahaan

Pasar Baru

Pengembangan Pasar
1. Kelompok industri

2. Perkembangan segmen
3. Internalisasi

Diversifikasi
 1. Modal ventura

 2. Bisnis baru
3. Akuisisi

Gambar 2.3
Ansoff Matrix

Sumber: Lupiyoadi & Hamdani (2008)
Pada penelitian ini produk meliputi produk utama dan produk tambahan. Produk utama adalah makanan, minuman

dan kudapan bayi usia 6-24 bulan dan anak usia 2-12 tahun. Sedangkan produk tambahan adalah kudapan dan pesanan untuk

pesta atau event anak.
2. Price (harga)

 Dalam memutuskan strategi penentuan harga harus diperhatikan tujuan dari penentuan harga itu sendiri, seperti
bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, gengsi atau prestis,  dan pengembalian atas investasi ( return of

             investment =  ROI)  (Lupiyoadi  &  Hamdani,  2008).  Sedangkan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  penentuan  harga  adalah

positioning jasa, sasaran perusahaan, tingkat persaingan, siklus hidup jasa, elastisitas permintaan, struktur biaya, sumber daya
yang digunakan, kondisi ekonomi secara umum, dan kapasitas jasa (Lupiyoadi & Hamdani, 2008). 

Menurut Lupiyoadi & Hamdani (2008), metode dalam penentuan harga antara lain:
 a. Penentuan harga biaya-plus ( )cost-plus pricing
 b. Penentuan harga tingkat pengembalian ( )rate of return pricing

 c. Penentuan harga paritas persaingan ( )competitive parity pricing
 d. Penentuan harga rugi ( )loss leading pricing
 e. Penentuan harga berdasarkan nilai ( )value-based pricing
 f. Penentuan harga relasional ( )relationship pricing

               Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka  penetapan  harga  didasarkan  pada  penentuan  harga  biaya-plus  dan

penentuan harga relasional.
3. Promotion (promosi)

                 Menurut  Lupiyoadi  &  Hamdani  (2008),  bauran  promosi  terdiri  dari  iklan  ( ),  penjualan  peroranganadvertising
(personel selling sales promotion public relation), promosi penjualan ( ), hubungan masyarakat ( ), informasi dari mulut ke mulut
(word of mouth direct mail), dan surat pemberitahuan langsung ( ). 

Pemasar dapat memilih sarana yang dianggap sesuai untuk mempromosikan jasa mereka. Beberapa faktor yang
harus diperhatikan dalam promosi adalah:

 a. Identifikasi terlebih dahulu audiens target, dimana hal ini berhubungan dengan segmentasi pasar.
 b. Tentukan tujuan promosi, yaitu apakah untuk menginformasikan, memengaruhi, atau mengingatkan.
 c. Kembangkan pesan  yang  disampaikan, dimana hal  ini berhubungan dengan  isi  pesan (apa yang  harus disampaikan),

struktur pesan (bagaimana menyampaikan pesan secara logis), gaya pesan (ciptakan bahasa yang kuat),  sumber pesan
(siapa yang harus menyampaikannya).

 d. Pilih bauran komunikasi, dimana hal ini berhubungan dengan apakah itu komunikasi personal ( )personal communication
atau komunikasi non personal (nonpersonal communication).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka promosi dilakukan dengan mengoptimalkan peran media sosial. Media sosial

yang digunakan meliputi BBM, dan .facebook WhatsApp
4. Place (tempat)
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Place atau tempat adalah hal penting yang berhubungan dengan lokasi. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang
memengaruhi lokasi, yaitu:

 a. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih
tempat yang dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau (strategis).

 b. Pemberi jasa mendatangi konsumen, maka lokasi menjadi kurang penting. Meski demikian, kualitas penyampaian jasa
harus berkualitas.

 c. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, namun menggunakan perantara seperti telepon, komputer,
atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua belah pihak terlaksana
dengan baik.

Penyampaian jasa juga dapat melalui organisasi maupun orang lain. Dalam penyampaian jasa ada tiga pihak yang
terlibat, yaitu penyedia jasa, perantara, dan konsumen. Sehubungan dengan saluran distribusi maka perusahaan dapar memilih
saluran yang tepat untuk penyampaian jasanya, sebab akan sangat memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Saluran distribusi
yang dapat dipilih antara lain penjualan langsung ( ), agen ( ) atau broker, agen/broker penjualan atau pembeli,direct sales agent
serta waralaba ( ) dan pengantar jasa terkontrak (franchises contracted service deliverers).

Baik lokasi  maupun saluran  pemilihannya  sangat tergantung pada kriteria  pasar dan  sifat  dari  jasa itu  sendiri.
Misalnya dalam jasa pengiriman barang, bila pasar menginginkan pengiriman yang cepat, tepat waktu, dan sifat barang yang
tidak tahan  lama,  maka lokasi  yang  dipilih  harus  strategis  (misalnya dekat  pelabuhan)  dan  saluran  distribusi  yang  dipilih
sebaiknya penjualan langsung supaya dapat dikontrol.

5. People (orang)

Pentingnya “orang” dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan pemasaran internal. Pemasaran internal adalah
interaksi atau hubungan antara setiap karyawan dan departemen dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini dapat diposisikan
sebagai konsumen internal dan pemasok internal. Tujuan dari adanya hubungan tersebut adalah mendorong “orang” dalam
kinerja memberikan kepuasan kepada konsumen.

Menurut Lupiyoadi  & Hamdani  (2008)  terdapat  empat  kriteria peranan atau pengatuh dari  aspek “orang” yang

memengaruhi konsumen, yaitu:
a.  Contractors, yaitu “orang” disini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat

memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli.
b. Modifiers, yaitu “orang” disini  tidak secara langsung memengaruhi  konsumen tetapi cukup sering berhubungan dengan

konsumen. Contoh: resepsionis.

c. Influencers, yaitu “orang” disini  memengaruhi  konsumen dalam keputusan untuk membeli tetapi tidak secara  langsung
kontak dengan konsumen.

d. Isolateds, yaitu “orang” disini tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran dan juga tidak sering bertemu
dengan konsumen. Contoh: karyawan bagian administrasi penjualan, SDM dan pemrosesan data.

6.  Process (Proses)
Proses merupakan gabungan semua aktifitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktifitas dan hal-hal rutin,
dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Proses dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu: kompleksitas (complexity),
Keragaman (divergence).

Sehubungan dengan dua cara tersebut, terdapat empat alternatif mengubah proses yang dapat dipilih oleh pemasar,

yaitu:
 a. Mengurangi keragaman, berarti terjadi pengurangan biaya, peningkatan produktifitas, dan kemudahan distribusi.
 b. Menambah keragaman, berarti memperbanyak kustominasi dan fleksibilitas dalam produksi yang dapat mengakibatkan

naiknya harga.
 c. Mengurangi kompleksitas, berarti cenderung lebih terspesialisasi.

 d. Menambah kompleksitas, berarti lebih cenderung ke penetrasi pasar dengan cara menambah jasa yang diberikan.
7. Customer service (layanan konsumen)

          Layanan  konsumen  meliputi  aktifitas  untuk  memberikan  kegunaan  waktu  dan  tempat  termasuk  pelayanan
pratransaksi  dan  pascatransaksi.  Kegiatan  pratransaksi  akan  turut  memengaruhi  kegiatan  transaksi  dan  setelah  transaksi,

                    karena   itu  kegiatan  pendahuluannya  harus  sebaik   mungkin  sehingga  konsumen  memberikan   respon  yang   positif  dan

menunjukkan loyalitas yang tinggi.
     Strategi  layanan  konsumen  menurut  Lovelock  (Lupiyoadi  &  Hamdani,  2008)  mencakup  identifikasi  misi  jasa,

penentuan sasaran dari layanan konsumen, perumusan strategi layanan konsumen, dan implementasi. 
Lupiyoadi & Hamdani (2008) menjelaskan bahwa dari semua unsur-unsur bauran pemasaran di atas, maka yang harus

lebih diperhatikan dalam pengembangannya adalah:

 1. Konsistensi, berhubungan dengan  keserasian/kecocokan secara logis dan  penggunaannya antara unsur satu  dengan unsur
lainnya dalam bauran pemasaran.

 2. Integrasi, terdapat hubungan yang harmonis di antara unsur-unsur dalam bauran pemasaran.
                         3. Leverage (pengungkit),  hal  ini  berhubungan  dengan  pengoptimalan  kinerja  tiap  unsur  bauran  pemasaran  secara  lebih

profesional sehingga lebih mendukung bauran pemasaran untuk mendapatkan daya saing.

Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka perencanaan bisnis  dari  aspek pemasaran  mencakup (1)  STP yang  disusun
berdasarkan faktor  geografik,  faktor demografik,  faktor  psikografik, dan  faktor  perilaku. (2) penetapan program bauran pemasaran
dengan mengacu pada STP dimana program tersebut mencakup 7P.

 2.1.2 Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat menunjang dan mempengaruhi kegiatan
operasional perusahaan (Noe,  ., 2007). Oleh karena itu, SDM merupakan salah satu determinan dalam suatu perusahaan untuket al
mencapai tujuannya. Sebaik apapun atau tersedianya sumber daya yang lain tetap akan percuma apabila manusia yang di dalamnya
tidak dikelola dengan baik.
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Pengelolaan SDM adalah suatu kesatuan yang  terintegrasi dari kebijakan-kebijakan, penerapan-penerapan, dan sistem
yang kesemuanya tersebut dapat mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja dari karyawan di dalam perusahaan (Noe,  .,  2007).et al
Dengan demikian, tujuan dari pengelolaan SDM adalah menghasilkan SDM yang mempunyai perilaku, sikap dan kinerja yang sesuai
dengan budaya perusahaan dan menunjang tercapainya tujuan dari perusahaan. 

Suatu pengelolaan SDM yang efektif mengarah kepada bagaimana fungsi tersebut merancang dan mengimplementasikan
               suatu  sistem  yang  akurat  mengidentifikasi  perilaku-perilaku  yang  dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  strategi  perusahaan,

            menyediakan  kesempatan  bagi  para   karyawan  untuk   mencontoh   perilaku   tersebut,   memastikan   bahwa   mereka   mempunyai
pengetahuan dan  kemampuan untuk melakukan  perilaku  tersebut,  dan  memberikan  motivasi  kepada karyawan untuk melakukan
perilaku-perilaku tersebut (Belcourt dan McBey, 2007).

Implementasi pengelolaan SDM menurut Noe,  (2007) sebagai berikut:et al

Gambar 2.4
Dimensi Utama dari Praktik SDM yang Memberikan Kontribusi terhadap Nilai Kompetitif dari Perusahaan

Sumber: Noe (2007)
Pertama, Memperoleh dan Menyiapkan SDM yang dibutuhkan. Setelah merancang kondisi kerja yang akan dijalankan,

maka perusahaan memasuki dimensi memperoleh dan menyiapkan SDM yang dibutuhkan. Tujuan dari dimensi ini adalah memiliki SDM
yang optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

Kedua, Pengukuran Kinerja dan Pengembangan SDM. Pengukuran kinerja SDM termasuk dalam proses pengelolaan
kinerja ). Pengelolaan kinerja adalah suatu proses dimana para manajer memastikan aktifitas-aktifitas dari(performance management
karyawannya dan output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses ini terdiri dari tiga tahap yaitu menentukan ukuran-

ukuran kinerja, mengukur kinerja dan memberikan  dari hasil pengukuran.feedback
Ketiga, Kompensasi. Kompensasi dapat lebih sistematis dengan menggunakan pengelompokkan jabatan dari setiap posisi

di  dalam perusahaan.  Pengelompokkan  tersebut  disebut  dengan  job  grading  atau level.  Pemakaian  grade  atau level,  membuat
kompensasi lebih sistematis dan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memberikan perencanaan karir karyawan.

Keempat, Angkatan Kerja. Angkatan kerja ( ), yaitu berkaitan dengan mengelola karyawan produksi mengenaiWorkforce

kemampuan, kapabilitas, dan pengetahuan mengenai pekerjaan.
Berdasarkan penjabaran di atas, maka perencanaan bisnis dari aspek SDM mencakup memperoleh dan menyiapkan SDM,

pengukuran kinerja, angkatan kerja dan pengembangan SDM, dan sistem kompensasi.
 2.1.3 Aspek Operasional

Manajemen operasional adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing,

koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap operasi perusahaan (Umar, 2003). Fungsi operasi suatu bisnis mencakup semua
aktifitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa.  Dengan  kata  lain,  fungsi operasi  merupakan fungsi yang menggerakkan
sumber daya dan kapabilitas yang ada untuk melakukan proses produksi. 

Menurut Yamit (2003: 58) lokasi yang strategis mampengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan
pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis, dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi, baik untuk perusahaan

             manufaktur  maupun  perusahaan  jasa  bisa  menentukan  keberhasilan  perusahaan.  Kesalahan  yang  dibuat  pada  saat  ini  dapat
menghambat efisiensi. Seleksi lokasi untuk perusahaan barang atau manufaktur perlu lebih dekat ke bahan baku atau tenaga kerja,
sedangkan untuk perusahaan jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan.

Aspek operasional ini berhubungan dengan:  (Damita, 2007: 43)
 a. Lokasi  operasi.  Dalam  hal  ini  perlu dilakukan  survey terlebih  dahulu  untuk menentukan apakah  memang

lokasinya telah ideal dan strategis. Keputusan lokasi dapat mempunyai akibatnya terhadap kinerja perusahaan
   karena ini  mempengaruhi  biaya  sewa  gedung  maupun  keuntungan yang  dihasilkan  oleh  bisnis  tersebut

(Madura, 2001: 16).
Lokasi yang strategis mampengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian
karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis, dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi, baik untuk

perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa bisa menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan yang
dibuat pada saat ini dapat  menghambat efisiensi. Seleksi  lokasi untuk perusahaan barang atau manufaktur
perlu lebih dekat ke bahan baku atau tenaga kerja, sedangkan untuk perusahaan jasa perlu lebih dekat dengan
pelanggan. (Render & Heizer, 2001: 33). 

                   b. Mesin  dan   peralatan.  Mesin  dan  peralatan   yang  digunakan  merupakan  fasilitas  perusahaan   sehingga

dibutuhkan investasi untuk membelinya, pertimbangan umur ekonomis menjadi hal yang paling penting utnuk
diperhatikan dan harga belinya.

 c. Tenaga kerja. Hal ini berhubungan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, upah mereka dan sebagainya.
 d. Lay-out. Hal ini berhubungan dengan efektivitas proses produksi dan fungsi masing-masing ruangan. 

Pengertian layout itu sendiri menurut Taylor (1995) adalah pengaturan tata letak dari seluruh fasilitas yang

dimiliki oleh perusahaan, dimana pengaturan ini meliputi penetapan lokasi setiap departemen yang ada, letak
mesin-mesin  (stasiun  kerja),  letak gudang,  lorong  (koridor)  dan  seluruh  lingkungan  kerja  yang  baik  yang
sekarang digunakan atau yang akan diusulkan. Pengaturan tata letak dari seluruh elemen fasilitas ini perlu
dilakukan untuk menjamin bahwa aliran pekerjaan, bahan baku, pekerja atau informasi berjalan atau mengalir
dengan lancar dalam system produksi.

Perencanaan layout  adalah  merupakan perencanaan  dari  kombinasi  yang  paling  optimal  antara fasilitas-
fasilitas produksi termasuk personalia, perlengkapan untuk operasi,  luas pergudangan,  perlengkapan untuk
material handling, serta semua peralatan dan fasilitas untuk terlaksananya proses produksi (Ahyari, 1998; 143).
Menurut Handoko (2000: 105), penentuan layout peralatan proses produk meliputi pengaturan letak fasilitas-
fasilitas operasi termasuk mesin-mesin, personalia, bahan-bahan, perlengkapan untuk operasi, penanganan
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bahan (material handling), dan semua peralatan sewa fasilitas untuk terlaksananya proses produksi dengan
lancar dan efisien.

  e. Proses operasi atau produksi.  P  roses operasi  proses produksi atau  adalah suatu kegiatan dengan melibatkan

 tenaga  manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai  lebih.  Atau
dengan kata lain proses produksi adalah transformasi bahan ( ) menjadi produk ( ).  input output

 2.1.4 Aspek Keuangan
Aspek keuangan dari perencanaan bisnis mencakup kebutuhan modal, sumber dana, perkiraan pendapatan dan biaya dari

                 perencanaan  bisnis  selama  kurun  waktu  tertentu.  Dengan  demikian,  fungsi  keuangan  mencakup  merancang  dan  menetapkan
keputusan-keputusan dalam hal investasi, pembiayaan dan pembagian dividen (David, 2003). Tujuan dari fungsi adalah penunjang
bisnis dengan mempertahankan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan agar aktifitas-aktifitas perusahaan dapat

berjalan dengan baik. Tolok ukur keberhasilan dari fungsi ini adalah (1) kesesuaian antara budget yang direncanakan di awal tahun
dengan implementasi pendanaan; dan (2) bersifat administratif mengenai pencatatan, penyimpanan dan pelaporan aktifitas keuangan
yang terjadi selama perusahaan beroperasi.

Kesesuaian antara budget dengan implementasi pendanaan pada dasarnya ingin melihat nilai keuntungan yang diperoleh
dari suatu investasi. Menurut Husnan (2005), terdapat empat metode untuk menilai hal tersebut, yaitu:

1.  Net Present Value (NPV)
NPV adalah  selisih  antara present  value  dari  investasi  dengan  nilai  sekarang  dari  penerimaan-penerimaan  kas  bersih. Nilai
sekarang dihitung dengan menggunakan tingkat bunga yang relevan. 

n

  NPV = ∑
CFt

-I0
(1+K)t

t = 1
Keterangan: CF = aliran kas per tahun pada periode t; I  = investasi awal pada tahun 0; K = suku bungan (0 discount rate).

Kriteria penilaian investasi untuk NPV adalah:
Jika NPV>0, maka investasi dikatakan layak
Jika NPV<0, maka investasi dikatakan tidak layak

2. Payback Period (PP)
PP adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas, atau

dengan kata lain adalah rasio antara initial  dengan . Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengancashflow investment cash inflow
maksimum  yang dapat diterima.payback period

 
 

PP = X 1 tahun
Nilai Investasi

Kas Masuk Bersih
Investasi dikatakan layak jika nilai PP lebih pendek daripada PP maksimum.

3. Profitability Index (PI)

PI adalah suatu metode menilai kelayakan investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari rencana penerimaan kas bersih di
masa yang akan datang dengan nilai sekarang dari investasi yang telah dilaksanakan.

PI= 
PV Kas Masuk

PV Kas Keluar
Kriteria penilaian investasi menurut PI adalah:
Jika PI>1, maka investasi dikatakan layak
Jika PI<1, maka investasi dikatakan tidak layak

4. Internal Rate of Return (IRR)

IRR merupakan metode  yang  digunakan untuk mencari  tingkat bunga yang  menyamakan  nilai  sekarang dari arus kas  yang
diharapkan di masa mendatang, atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal.

n

  I0 = ∑
CFt

(1+IRR)t

t = 1
Keterangan: t = tahun ke; n = jumlah tahun; I  = nilai investasi awal, CF = arus kas; IRR = tingkat bunga yang dicari harganya.0

Jika nilai IRR yang didapatkan lebih besar dari  yang ditentukan maka investasi dapat diterima, dan sebaliknya.rate of return
Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis dari aspek keuangan mencakup sumber

modal,  perincian pemakaian modal dasar,  biaya,  asumsi-asumsi  sumber pendapatan dan biaya,  serta analisis  keuangan (tingkat
keuntungan dan tertib administrasi).

 2.2 Bisnis Katering
Bisnis katering termasuk ke dalam usaha jasaboga. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

715/Menkes/SK/V/2003, jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan
di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Pengelolaan makanan memiliki pengertian sebagai kegiatan yang meliputi penerimaan bahan
mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan dan pewadahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan
jangkauan pelayanan dan kemungkinan besarnya risiko yang dilayani, usaha jasaboga dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

 1. Jasaboga golongan A, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan
A1, A2, dan A3.

 2. Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk:

 a. Asrama penampungan jemaah haji;
 b. Asrama transito atau asrama lainnya;

c. Perusahaan;
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 d. Pengeboran lepas pantai;
 e. Angkutan umum dalam negeri; 
 f. Sarana pelayanan kesehatan.

 3. Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan

pesawat udara.
Syarat  dalam menyelenggarakan usaha  jasaboga  menurut  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor

715/Menkes/SK/V/2003 adalah:
 1. Memiliki ijin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Memiliki sertifikat hygiene sanitasi jasaboga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

 3. Memperkerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat
hygiene sanitasi makanan.

 4. Memperkerjakan tenaga penjamin makanan yang berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular, serta memiliki sertifikat
kursus penjamah makanan.

Bode (dalam Rohmalia dan Djajalaksana, 2013) mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam usaha

katering adalah :
 1. Regulasi departemen kesehatan.
 2. Pertimbangan untuk menyewa/ membuat dapur dengan ukuran yang sesuai.
 3. Potensi pengembangan bisnis rumahan.
 4. Kebutuhan perlengkapan meja dan berbagai aturan dasar.

 5. Potensi sentuhan pribadi dalam bisnis.
 6. Tuntutan perhatian penuh terhadap pelayanan pelanggan. 
 7. Tuntutan perhatian lebih terhadap pilihan menu untuk melayani acara yang berskala besar.
 8. Kebutuhan adanya koki pribadi.

 2.3 Makanan Organik
Produk yang diproduksi oleh usaha katering ini adalah pangan olahan organik. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik Pasal 1 ayat (3), pangan organik adalah pangan yang berasal dari
suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai
produktifitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui beberapa cara seperti  daur ulang sisa

tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolaan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan
hayati (pangan).

Persyaratan pangan olahan organik menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
 Nomor HK.00.06.52.0100 tentang Pengawasan Pangan Olahan  Organik  BAB II   (Pasal 3-9), adalah pangan olahan organik wajib

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta memenuhi ketentuan tentang pelabelan dan periklanan yang berlaku.

Pangan olahan  organik  harus  mengandung bahan pangan organik  sekurang-kurangnya 95% dari  total  berat  atau volume,  tidak
termasuk air dan garam. Bahan pangan non organik yang digunakan dalam pangan olahan organik sebanyak-banyaknya 5% dari total
berat atau volume  tidak termasuk air dan  garam. Pangan olahan yang  telah memenuhi persyaratan pangan olahan organik dapat
menggunakan tulisan organik dan logo organik Indonesia pada label dan iklan. 

Gambar 2.1

Logo Organik Indonesia
Sumber: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.52.0100 tentang Pengawasan

Pangan Olahan Organik Pasal 10 ayat (2)

 2.4 Penelitian Terdahulu
Herawati  (2011)  melakukan  penelitian yang  berjudul  “Langkah wirausaha  dalam meningkatkan dan mengembangkan

usaha: Studi kasus pada Catering Hidayah Palembang” dengan tujuan mengetahui langkah atau metode apa yang perlu diterapkan

                        untuk   dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan  Catering   Hidayah  Palembang.  Hasil  penelitian  adalah  (1)  Catering  Hidayah
                 Palembang  untuk  dapat   meningkatkan  dan  mengembangkan  usahanya  melalui  langkah-langkah  yang  berorientasi  pada

kewirausahaan, berorientasi pada strategi pemasaran, sistem keuangan yang berorientasi akuntansi, dan yang terakhir sistem produksi
yang efektif dan efisien; (2) Catering Hidayah Palembang dalam menjalankan bisnisnya belum optimal karena masih mengandalkan
promosi melalui kartu nama yang diletakkan di setiap meja hidangan dan hanya dari mulut ke mulut, sehingga volume penjualan yang

dicapai belum dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dengan order atau pesanan per bulan hanya 2-4 kali. Diharapkan dengan
                 melaksanakan  bauran  prmosi  baik  periklanan,  personal  selling,  publisitas  dan  promosi  penjualan  akan  lebih  dikenal  lahi  oleh

masyarakat baik  instansi pemerintah,  BUMN, perusahaan  swasta, perbankan,  ,  dan masyarakat  umum yang  inginevent organizer
melakukan  hajatan tertentu;  (3)  Catering  Hidayah  Palembang  perlu membuat laporan  keuangan  menurut  SAK sehingga  laporan
keuangan tersebut  dapat  diperoleh  gambaran secara  rinci  tentang  kegiatan operasional  yang  dilaksanakan  selama  satu  periode

tertentu; dan (4) Memberikan upah pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Rohmalia dan Djajalaksana (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Bisnis Catering dengan Memanfaatkan
Sistem Informasi Berbasis Web: Studi Kasus pada Anggung Catering” dengan tujuan merancang sebuah sistem yang dapat menangani
pengelolaan order  atau pesanan,  pengelolaan bahan makanan,  dan  pengelolaan alat  catering dari  bisnis  kuliner  online  Anggung
Catering; membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan bisnis online Anggun Catering;

dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis online Anggun Catering, sehingga pengguna yaitu pemilik dan
pelanggan dapat menggunakan dan mengakses aplikasi ini dengan mudah dan aman 

Rijaya, dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul “JJ Catering: Perencanaan Pendirian Usaha Catering” dengan tujuan
merencanaan pendirian usaha catering.  Hasil  penelitian menyatakan bahwa JJ Catering memiliki  keunikan daripada pesaing  yaitu
bebas pengawer dan harga cukup bersaing.  Pemasaran melalui media online dan bebas formalin.

 2.5 Alur Pikir Penelitian
Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu maka alur pikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

 2.6 Definisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini adalah perencanaan bisnis katering bayi dan anak. Definisi operasional dari variabel tersebut

adalah suatu dokumen tertulis yang mendeskripsikan konsep bisnis yang terdiri dari aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional,

dan aspek keuangan.
                      1. Aspek  pemasaran  mendeskripsikan  mengenai  rencana  program  pemasaran  yang  akan  diterapkan  oleh  Katering  Maestro

berdasarkan  segmentasi,  targeting  dan  positioning,  serta  bauran pemasaran 7P (Product,  Price,  Place,  Promotion,  People,
Physical Evidence, Process).

 2. Aspek SDM mendeskripsikan mengenai rencana manajemen SDM yang akan  diterapkan oleh  Katering Maestro yang meliputi

pengelolaan lingkungan, kuantitas dan kualitas SDM, evaluasi kinerja SDM, dan sistem kompensasi.
 3. Aspek operasional mendeskripsikan mengenai  rencana  manajemen operasional yang diterapkan oleh  Katering  Maestro yang

meliputi lokasi operasi, mesin dan peralatan, tenaga kerja, lay-out, dan proses operasi atau produksi.
 4. Aspek keuangan mendeskripsikan mengenai rencana manajemen keuangan yang diterapkan oleh Katering Maestro yang meliputi

sumber modal, perincian pemakaian modal dasar, asumsi-asumsi sumber pendapatan dan biaya, serta analisis keuangan.
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Peluang Bisnis

 - Peluang pasar tinggi

 - Tingginya kasus gizi buruk bayi dan anak

 - Tingginya angka anak tidak sarapan pagi
 - Maraknya kasus-kasus keracunan produk makanan dan minuman anak

           - Meningkatnya  kesadaran  pentingnya  kesehatan  dengan  mengkonsumsi

makanan dan minuman segar dan alami

Ide Mendirikan KATERING MAESTRO (Katering Bayi dan Anak)Perencanaan Bisnis KATERING MAESTRO (Katering Bayi dan Anak)

Aspek Keuangan: 
 - Sumber modal

 - Pemakaian modal 
dasar

 - Proyeksi sumber 
pendapatan dan biaya

 - Tingkat keuntungan 

(NPV, PP, PI, IRR)
 - Administratif 

(pencatatan, 
penyimpanan dan 

pelaporan)

Aspek Pemasaran:
- STP

- 7P

Aspek Operasi:
-  Lokasi operasi

- Mesin dan peralatan
- Tenaga kerja
- Lay-out

- Proses operasi / 
produksi

Aspek SDM:
   - Memperoleh  dan

menyiapkan SDM
     - Pengukuran  kinerja  dan
pengembangan SDM

- Kompensasi
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BAB III
METODE PENELITIAN

 3.1 Objek dan Subjek Penelitian

 3.1.1 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah perencanaan bisnis Katering Maestro: Katering Bayi dan Anak di Kota Semarang. Perencanaan

bisnis ini meliputi aspek pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan dari suatu bisnis.

 3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai bisnis
katering, sehingga perencanaan bisnis yang disusun menjadi relevan. Individu-individu tersebut adalah:

 1. Calon konsumen bisnis katering
Kelompok  ini  diharapkan  mampu  memberikan informasi  yang  memadai  mengenai  karakteristik  konsumen dan  produk yang
diinginkan sehingga  dapat  disusun program pemasaran yang  relevan  sesuai  dengan  segmentasi,  targeting  dan positioning.

Adapun yang dimaksud dengan calon konsumen bisnis katering adalah orangtua atau pengambil keputusan untuk menggunakan
layanan bisnis  katering.  Sampelnya adalah  30 responden berasal  dari  Semarang yaitu merupakan 15 orang konsumen dari
Bebiluck dan 15  orang konsumen dari Katering Anak yang merupakan pesaing terdekat.

 2. Pengusaha yang bergerak di bisnis katering (rekan yang bergerak di bisnis katering)
Kelompok ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai mengenai  seluk beluk usaha katering sehingga dapat

disusun aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional dan aspek keuangan yang relevan.
 3. Konsultan di bidang perencanaan bisnis, terutama bisnis katering

Kelompok ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai mengenai  seluk beluk usaha katering sehingga dapat
disusun aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional dan aspek keuangan yang relevan

 3.2 Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data subjek ( ). Data subjek adalah data penelitian yang dilaporkan sendiri olehself-report data

responden secara individual atau secara kelompok (Indriantoro & Supomo, 2010). Selanjutnya respon dari responden dalam penelitian
ini adalah respon tertulis dan lisan sebagai tanggapan atas wawancara yang diajukan oleh peneliti. Data subjek juga diperoleh melalui
studi kepustakaan, yaitu pencarian literatur yang relevan baik melalui  atau penelusuran internet (Indriantoro & Supomo, 2010).textbook

Data subjek yang akan dilaporkan berisi tentang rasa makanan pada Katering Maestro, warna yang ada dalam makanan,
bahan yang seperti apa yang digunakan, variasi bentuk yang digunakan saat menghias makanan sehingga membuat anak tertarik untuk
memakannya, perbedaan rasa untuk bayi dan anak-anak yang seperti  apa yang diberikan Katering Mestro, dan proses pembuatan
makanan katering.

 3.3 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara terhadap

informan penelitian (Indriantoro & Supomo, 2010). Sementara data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun
dalam arsip,  baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang berkaitan  dengan  perencanaan atau implementasi perencanaan
bisnis katering (Indriantoro & Supomo, 2010).

 3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penyusunan perencanaan bisnis ini menggunakan:

 1. Studi kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan menyusun rangkaian konsep yang logis serta sistematis yang akan memberikan

panduan internal dan eksternal perusahaan, dengan mencari dan membaca secara seksama buku cetak ( ) yang relevan,text book
beberapa artikel dan jurnal, maupun berita yang berkaitan dengan jenis usaha dalam penelitian ini  (Indriantoro & Supomo, 2010).
Data dari studi kepustakaan ini meliputi  perencanaan bisnis, strategi bisnis, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya
manusia dan data kebutuhan katering di Kota Semarang.

 2. Wawancara 

Pada penelitian ini  juga  dilakukan  wawancara  dengan  calon  konsumen, pengusaha  katering,  dan  konsultan.  Wawancara ini
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data/informasi ataupun untuk memperdalam pengetahuan.

 a. Calon konsumen bisnis katering, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai karakteristik konsumen
dan produk yang diinginkan sehingga dapat disusun program pemasaran yang relevan sesuai dengan segmentasi, targeting
dan positioning. 

 b. Pengusaha yang bergerak di bisnis katering (rekan yang bergerak di bisnis katering), bertujuan untuk mendapatkan informasi
      yang  memadai  mengenai  seluk  beluk  usaha  katering  sehingga  dapat  disusun  aspek pemasaran,  aspek  SDM,  aspek

operasional dan aspek keuangan yang relevan. 
 c. Konsultan di bidang perencanaan bisnis, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai seluk beluk usaha

katering sehingga dapat disusun aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional dan aspek keuangan yang relevan.

 3.6 Metode nalisis DataA
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Selain itu, juga digunakan statistik deskriptif

yang tujuannya sebagai teknik analisis pendukung untuk memberikan deksripsi yang lebih komprehensif dari hasil analisis kualitatif. 

1. Pemasaran
  Aspek  pemasaran  yang  dikaji  dalam  analisis  bisnis  ini  adalah  serta 7P.segmentasi,  targeting  dan positioning,  

Segmentasi terdiri  dari  geografis, demografis, psikografis,  dan perilaku yang diukur menggunakan kuesioner. Jenis data untuk
 segmentasi berupa data  primer yang berasal  dari  calon konsumen Katering  Bayi  dan Anak  Maestro. Dengan demikian,  data

penelitian untuk  berupa angka-angka sehingga dianalisis menggunakan statistik deskriptif.segmentasi
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                       Targeting terdiri  dari  responsif,  potensi  penjualan,  pertumbuhan  memadai,  dan  jangkauan  media  yang  diukur
menggunakan kuesioner. Jenis data untuk  berupa data primer yang berasal dari calon konsumen Katering Bayi dan Anaktargeting

      Maestro.  Dengan  demikian, data  penelitian  untuk   berupa  angka-angka  sehingga  dianalisis  menggunakan statistiktargeting
deskriptif.

 Positioning terdiri  dari  penting, unik,  unggul,  dapat  dikomunikasikan, mendahului, terjangkau, dan menguntungkan
yang diukur menggunakan kuesioner. Jenis data untuk  berupa data primer yang berasal dari calon konsumen Kateringpositioning

         Bayi  dan   Anak  Maestro.  Dengan   demikian,   data  penelitian  untuk   berupa  angka-angka   sehingga   dianalisispositioning
menggunakan statistik deskriptif. 

Bauran pemasaran yang dikaji dalam analisis bisnis ini adalah produk, harga, promosi, tempat,  orang, proses, dan

layanan konsumen yang diukur dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi (studi kepustakaan). Data primer bersumber
            dari  jawaban  kuesioner  dari  calon  konsumen  Katering  Bayi  dan  Anak  Maestro  dan  hasil  wawancara  dengan  pengusaha

katering/kuliner; sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi (studi kepustakan). Dengan demikian jenis data penelitian
berupa angka-angka  (kuesioner)  dan uraian kata  (wawancara dan dokumentasi).  Oleh karena itu, metode  analisis data  yang
digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya untuk memperjelas interpretasi hasil

statistik deskriptif.  Berikut ini adalah diagram alur proses dari 7P:

2. SDM

Aspek  SDM terdiri  dari  memperoleh  dan menyiapkan  SDM,  pengukuran  kinerja dan pengembangan SDM, serta
kompensasi. Memperoleh dan menyiapkan SDM meliputi prosedur rekruitmen dan seleksi, datanya merupakan data sekunder yang
bersumber dari  studi  kepustakaan (dokumentasi).  Dengan  demikian data penelitian berupa uraian kata-kata  yang  selanjutnya
dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

Pengukuran kinerja dan pengembangan SDM terdiri dari  menentukan ukuran-ukuran kinerja, mengukur kinerja,  dan

feedback  hasil  pengukuran  kinerja.  Data ini  bersumber dari  studi  kepustakaan  (dokumentasi)  sehingga  termasuk  jenis  data
sekunder.  Data penelitian berupa uraian kata-kata yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

Kompensasi pada dasarnya membahas mengenai sistem kompensasi yang akan diterapkan di dalam Bisnis Katering
                           Bayi  dan  Anak  Maestro.  Data  diperoleh  melalui   wawancara  dengan  pengusaha  katering/  kuliner  dan  studi  kepustakaan

(dokumentasi), sehingga jenis data termasuk data primer dan sekunder. Data penelitian berupa uraian kata-kata yang selanjutnya

dianalisis menggunakan teknik kualitatif.
3. Operasi

Aspek  operasi  terdiri  dari  lokasi  operasi,  mesin  dan  peralatan,  tenaga kerja,  dan  lay-out.  Lokasi  yang  strategis
mampengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di
arus bisnis, dan sebagainya.Data ini merupakan data sekunder yang bersumber dari survey. Data penelitian berupa peta lokasi

usaha.
Mesin dan peralatan terdiri dari fasilitas untuk menunjang bisnis. Data ini merupakan data sekunder yang bersumber

                           dari  studi  kepustakaan  (dokumentasi).  Data  ini  merupakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  survey,  wawancara  dan
dokumentasi. Data penelitian berupa data dan foto mesin yang digunakan.

Tenaga kerja terdiri dari dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, upah mereka dan sebagainya pada Katering Bayi

dan Anak Maestro. Data ini merupakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan (dokumentasi). Data ini merupakan
data sekunder yang bersumber dari wawancara. Data penelitian berupa catatan jumlah dan upah tenaga kerja.

Lay out  terdiri  dari  efektivitas proses  produksi dan fungsi  masing-masing ruangan  pada Katering  Bayi  dan  Anak
Maestro. Penentuan layout peralatan proses produk meliputi pengaturan letak fasilitas-fasilitas operasi termasuk  mesin-mesin,
personalia, bahan-bahan, perlengkapan untuk operasi, penanganan bahan ( ), dan semua peralatan sewa fasilitasmaterial handling

untuk terlaksananya proses produksi dengan lancar dan efisien.  
Proses operasi atau produksi adalah  cara atau metode untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau

 jasa dengan memanfaatkan sumber yang  ada.   P  roses operasi  proses produksi atau  adalah suatu kegiatan dengan melibatkan
tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Atau dengan kata lain proses
produksi adalah transformasi bahan ( ) menjadi produk ( )input output

4. Keuangan
Aspek keuangan terdiri dari sumber modal, perincian pemakaian modal dasar, asumsi-asumsi sumber pendapatan dan

biaya,  serta analisis  keuangan. Secara khusus untuk  analisis  keuangan membahas  mengenai tingkat keuntungan dan tertib
administrasi. Tingkat keuntungan dari Katering Bayi dan Anak Maestro diukur menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari:

   a. Net  Present  Value (NPV) adalah  selisih  antara  present  value  dari  investasi  dengan  nilai  sekarang  dari  penerimaan-

penerimaan kas bersih. Nilai sekarang dihitung dengan menggunakan tingkat bunga yang relevan. 
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NPV = ∑
t =1

n C F t

(1+ K )t
−I

0

Keterangan: CF = aliran kas per tahun pada periode t; I  = investasi awal pada tahun 0; K = suku bungan (0 discount rate).
Kriteria penilaian investasi untuk NPV adalah:

Jika NPV>0, maka investasi dikatakan layak
Jika NPV<0, maka investasi dikatakan tidak layak

 b. Payback Period (PP), adalah suatu metode  berapa  investasi akan kembali atau periode yang  diperlukan untuk menutup
kembali pengeluaran investasi ( ) dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain PP adalah rasioinitial cash investment
antara initial . Suatu investasi akan disetujui apabila PP lebih cepat atau lebih pendek daricash investment dengan cashflow

PP yang disyaratkan oleh perusahaan.
                              Rumus  PP  jika  arus  kas  dari  suatu  rencana  investasi/proyek  sama  jumlahnya  setiap  tahun  adalah  PP  =

i n i t i a l  i n v e s t m e n t

c a s h  f l o w
 x 1 tahun

                           c. Profitabilitas  Index  (PI)  adalah  kriteria  lain  untuk  mengukur  rencana  investasi,  dengan  rumus  PI  =

P V  d a r i c a s h i n f l o w

I n i t i a l c a s h o u t l a y
Kriteria nilai PI adalah:

 1) Apabila PI> 1 maka rencana investasi diterima
 2) Apabila PI<1 maka rencana investasi ditolak
 3) Kemungkinan diterima jika NPV = 1

d. Internal  Rate of  Return  (IRR)  merupakan  indikator  tingkat  efisiensi  dari  suatu investasi.  IRR merupakan metode  yang
digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa mendatang,
atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal.

I0 = ∑
t =1

n C F t

(1+ I R R)t

Keterangan: t = tahun ke; n = jumlah tahun; I  = nilai investasi awal, CF = arus kas; IRR = tingkat bunga yang dicari harganya.0

Jika nilai IRR yang didapatkan lebih besar dari  yang ditentukan maka investasi dapat diterima, dan sebaliknya.. rate of return
NPV, PP, PI, dan IRR pada penelitian ini  merupakan data angka-angka yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik
statistik deskriptif.

                  Administrasi  diukur  menggunakan   ketertiban  dalam  pencatatan  dan  dokumentasi.  Jenis  data  merupakan  data
     sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  (dokumentasi).  Dengan  demikian,  data  penelitian  berupa  angka-angka

sehingga analisis data menggunakan teknik kuantitatif yaitu statistik deskriptif.
Ringkasan dari analisis data dari masing-masing aspek perencanaan bisnis dari Katering Bayi dan Anak “MAESTRO” dapat

dilihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Ringkasan dari analisis data dari masing-masing aspek perencanaan bisnis dari Katering Bayi dan Anak “MAESTRO”

   No Fokus Aspek Indikator Instrumen
Pengumpulan

Data

Jenis dan Sumber Data

 1 Pemasaran STP Segmentasi:
1. Segmentasi geografis

2. Segmentasi demografis

3. Segmentasi psikografis

4. Segmentasi perilaku

1. Membagi pasar berdasarkan geografis 

(wilayah Kota Semarang)
2. Membagi pasar berdasarkan karakteristik 

demografis
3. Membagi pasar berdasarkan gaya 

kepribadian dan kepribadian

4. Membagi pasar berdasarkan pengetahuan, 
sikap, dan tanggapan terhadap produk

Kuesioner, 
dokumentasi

 Jenis data: primer dan
sekunder

 Sumber data: calon 
konsumen dan 
dokumentasi

Targeting:

1. Responsif
2. Potensi penjualan
3. Pertumbuhan memadai
4. Jangkauan media

1. Tanggapan calon konsumen positif
2. Peluang pasar besar
3. Perkembangan pasar memadai
4. Penggunaan media promosi

Kuesioner, 

wawancara, 
dokumentasi

 Jenis data: primer dan

sekunder
 Sumber data: calon 

konsumen, 
pengusaha katering/ 
kuliner, studi 

kepustakaan
Position:

1. Penting
2. Unik
3. Unggul

 4. Dapat dikomunikasikan
5. Mendahului

6. Terjangkau
 7. Menguntungkan 

1. Produk dianggap penting oleh pasar
2. Produk khas
3. Produk unggul dibandingkan kompetitor
4. Konsumen paham dengan produk
5. Produk sulit ditiru oleh kompetitor

6. Harga terjangkau
7. Produk mendatangkan laba 

Kuesioner, 

wawancara, 
dokumentasi

 Jenis data: primer dan

sekunder
 Sumber data: calon 

konsumen, 
pengusaha katering/ 
kuliner, studi 

kepustakaan

  7P 1. Product (produk)

 2. Price (harga)
 3. Promotion (promosi)
 4. Place (tempat)
 5. People (orang)

 6. Process (proses)

 7. Customer service (layanan
konsumen)

1. Produk inti, produk yang diharapkan, produk

tambahan, produk potensial
2. Harga terjangkau
3. Metode promosi
4. Lokasi produksi dan lokasi pemasaran
5. Kualitas dan kuantitas SDM pemasaran

6. Proses produksi, pemasaran, dan produk 
sampai ke konsumen

7. Layanan konsumen (pemesan dan 
komplain konsumen)

Kuesioner, 

Wawancara, 
Dokumentasi

 Jenis data: primer dan

sekunder
 Sumber data:calon 

konsumen, 
pengusaha katering/ 
kuliner, studi 

kepustakaan

2 SDM

Memperoleh 
dan 
menyiapkan 

SDM

Kuantitas dan kualitas SDM 
optimal

  Prosedur rekruitmen dan seleksi Dokumentasi Jenis data: sekunder
 Sumber data: studi 

kepustakaan

Pengukuran 
kinerja dan 

pengembang
an SDM

 Evaluasi kinerja SDM 1. Menentukan ukuran-ukuran kinerja
2. Mengukur kinerja

3. Feedback hasil pengukuran kinerja

Dokumentasi  Jenis data: sekunder
 Sumber data: studi 

kepustakaan

  Kompensasi Sistem kompensasi Kompensasi berdasarkan job grading/level  Wawancara
 Dokumentasi

 Jenis data: primer dan 
sekunder
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 Sumber data:
 1. Pengusaha 

katering/ kuliner
 2. Studi kepustakaan

 3 Operasi Lokasi 
operasi

Menentukan lokasi yang ideal dan 
strategis

  Menentukan lokasi yang ideal dan strategis Survey Sumber data:
 1. Pengusaha 

katering/ kuliner

Mesin dan 
peralatan

  Fasilitas perusahaan Fasilitas perusahaan Survey, 
Wawancara dan 
Dokumentasi

 Sumber data:
 2. Pengusaha 

katering/ kuliner

    Tenaga kerja Jumlah dan Upah tenaga kerja Jumlah dan Upah tenaga kerja Wawancara Sumber data:
 3. Pengusaha 

katering/ kuliner

 Lay-out Efektifitas produksi dan fungsi 
masing-masing ruangan

Efektifitas produksi dan fungsi masing-masing 
ruangan

Dokumentasi  Sumber data:
 4. Pengusaha 

katering/ kuliner

Proses 
Produksi

Cara atau metode untuk 
menciptakan atau menambah 
guna suatu barang atau jasa

Cara atau metode untuk menciptakan atau 
menambah guna suatu barang atau jasa

Survey, 
Dokumentasi

 Sumber Data:
5.   Pengusaha 

katering/ kuliner

  4 Keuangan Sumber 
modal

  Sumber modal Sumber modal Dokumentasi & 
wawancara

 Jenis data: primer dan 
sekunder

 Sumber data:

 1. Pengusaha 
katering/ kuliner

 2. Studi kepustakaan

Perincian 
pemakaian 
modal dasar

  Perincian pemakaian modal dasar Perincian pemakaian modal dasar Dokumentasi & 
wawancara

 Jenis data: primer dan 
sekunder

 Sumber data:

 1. Pengusaha 
katering/ kuliner

 2. Studi kepustakaan

Asumsi-
asumsi 
sumber 
pendapatan 

dan biaya

Asumsi-asumsi sumber 
pendapatan dan biaya

 Asumsi-asumsi sumber pendapatan dan biaya Dokumentasi & 
wawancara

 Jenis data: primer dan 
sekunder

 Sumber data:
 1. Pengusaha 

katering/ kuliner
 2. Studi kepustakaan

Tingkat 
keuntungan

1. NPV

2. PP

3. PI

4. IRR

NPV = ∑
t =1

n C F t

(1+ K )t
−I

0

PP = 
i n i t i a l  i n v e s t m e n t

c a s h  f l o w
 x 1 

tahun

PI = 
P V d a r i  c as h i n f l o w

I n i t i a l c a s h o u t l a y

I0 = ∑
t =1

n C F t

(1+I R R)t

 Dokumentasi Studi kepustakaan

 Administratif 1. Pencatatan
2. Dokumentasi

1. Pencatatan setiap kali terjadi 
transaksi/kegiatan

2. Setiap transaksi terdapat dokumen/bukti

 Dokumentasi Studi kepustakaan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

 4.1. Konsep Bisnis

Salah satu usaha yang mengandalkan fasilitas dan kualitas pelayanan serta promosi adalah usaha  katering.
Usaha ini bergerak untuk memenuhi permintaan akan pelayanan  produk makanan, minuman usia 6-12 bulan dan anak
berusia 2-12 tahun. Usaha katering ini sedang diminati dan merebak sangat baik kota Semarang dan beberapa kota besar 
di Indonesia,  hal  ini karena meningkatnya kebutuhan akan  penyedia  makanan yang cepat,  sehat  dan sesuai  kantong
masyarakat. Terutama bagi keluarga  yang suami  dan istrinya sama-sama bekerja,  dan tidak mempunyai waktu  untuk

memasak dan menyediakan masakan bagi anak mereka.
Untuk memenuhi keinginan konsumen, maka pelayanan ekstra berupa pelayanan luar kota pun dapat di penuhi

meski di kenakan biaya tambahan sebab untuk memenuhi permintaan tersebut di bebani dengan transportasi dan tenaga
tambahan. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi penghalang Katering Maestro untuk menyalurkan jasanya ke manapun
dengan tidak mengurangi kualitas dan cita rasa nya sebab di dalamnya terdapat pegawai pegawai yang berpangalaman

dan mumpuni. 
   Oleh karena  itu,  perusahaan  Katering  Maestro merupakan  salah  satu  penyalur  jasa catering  bayi  yang

memberikan pelayanan terbaik. Produk atau jasa yang direncanakan untuk ditawarkan adalah (a) makanan, minuman, dan
 kudapan untuk bayi usia 6-12 bulan;  (b)  makanan, minuman dan kudapan untuk anak  usia  2-12 tahun; (c) makanan,

minuman, dan kudapan untuk pesta bayi dan anak; (d) jasa konsultasi gizi. Selain itu, katering ini juga menerima pemesan

produk diluar menu yang tersedia. Keunggulan dari produk atau jasa katering ini adalah sertifikat halal dari MUI, sertifikat
laik hygienis dari departemen kesehatan, menggunakan bahan organik khususnya untuk beras atau tepung untuk bahan

 baku bubur bayi  6-12 bulan ( menyesuaikan permintaan dan  pesanan dari konsumen ), tidak menggunakan zat adiktif
   sintetis (perasa,  pemanis, pewarna, pengawet), kemasan premium   yang tahan panas, kemasan  thermo  box disposible

ramah lingkungan dan , disertakan , dan gratis konsultasi ahli gizi.food grade nutrition fact

Berikut contoh makanan Katering Maestro untuk bayi dan anak :

Gambar 4.1. Bubur bayi pada Katering Maestro

   
Gambar 4.2. Makanan anak pada Katering Maestro

 4.1.1. Visi dan Misi Perusahaan
Adapun visi, misi dan nilai-nilai dari perusahaan Mestro sebagai berikut :catering 

Visi : 
Menjadi perusahaan catering yang unggul dan terpercaya yang terjamin kehalalannya serta memberikan dampak
positif terhadap ketersediaan makanan sehat dan berkualitas.
Misi : 
1. Dapat memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. 

2. Mewujudkan harapan konsumen terhadap produk catering yang berkualitas melalui keunggulan inovasi sistem
manajemen dan sumber daya manusia. 

 4.1.2. Tujuan Perusahaan
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Usaha katering Maestro adalah usaha jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, khususnya bayi.
Analisis pesaing pada penelitian ini  dilakukan dan dibatasi pada dua pesaing utama yang merupakan pesaing terdekat
yaitu:

Tabel 4.1. Analisis Pesaing Terdekat Maestro Katering

   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)

Sumber: Data Primer (2017)

 4.2. Gambaran Umum Responden
 Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap responden sampel penelitian ini

diperoleh gambaran umum responden sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Usia  Responden

  Usia Jumlah (orang) Persen (%)

  <30 tahun 8 26,7
  30-35 tahun 19 63,3

  >35 tahun 3 10
 Total 30 100

                Sumber: Data Primer yang Diolah (2017)

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa ternyata sebagian besar responden pada penelitian ini berusia
antara 30-35 tahun yaitu ada 19 orang (63,3%) dan pada urutan kedua adalah mereka yang berusia kurang dari 30 tahun yaitu
ada 8 orang atau 26.7% dan hanya ada 3 orang (10%) yang berusia diatas 35 tahun.

Tabel 4.3.
Jenis Kelamin  Responden

  Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persen (%)
 Wanita 30 100

 Total 30 100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017)

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa ternyata semua responden  berjenis kelamin wanita  yaitu 30
orang (100%). 

Tabel 4.4. 
Penghasilan per bulan  Responden

  Penghasilan Jumlah (orang) Persen (%)

  3-5 juta 9 30
  >5 juta 21 70

 Total 30 100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017)

Ditinjau dari penghasilan per bulan mayoritas adalah > Rp 5 juta yaitu ada sebanyak 21 orang atau 70%. Pada
urutan kedua adalah mereka yang berpenghasilan antra Rp 3-5 juta hanya 9 orang atau 30%.

4.3.Manajemen Pemasaran
4.3.1. Segmentasi

 1. Segmentasi Geografis:
Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti
negara, negara bagian, wilayah, propinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. 

                 Katering  Maestro melayani  segmen  geografis  adalah   masyarakat  kota  Semarang  sekitarnya  pada
umumnya. 

 2. Segmentasi demografi:

Segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel-variabel demografik, yaitu:
 a. Umur, yaitu membagi pasar menjadi kelompok umur yang berbeda.

Katering Maestro melayani umur dewasa khususnya sebagai segmen pasarnya, yaitu bayi berusi 6-
12 bulan dan anak-anak 2-12 tahun.

 b. Kelas sosial, yaitu membagi pasar menjadi kelompok kelas sosial yang berbeda.

Katering Maestro melayani kelas sosial menengah 
 c. Jenis kelamin, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan jenis kelamin.

Katering Maestro melayani jenis kelamin pria dan wanita, sebagian besar terutama adalah wanita. 
 d. Pendapatan, yaitu membagi pasar menjadi kelompok pendapatan yang berbeda.

Katering Maestro melayani masyarakat berpendapatan menengah.

4.3.2. Targeting
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Target  penting  karena mengacu  pada calon  konsumen yang  akan  dibidik  dan  siapa  yang  akan  dilayani.
Katering Maestro membidik pada kaum  orang tua yang memiliki anak usia 6 bulan hingga 12 tahun. Sehingga dengan
target tersebut Katering Maestro  akan selalu mengadakan promosi dan suasana santai rileks untuk menjaring konsumen
dari komunitas-komunitas tersebut.

Secara geografis, target pasarnya adalah masyarakat Kota Semarang, dan secara demografi  adalah mereka
dari kelas sosial menengah, yang didominan dengan jenis kelamin perempuan  dan berusia antara 31-60 tahun. Katering
Maestro memang melayani bayi berusia 6-12 bulan dan anak-anak 2-12 tahun, tetapi target pasar kita dalah para ibu-ibu
yang berusia 31-60 tahun. Ibu-ibu berusia 31-60 tahun kebanyak adalah seorang karyawan, sehingga tidak sempat untuk
menyiapkan makan untuk anaknya saat diditipkan atau saat anaknya berangkat sekolah. Jadi untuk menghindari kerepotan,

para ibu memesan makanan pada Katering ini.

4.3.3. Positioning
 Positioning penting  untuk  menempatkan  dimana  bisnis  akan  dimulai.  Dalam usaha  ini  Katering  Maestro

menjadi pengikut pasar , menggunakan bahan baku organik, menggunakan konsultan gizi, harga dibawah katering(follower)

My Meal, menggunakan teknologi sebagai alat pemasaran. Katering Maestro menjadi pengikut My Meal, alasan dipilihnya
My Meal sebagai pesaing utama karena memiliki STP yang sama.  Unsur utama bisnis ini adalah jasa, jadi pelayanan yang
terbaik (misalnya ramah dan sopan kepada konsumen, menanggapi komplain dengan cepat) adalah yang akan diberikan
kepada konsumen.

Usaha ini adalah usaha yang dapat menyalurkan hobi memasak sekaligus berbisnis. Oleh sebab itu usaha

catering selalu  mempunyai banyak  pesaing yang bekerja dalam bidang  yang sama. Terkait dengan  hal tersebut maka
Katering Maestro menempatkan usaha katering ini dalam posisi .market challenger

 4.3.4. Program Bauran Pemasaran 
Produk

Produk yang ditawarkan oleh katering balita yaitu mencangkup makanan bayi usia 6 bulan-24 bulan dan anak berusia 2
tahun-12 tahun. Produk yang ditawarkan berupa makanan yan terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, pudding atau
buah. Makanan yang diberikan kepada bayi dan anak harus memiliki asupan gizi yang baik, bersih, halal, dan aman. 
Varian Produk (Box) :

 Box Anak

Paket Maestro 
Paket Hero

 Box Bayi
Paket Champion
Paket Smart

Price
Harga yang ditawarkan oleh Katering Maestro dipatok dengan harga yang relative murah sehingga tidak memberatkan para
ibu rumah tangga. Harga akan menyesuaikan dengan paket yang diambil atau dipesan. Harga dari katering ini menentukan
kualitas dari makanan yang diberikan yaitu makanan yang memiliki gizi tingi dan terjamin kebersihannya. 

Varian Produk (Box) :
 Box Anak

 Paket Maestro : 25.000
 Paket Hero : 20.000

 Box Bayi

 Paket Champion  : 10.000
 Paket Smart  : 8.000

Promotion
Promosi yang dilakukan  oleh  Katering  Maestro  yaitu  dengan  memuat  pada media massa seperti  penyebaran  brosur,

pemberitaan melalui internet (social media) dan pemasangan spanduk. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi
konsumen kepada katering  dan  pemberitaan  secara  luas kepada masyarakat  dan  mempermudah serta mempercepat
pemberitaan kepada konsumen. 

Place
Katering Maestro menggunakan saluran distribusi langsung, yaitu dari Katering Maestro ke konsumen akhir dengan

pemasaran di sekitar wilayah dimana katering didirikan. Hal ini dimaksudkan agar makanan yang dipesan oleh konsumen
tidak busuk, tetap dalam keadaan segar dan  bergizi. Hal ini dilakukan dengan cara Katering Maestro memiliki 2 kurir yang
bertugas untuk mengantarkan setiap pesanan di wilayah Semarang. Selain itu untuk pesanan konsumen dalam satu lokasi

misalnya di sekolah dapat menjangkau beberapa konsumen sekaligus dengan mengirim di satu tempat ( . Kateringdropship)
berada di Jalan Sanggung Raya no. 143 karena dinilai memiliki posisi yang strategis untuk pemasaran. 

 4.3.5. Permintaan dan Kapasitas Produksi

Tabel. 4.4. Proyeksi Permintaan diambil dari dua pesaing 
(dalam box)

Keterangan

2014

(dalam
box)

2015

(dalam
box)

2016

(dalam
box)

% kenaikan 2014-
2015

% kenaikan
 2015-2016 Rata-rata pertumbuhan
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    Bebiluck 15.000 16.500 18.900 10% 15% 12%

      My Meal 22.500 25.500 30.000 13% 18% 15%

      Rata-rata      14%

Sumber: Data Primer (2017)

Tabel 4.5. Proyeksi Permintaan dari Katering Maestro  (dalam box)

Keterangan 2017
(dalam box)

2018
(dalam box)

2019
(dalam box)

2020
(dalam box)

2021
(dalam box)

    Maestro 24.000 27.360 31.190 35.557 40.535

Sumber: Data Primer (2017)
Asumsi :
Kenaikan 14% berdasarkan survey pesaing (data history). Proyeksi 5 tahun didasarkan dari survey dua pesaing terdekat.
Karena Katering Maestro mengikuti atau follower Katering My Meal, maka diasumsikan menargetkan 80% dari pangsa

pasar My Meal.
80 box/ hari x 25 hari kerja x 12 bulan (untuk tahun pertama) = 24.000 box

Proyeksi permintaan tersebut dapat dipenuhi karena adanya kapasitas produksi dari Katering Maestro berikut ini:
Tabel 4.6. Kapasitas Produksi dari Katering Maestro  (dalam box)

Keterangan 2017
(dalam box)

2018
(dalam box)

2019
(dalam box)

2020
(dalam box)

2021
(dalam box)

Maestro 59,21%
  67,50% 76,95% 87,72% 100,00%

Sumber: Data Primer (2017)
Asumsi :

Pada tahun kelima (2021) beroperasi dengan kapasitas penuh yaitu 100%

 

 4.3.6. Biaya Pemasaran

Peneliti dapat memberikan perkiraan biaya pemasaran atas dasar survey yang dilakukan terhadap Katering My Meal.

Tabel. 4.7. Biaya Pemasaran Tahun Pertama

   Alat Promosi Rincian Harga (Rp) Keterangan

       Papan Nama Ukuran 200 x 85cm 500.000 Papan  nama  berfungsi
  untuk  menunjukkan

  keberadaan  Katering
Maestro.

       Brosur A4,   full  color,  2  rim  @Rp
175/lbr

     175.000 Brosur  digunakan  untuk
    media  promosidi  tempat

    yang  strategis  dan

  commercial  (sekolahan,
    perkantoran,  lampu  lalu

lintas, dll)

 Kartu Nama 3 box @100/lbr, harga Rp 
65.000/ box

 195.000 Menggunakan kartu nama
dengan kualitas yang baik,

    tidak  mudah  luntur  dan
robek

 Spanduk Harga mmt Rp 15.000/m2
   Ukuran   3   x   2   m   (3   titik

lokasi) Ukuran 6 x 3 m (2 titk

lokasi)
Pemasangan dan perijinan

270.000

540.000

2.100.000

Spanduk dipasang di jalan
    protocol  yang  banyak

dilalui orang dan di tempat

yang strategis.

     Handphone Android 2.400.000s Handphone  berfungsi
    sebagai  alat  komunikasi

dan  pemasaran elektronik

  dengan  menggunakan
    teknologi   dari  aplikasi  di

social media

 T-Banner Ukuran  3  x  1,7 m  (2 pcs),
@Rp475.000

    950.000 T-banner  berfungsi   untuk
  mengenalkan  Katering
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    Maestro  pada  event
tertentu

Total 7.130.000

Sumber: Data Primer (2017)

   Keterangan :
Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada tahun pertama relative besar karena promosi harus dilakukan secara

maksimal untuk mengenalkan dan menarik perhatian konsumen.

Tabel.4.8. Biaya Pemasaran Tahun Kedua 

   Alat Promosi Rincian Harga (Rp) Keterangan
     Spanduk Ukuran   3   x   2  m   (3   titik

lokasi )
 1.000.000 Spanduk dipasang di jalan

    protocol  yang  banyak

dilalui orang dan di tempat
yang strategis.

   Kartu Nama 3 box @100/lbr, 214.500 Menggunakan kartu nama
dengan kualitas yang baik,

    tidak  mudah  luntur  dan
robek

       Brosur A4, full color, 2 rim 192.500 Brosur  digunakan  untuk
    media  promosidi  tempat

    yang  strategis  dan
  commercial  (sekolahan,

    perkantoran,  lampu  lalu
lintas, dll)

Total 1.407.000
     Sumber: Data Primer (2017)

Tabel.4.9. Biaya Pemasaran Tahun Ketiga

   Alat Promosi Rincian Harga (Rp) Keterangan

         Spanduk Ukuran 3 x 2 m (3 titik lokasi ) 1.100.000 Spanduk  dipasang  di  jalan
   protocol  yang  banyak  dilalui

     orang  dan  di  tempat   yang
strategis.

       Kartu Nama 3 box @100/lbr 235.950 Menggunakan  kartu  nama
     dengan  kualitas  yang  baik,

tidak mudah luntur dan robek

   Brosur A4, full color, 2 rim 211.7250 Brosur digunakan untuk media
      promosi  di  tempat  yang
    strategis  dan  commercial

  (sekolahan,  perkantoran,
lampu lalu lintas, dll)

Total 1.547.700
    Sumber: Data Primer (2017)

Tabel.4.10. Biaya Pemasaran Tahun Keempat

   Alat Promosi Rincian Harga (Rp) Keterangan

 Spanduk Ukuran 3 x 2 m (3 titik lokasi
)

 1.210.000 Spanduk dipasang di jalan
    protocol  yang  banyak

dilalui orang dan di tempat
yang strategis.

   Kartu Nama 3 box @100/lbr 259.545 Menggunakan kartu nama
dengan kualitas yang baik,

     tidak  mudah  luntur  dan
robek

       Brosur A4, full color, 2 rim 232.925 Brosur  digunakan  untuk

    media  promosidi  tempat
    yang  strategis  dan

  commercial  (sekolahan,
    perkantoran,  lampu  lalu

lintas, dll)

Total 1.702.470

     Sumber: Data Primer (2017)
Tabel.4.11. Biaya Pemasaran Tahun Kelima

   Alat Promosi Rincian Harga (Rp) Keterangan
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         Spanduk Ukuran 3 x 2 m (3 titik lokasi ) 1.33100 Spanduk  dipasang  di  jalan
   protocol  yang  banyak  dilalui

     orang  dan  di  tempat   yang
strategis.

       Kartu Nama 3 box @100/lbr 285.500 Menggunakan  kartu  nama
     dengan  kualitas  yang  baik,

tidak mudah luntur dan robek

   Brosur A4, full color, 2 rim 256.218 Brosur digunakan untuk media
    promosidi  tempat  yang

    strategis  dan  commercial
  (sekolahan,  perkantoran,

lampu lalu lintas, dll)

Total 1.782.717

   Sumber: Data Primer (2017)
Keterangan :

     Biaya  pemasaran  pada  tahun  kedua-  kelima  tidak  sebesar  tahun  pertama,  karena  biaya  pembuatan  papan  nama,
handphone (sebagai alat pemasaran elektronik), T-banner sudah dilakukan dan terjadi di tahun pertama. Di tahun kedua hingga tahun

kelima relative sama menngunakan brosur, kartu nama, spanduk dengan asumsi kenaikan 10%/ tahun. Material spanduk yaitu MMT
juga sudah terjadi di tahun pertama, pada tahun kedua hingga kelima hanya menggunakan biaya pemasangan dan perijinan.
4.4. Manajemen SDM

 4.4.1. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Katering Maestro

 4.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan
Tabel 4.12 Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan

 Jabatan Job Description

  Pemilik catering 1. Mengontrol keseluruhan kinerja Katering 

 2. Memastikan  setiap kegiatan di seluruh area berjalan dengan baik.
 3. Memastikan kepuasan pelanggan yang dilayani.
 4. Mengawasi & mengontrol keuangan kasir harian
 5. Menjalankan kebijakan dan prosedur yang berlaku  di katering.
 6. Menjaga seluruh asset perusahaan.

 7. Memberikan briefing setiap hari

  Staf Pemasaran 1. Mempromosikan produk katering
 2. Menjualkan produk katering
 3. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan konsumen
 4. Mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui chanel online atau offline

 5. Mengevaluasi pencapaian target sales
 6. Melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada pencapaian

dan peningkatan target sales
    7. Memberikan   pengarahan   serta   problem   solving   terhadap  masalah   yang

berkaitan dengan pencapaian sales

 8. Mengembangan produk atau jasa dari katering
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Staff Produksi
(Ahli Gizi & koki)

 1. Memproduksi sesuai nilai gizi
2. Memasak

 3. Menciptakan resep dan menghitung biayanya
 4. Menyiapkan dan mengontrol mutu produk

 5. Menjaga kebersihan pribadi dan kerapihan  dalam pekerjaan, pakaian, celemek, topi 
koki

 6. Menjaga kebersihan dapur alat yang digunakannya,
 7. Membersihkan area memasak/ area dapur 
 8. Mengontrol dan melaporkan ketersediaan bahan baku

Staff Adminisrasi/kasir/ Cutomer
Service

 1. Menyiapkan struk penjualan,  form transaksi, alat tulis, dan check telp,
 2. Melayani dan menyapa konsumen  dengan baik
 3. Menerima pesanan
 4. Menerima saran/kritik dari konsumen
 5. Menerima pembayaran dari konsumen

 6. Mengatur keuangan 
 7. Bertanggung jawab terhadap  uang penjualan
             8. Menerima  keluhan  konsumen  serta  memberikan  alternatif-alternatif  solusi

penyelesaian masalahnya

  Staff Gudang 1. Mengecek dan menjaga persediaan

 2. Melakukan pemesanan persediaan
 3. Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya
 4. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima 
 5. Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan
 6. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang

 7. Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar
 8. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang

  Kurir 1. Mengantar makanan tepat waktu, 
 2. Memastikan barang yang dikirim sesuai standard
 3. Membawa surat jalan dengan baik.

     Sumber: Data Primer (2017)
Keterangan :
Staff pemasaran, administrasi, ahli gizi bekerja dari jam 08.00 – 17.00 WIB, Staff produksi (koki) berkerja menggunakan

system shif; shift 1 : 23.00 – 08.00, shift 2 : 08.00 – 17.00 WIB, kurir bekerja dari jam 05.00 – 14.00 WIB.

 4.4.3. Kualifikasi Perekrutan Karyawan
Katering Maestro  akan mempekerjakan pria maupun  wanita berdasarkan kemampuan, pengalaman dan bakat mereka.
Karakteristik/syarat-syarat lain perekrutan pegawai meliputi:

1. Dapat bekerja sama dengan tim dengan baik.
2. Pengalaman kerja, terutama dalam kualifikasi Restaurant, Perhotelan maupun katering.
3. Dapat berkomunikasi dengan baik dan benar.
4. Kesehatan yang baik.
5. Memiliki kompetensi baik pendidikan.

24

Tri Artika Sari-
18d320...

Uploaded: 03/14/2019

Checked: 03/14/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


4.4.4. Kompetensi
Tabel 4.13. Kompetensi Karyawan

Jabatan Kompetensi
 Pemilik catering Mampu manajemen semua Bidang

 Staf Pemasaran Mampu menentukan Segmentasi, Targeting dan Potitioning

Staff Produksi
(Koki dan ahli gizi)

Ahli dalam memasak makanan, menentukan cita rasa dan
          kandungan  gizi  pada  makanan,  mampu  menciptakan

inovasi makanan, menyajikan makanan dengan menarik

 Staff Adminisrasi/kasir/ Customer Service Administrative, komunikatif, teliti

 Staff Gudang Teliti
 Kurir Tepat waktu

Sumber: Data Primer (2017)

 4.4.5 Pelatihan dan Pengembangan
Tabel 4.14. Program  Pengembangan SDM

 Jabatan Program pengembangan SDM

 Staf Pemasaran Pelatihan

Staff Produksi
(Koki dan ahli gizi)

Pelatihan

 Staff Adminisrasi/kasir/Cutomer Service Pelatihan

 Staff Gudang Pelatihan

Kurir Pelatihan

Sumber: Data Primer (2017)
 4.4.5. Penilaian Kinerja Karyawan

1. Proses peninjauan kerja memberikan umpan balik rutin kepada semua karyawan atas prestasi mereka  

2. Perusahaan memilki tiga jenis penilaian prestasi yang resmi sebagai berikut:
- Pembicaraan yang berkesinambungan antara karyawan dengan Manajemen.
- Penilaian berkala berdasarkan kriteria tertentu, atau pada akhir proyek atau penugasan atau bilamana terjadi
perubahan penting dalam tingkat prestasi karyawan.

 -   Penilaian   tertulis   setengah-tahunan/tahunan   resmi  (Penilaian   Prestasi   Kerja)   yang   membandingkan

pelaksanaan dan aktivitas dan prestasi kerja sejak penilaian terakhir.
3. Karyawan yang diketahui tidak memberikan kontribusi pada tingkat yang disyaratkan, akan diberi bimbingan

yang jelas pada bidang-bidang tertentu yang  memerlukan peningkatan  dan tanggal-tanggal  targetnya akan
ditetapkan untuk membantu pencapaiannya.  

4. Penilaian Prestasi Kerja akan manjadi dasar yang dipakai untuk penyesuaian Gaji.

 4.4.6. Sistem Kompensasi
1. Kebijakan Penggajian

a. Pembayaran Gaji awal karyawan diuraikan dalam Penerimaan Karyawan.
Adalah kebijakan Perusahaan untuk membayar sesuai prestasi kerja karyawan. Kenaikan Gaji tidak akan

diberikan berdasarkan usia atau status sosial. Satu-satunya faktor yang berlaku adalah prestasi kerja
individu atau tim yang terdiri dari kelompok individu.

b. Gaji akan dibayarkan pada tiap tanggal 5 dalam setiap bulan kalender dan komisi pada tanggal 15 dalam
setiap bulan kalender.

c. Gaji  akan ditinjau pada bulan Juni  setiap tahun, sesuai dengan prestasi  yang diukur menurut sistem

penilaian prestasi perusahaan. Penyesuaian gaji akan dilakukan pada bulan Juli setiap tahun.

2. Bonus Hari Raya
 a. Setiap tahun Perusahaan akan memberikan bonus Tunjangan Hari Raya masing-masing 1 (satu) bulan

Gaji Pokok untuk semua karyawan kontrak pertama.

 b. Jika  masa kerja  kurang dari  12 (dua belas) bulan  pada waktu  liburan  Lebaran/  Natal,  pembayaran
Tunjangan Hari Raya akan dihitung secara proporsional sejak tanggal/kontrak bermula.

                     c. Jika  masa  kerja  masih  dalam  percobaan,  pembayaran  bonus  tersebut  akan  ditentukan
perusahaan.Apabila ada karyawan lama yang masuk kembali,maka perhitungan Tunjangan Hari Raya
sama seperti Karyawan Baru.

 4.4.7. Strategi SDM Menghadapi Tantangan ke Depan
Mengadakan Pelatihan dan Pengembangan Karir

 1. Karyawan akan  diberikan pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka pada tingkat  yang
dibutuhkan. Ini akan melibatkan salah satu atau kombinasi dari cara-cara pelatihan berikut:

 a. Pelatihan di tempat kerja.
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 b. Kursus-kursus latihan interen mengenai topik khusus.
 c. Kursus-kursus latihan oleh pihak luar.

              2. Karyawan   yang   ingin  mengikuti  latihan  harus  meminta   persetujuan   Manajer   Operasional   dan  Kepala
Departemen.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian

ini adalah sebagai berikut:
        1. Analisis  perencanaan  bisnis  untuk  usaha  KATERING  MAESTRO ditinjau  dari  aspek pemasaran,  teknis  dan

operasional, aspek SDM, serta aspek keuangan adalah layak.
 2. Hal ini  disebabkan karena dari aspek pemasaran memiliki  STP yang  jelas, 7P bauran pemasaran yang  tepat,

proyeksi permintaan dan penawaran, serta  market share yang jelas, serta proyeksi untuk biaya pemasaran. 

 3. Kemudian ditinjau dari aspek teknis dan operasional juga dikatakan layak karena adanya lokasi usaha yang jelas,
dan layout usaha yang baik.

 4. Dilihat dari aspek SDM dikatakan layak karena memiliki perincian tentang struktur organisasi, job description serta
jumlah tenaga kerja yang ada.

 5. Ditinjau dari aspek keuangan dikatakan layak karena memiliki perincian tentang investasi, serta kelayakan usaha

yaitu NPV positif, PI > 1, PP < 5 tahun, dan IRR > suku bunga.

5.2. Saran
Pada penelitian ini dapat disarankan untuk menjalankan bisnis atau usaha KATERING MAESTRO karena ditinjau

dari analisis kelayakannya dapat dinyatakan layak. Untuk penelitian selanjutnya sebainya dapat membandingkan dua katering

atau mengubah usaha yang dijalankan misalnya, katering untuk anak sekolah, atau katering untuk program diet.
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