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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  memperkirakan terdapat 2,3 miliar 

orang dewasa yang memiliki berat badan berlebih pada 2015.Sebagian besar 

diantaranya tergolong obes. Obesitas adalah awal dari timbulnya berbagai macam 

penyakit terutama diabetes. Populasi penderita diabetes mellitus (DM) di Indonesia 

saat ini menduduki peringkat kelima terbanyak di dunia. Berdasarkan data IDF 

Diabetes Atlas, pada tahun 2013 penderita DM di Tanah Air mencapai 8.554.155 

orang. Sedangkan Jumlah orang yang didiagnosis menderita kanker di seluruh 

dunia meningkat menjadi lebih 14 juta, kata organisasi kesehatan dunia WHO. Data 

untuk 2012 menunjukkan dalam kurun waktu empat tahun sejak 2008, penderita 

kanker bertambah hampir 13 juta.Selama kurun waktu ini pula jumlah pasien yang 

meninggal akibat kanker juga baik dari 7,6 juta menjadi 8,2 juta.Makalew dan 

Panndelaki 2017. 

Data-data diatas menjadi kabar yang memprihatinkan bagi seluruh dunia 

terutama Indonesia dimana jumlah penderita obesitas, diabetes,dan kanker semakin 

meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan makin meningkat di tahun-tahun 

berikutnya. Tidak bisa dipungkiri selain gaya hidup yang kurang sehat,faktor utama 

pemicu timbulnya penyakit-penyakit tersebut adalah makanan yang dikonsumsi 

oleh masyarakat sehari-hari. Namun semakin dengan berkembangnya 

zaman,kepedulian masyarakat akan kesehatan menjadi semakin 

meningkat,sebagian besar masyarakat semakin memahami bahwa keseimbangan 

gizi, kebersihan makanan,dan kandungan-kandungan yang terkandung dalam 

makanan mereka merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

menunjang kesehatan bahkan tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk 

menjadi vegetarian. Vegetarian sendiri adalah istilah untuk menyebut seseorang 

yang hanya makan  sayuran. Secara umum, mereka memilih untuk menghindari 

produk makanan yang berasal dari hewan meskipun ada beberapa jenis vegetarian 

yang masih mamasukkan produk turunan hewani kedalam menu mereka. 
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Gaya hidup vegetarian telah berkembang pesat selama bertahun-tahun yang 

berawal dari suatu kebutuhan seseorang baik karena alasan agama maupun alasan 

kesehatan. Vegetarian disinyalir dapat menghindari penyakit degeneratif yang 

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

vegetarian adalah alasan kosmetika yaitu untuk menjaga kehalusan kulit lebih 

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

Alasan lain mengapa orang memilih menjadi vegetarian, adalah karena 

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

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

kemungkinan terkena penyakit jantung, seperti jantung koroner, tekanan darah 

tinggi, kanker, osteoporosis, demensi dan diabetes (Pongsobidang, 2016). Selain itu 

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

untuk bervegetarian yaitu faktor agama, adanya ajaran agama Buddha yang 

mengajarkan umat-umatnya untuk mencintai dan tidak menyakiti makhluk hidup 

dengan cara tidak mengkonsumsi daging sesuai dengan ajaran sabda Buddha 

Lankvatara Sutra yang berisi “Jangan memakan daging karena memakan daging 

akan membiasakan manusia membunuh mahkluk hidup. Keserakahan, kebencian, 

dan kebodohan akan berkembang marak dalam batinnya, bagi yangmemakannya 

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

dkk, 2011). Di Indonesia sendiri jumlah vegetarian telah mencapai kurang lebih 

80.000 jiwa bahkan beberapa telah membentuk komunitas vegetarian. 

Semakin banyaknya jumlah masyarakat yang menjadi vegetarian,dari 

situlah muncul peluang bisnis untuk membuka rumah makan vegetarian. Sekarang 

mulai banyak bermunculan catering yang menyediakan makanan vegetarian di Kota 

Semarang seperti Katering Lie Hwa, Le Pampuno dan Denok Katering yang 

melayani pemesanan catering makanan sehat. 
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Tabel 1.1 

Nama dan Alamat Pesaing 

No Nama usaha Alamat 

1 Katering Lie 

Hwa 

Jl. Kampung Sonet No 267,Bangunharjo, Semarang 

2 Le Pampuno 

Catering Sehat 

Jl. Pandansari Raya No 7, Pandansari, Semarang 

3 Denok Catering 

Murah 

Jl. Tandang No 90, Tandang, Semarang 

Sumber : data sekunder, 2018 

Rata-rata katering vegetarian tersebut menyediakan variasi menu yang 

beragam, seperti brokoli, sayur bayam, kangkung, serta berbagai variasi olahan 

daging imitasi yang dibuat dari tepung (gluten), jamur, kedelai, ataupun rumput laut 

yang diolah menjadi berbagai macam hidangan misalnya tongseng kambing  bebek 

panggang, bistik, bakso, sate, dan masih banyak lagi. Untuk kisaran harga yang 

ditawarkan relatif terjangkau yakni berkisar Rp.8000,00-Rp.60.000,00. Pelanggan 

katering ini tidak hanya mereka yang mempunyai kebutuhan khusus namun juga 

mencakup golongan umum bahkan banyak anak muda yang datang untuk 

menikmati kelezatan hasil olahan katering Karuna. 

Hal ini menunjukan bahwa saat ini potensi pasar yang dimiliki oleh katering 

vegetarian tergolong cukup baik terutama di Kota Semarang karena saat ini banyak 

konsumen mulai menjalani gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan 

vegetarian yang dianggap sehat, sehingga minat konsumen terhadap masakan 

vegetarian semakin meningkat.  

Tabel 1.2  

Tanggapan Hasil Konsumen 

Pertanyaan Jawaban 

Sebagai konsumen, apa yang 

manfaat yang anda rasakan dari 

makanan vegetarian? 

Menyehatkan dan higienis 

Mengapa anda mengkonsumsi 

makanan vegetarian? 

Karena saya sadar pentingnya makanan yang 

sehat utuk tubuh kita 

Apakah anda sering memesan 

makanan di katering langganan 

anda? 

 

sebenarnya si saya sering tapi karena 

terbatasnya waktu dengan jam kerja saya jadi 

saya jarang memesan makanan vege padahal 

saya sebenarnya suka dengan makanan 

vegetarian 
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Menurut anda,apakah harga 

yang ditawarkan di katering 

vegetarian langganan anda 

mahal atau tidak? 

Cukup mahal  

Jika ada Vegetarian Catering 

bagaimana menurut anda? 

Berminat memakai catteringan, karena tidak 

ada waktu ke resto, lagipula saya ingin menu 

berubah setiap hari 

Sumber : Prasurvey, 2017 

Berdasarkan hasil prasurvey mengenai tanggapan konsumen terhadap 

masakan vegetarian, dapat diketahui bahwa responden merasa bahwa makanan 

vegetarian menyehatkan dan dianggap lebih sehat dibandingkan dengan makanan 

lainnya. Responden mengkonsumsi makanan vegetarian karena konsumen sadar 

bahwa makanan sehat sangat penting bagi tubuh. Permasalahan yang dihadapi oleh 

konsumen adalah harga makanan vegetarian yang relative mahal dan terdapat 

beberapa konsumen yang tidak memiliki cukup waktu untuk langsung datang untuk 

bersantap di katering vegetarian. Selain itu, terdapat beberapa konsumen yang 

menginginkan makan masakan vegetarian secara rutin, namun menginginkan 

adanya variasi menu setiap hari. 

Hal ini merupakan suatu peluang bisnis karena berdasarkan hasil prasurvey 

didapatkan data bahwa peminat masakan vegetarian semakin bertambah namun 

tidak semua konsumen mempunyai cukup waktu ataupun daya untuk menikmati 

hidangan vegetarian terutama bagi mereka yang sibuk mengurus pekerjaan dan 

mereka membutuhkan pelayanan khusus (sakit), terlebih lagi mengingat beberapa 

lokasi restoran vegetarian cukup ramai seperti Jalan Depok yang penuh dan sulit 

mencari parkir. Selain itu mahalnya makanan vegetarian yang dijual oleh restoran 

dan keinginan konsumen untuk mendapatkan menu makanan yang selalu variatif 

setiap hari membuat munculnya ide membentuk catering vegetarian ini. Dari 

prasurvey yang telah dilakukan dibawah  diketemukan bahwa pasar yang 

ditargetkan yaitu kepada konsumen yang tidak memiliki banyak waktu, orang yang 

membutuhkan pelayanan khusus, anak-anak kecil yang membutuhkan banyak 

makanan sehat untuk perkembangan tumbuh mereka, dan kalangan masyarakat 

menengah kebawah.  
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Pesaing dari catering vegetarian ini adalah katering vegetarian yang telah 

lebih dahulu eksis, namun katering yang telah ada ini tidak menyediakan layanan 

catering bagi pelanggannya. Hal ini merupakan suatu peluang pasar untuk membuat 

bisnis vegetarian catering dengan nama “Vegetarian Catering”. Konsep bisnis 

“Vegetarian Catering” adalah menyediakan masakan vegetarian dengan harga yang 

kompetitif kepada konsumen yang tidak memiliki banyak waktu, orang yang 

membutuhkan pelayanan khusus, anak-anak kecil yang membutuhkan banyak 

makanan sehat untuk perkembangan tumbuh mereka, dan kalangan masyarakat 

menengah kebawah dengan mengantar langsung makanan vegetarian tersebut ke 

tempat konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. “Bagaimana perencanaan 

bisnis Vegetarian Cattering di Kota Semarang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menyusun perencanaan bisnis Vegetarian Catering di Kota 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai bahan referensi untuk kepentingan karya ilmiah maupun 

penelitian selanjutnya. 

b) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai langkah-

langkah dalam membangun suatu usaha 

2. Manfaat Praktis 
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a) Bagi penulis penelitian ini sebagai ilmu yang di dapat dari universitas 

untuk bekal dalam mengelola perusahaan. 

b) Memberikan informasi kepada pembaca yang ingin melakukan 

penelitian yang sama. 


