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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sekarang ini usaha kuliner adalah bidang usaha yang sedang menjamur di 

semua daerah di Indonesia. Bahkan hampir semua pengusaha baru era sekarang 

lebih memilih untuk membuka bisnis bidang usaha kuliner. Banyaknya bisnis 

kuliner sekarang ini membuktikan bahwa bisnis kuliner mempunyai peluang pasar 

yang besar, tetapi hal tersebut juga menandakan bahwa semakin ketatnya 

persaingan bisnis di bidang kuliner. Tetapi untuk membuka sebuah bisnis bidang 

usaha kuliner seperti warung makan itu harus mengeluarkan banyak modal uang 

yang nilainya lumayan banyak. Seperti biaya unutuk sewa tempat, dekorasi, 

peralata dapur, membayar tenaga kerja, dan biaya oprasional lainnya. Hal tersebut 

yang biasanya membuat calon pelaku bisnis yang tidak memiliki banyak modal 

akan kehilangan semangatnya untuk menciptakan bisnisnya sendiri. 

 Sebenarnya permasalahan tesebut dapat dilansir dengan memberikan 

inovasi – inovasi baru yang lebih kreatif, lebih menarik, dengan biaya yang lebih 

sedikit. Untuk melakukan inovasi tersebut, tentu membutuhkan ide dan gagsan 

yang layak serta mendukung. Ide yang dimaksud adalah ide dan gagasan inovasi 

produk yang memuat hal – hal baru yang memiliki nilai komersial kemudian ide 

dan gagasan dituang menjadi satu ke dalam suatu rencana usaha. Yang membuat 

saya semakin tertarik untuk masuk kedalam persaingan bisnis di bidang makan 

dikarenakan makan termasuk dalam kebutuhan primer setiap mahluk hidup oleh 

sebab itu semua orang butuh makan, juga makanan itu sebuah hal yang sangat 

mudah untuk dilakukan inovasi atau melakukan penambahan sehingga 

menciptakan suatu hal yang baru, apalagi pada saat ini makanan bisa dijadikan 

sebagai sebuah tren gaya hidup. Oleh karena itu di buatlah perencanaan bisnis di 

bidang kuliner dengan melakukan perubahan dari beberapa segi diantaranya bentuk 

dan sistem penjualan, sehingga siap untuk masuk kedalah lingkup persaingan bisnis 



2 
 

 
 

bidang kuliner. Produk yang akan dijual adalah produk makanan beku atau frozen 

food  dengan tema makanan cita rasa khas nusantara, dengan merambah dunia 

bisnis online atau disebut juga E-commerce. Inovasi yang di lakukan terhadap 

bisnis bidang kuliner ini memiliki prospek kedepan yang sangat baik, karena masih 

merupakan inovasi yang baru di dunia kuliner. 

Mudah, cepat, diantar sampai ke tangan konsumen tanpa harus datang ke 

tokonya secara langsung, kesan belanja yang sangat nikmat ini bisa didapatkan bila 

melakukan transaksi lewat toko online atau disebut juga E-commerce. Hal tersebut 

sangat selaras dengan sifat konsumen di era sekarang yang cendrung ingin serba 

cepat dan mudah. Toko online atau E-commerce ini sangat bersifat interaktif dan 

cepat, karna melalui aplikasi tersebut konsumen bisa langsung ngobrol dengan toko 

atau pelapak melalui fitur chat, konsumenpun dapat dengan cepat mengakses dan 

mencari informasi yang diberikan oleh toko atau pelapak yang menjual produk. 

Dalam melakukan pemesanan bisa dilakukan dimana saja sehingga calon konsumen 

tidak perlu repot – repot pergi ke toko untuk melakukan pemesanan, melainkan 

konsumen dapat melakukan transaksi dimana pun dan kapan pun  konsumen 

menginginkan produk tersebut. Fenomena tersebut yang membut saya tertrik untuk 

menggunakan E-commerce sebagai sistem transaksi, karna memiliki peluang yang 

sangat baik dan sesuai dengan karakteristik konsumen saat ini. Dengan menambah 

promosi iklan yang menarik dan juga berbeda sehingga produk saya dapat lebih 

menarik perhatian konsumen, khususnya pasar kuliner di daerah Semarang dan 

bahkan seluruh Indonesia. 

Untuk saat ini ada beberapa pelaku bisnis yang sudah menerapkan bisnis 

kuliner dengan konsep yang hampir mirip dengan konsep bisnis kuliner yang saya 

rencanakan antara lain seperti “Dapur Asix” yang dimiliki oleh keluarga artis 

Anang Hermansyah, “Bumbu nona” yang dimiliki oleh artis muda Prilly 

Latuconsina, dan juga “Resep Sarwendah” yang dimiliki oleh keluarga artis Ruben 

Onsu, mereka menggunakan konsep bisnis makanan khas atau makanan tradisional 

yang ada di Indonesia seperti ayam lombok ijo, ayam sambal matah, oseng – oseng 

cumi pete, dan banyak lagi lainnya yang tertera di pilihan yang dapat dilihat di 
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daftar menu. Jika calon konsumen ingin melakukan order tinggal memilih menu 

dan melaukan order online di aplikasi E-commerce seperti Toko Pedia, Buka lapak, 

Shopee, dan lainnya dengan pengiriman yang cepat. Konsep seperti yang mereka 

gunakan itulah yang juga akan saya terapkan di bisnis plan ini. Yang menjadi 

pembeda antara produk perencanaan bisnis ini dengan produk yang sudah beredar 

dipasara adalah produk makanan yang saya tulis dalam perencanaan bisnis ini 

dikemas mengunakan mesin vaccum, yaitu mesin yang dapat mengeluarkan udara 

dalam kemasan makanan, juga dibekukan, sehingga makanan dalam kemasan 

tersebut menjadi lebih tahan lama dan steril. Masakan normal dalam umumnya 

dapat bertahan hanya kisaran 1 (satu) hari, tetapi jika di vaccum dan sekaligus 

dibekukan makanan tersebut bisa bertahan hingga 5 (lima) sampai 7 (tuju) hari 

kedepan. Produk makanan yang akan saya tawakan adalah ayam bakar kemangi. 

Untuk pemesanan, yang digunakan adalah konsep PO (Preorder) dimana 

akan membuka tanggal untuk sesi pemesanan dan tertera juga kapan produk akan 

di produksi dan akan dikirimkan ke tangan konsumen pada waktu yang sudah di 

tentukan. Semua pemesanan dilakukan melalui media online yang tersedia di media 

sosial berbasis toko online. Diterapkannya konsep pengiriman Preorde bertujuan 

untuk menjaga kualitas dari produk yang akan diterima oleh konsumen.  

Perencanaan Bisnis Online Makanan Kemasan “MBAKAR AYAM 

KEMANGI” adalah judul yang di pilih dan akan di jelaskan mulai dari sini. 

Menyatukan antara unsur bisnis kuliner Indonesia, Frozen Food (makanan beku), 

dengan E-commerce adalah sesuatu yang unik dan dinilai baru. Bisnis bidang 

kuliner ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas, tentu saja produk ini akan 

semakin diminati oleh masyarakatr jika ditambahkan dengan cara pengemasan yang 

unik serta menarik yang kemudian menggunakan sistem order yang sangat mudah, 

yaitu dengan menggunakan dunia E-commerce yang dapat diakses dengan sangat 

mudah. Konsep bisnis yang penulis buat ini bisa sangat menjanjikan dalam bisnis 

di bidang kuliner kedepan. Sehingga perencanaan bisnis ini layak untuk di jalankan 

secara nyata. Bisnis plan ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan 

konsumen masa kini dan yang akan datang. Ide yang diterapkan ke dalam produk 
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milik si penulis ini didapat dari peluang yang dilihat berdasarkan keinginan 

konsumen di masa kini. Produk yang di buat ini dinamakan “MBAKAR AYAM 

KEMANGI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perencanaan bisnis masakan Indonesia online ini merupakan sebuah inovasi 

bisnis yang diterapkan pada bisnis makanan bidang kuliner. Salah satu bisnis yang 

tentu saja dapat membangun sebuah pasar yang baru tentu saja dapat menjadi suatu 

peluang yang sangat baik yang dapat saya lakukan sebagai calon pelaku pasar. 

Menggabungkan antara unsur masakan, pengemasan dengan cara dibekukan, dan 

E-commerce yang jauh berbeda bidangnya membutuhkan perencanaan yang sangat 

matang. Inovasi perencanaan bisnis ini, tidak dengan sembarang dilakukan. Penulis 

harus melihat reaksi calon konsumennya karena sangat jelas sekali peluang bisnis 

yang menggunakan konsep sama dengan apa yang penulis buat masih sangat sedikit 

atau bahkan belum ada yang melakukan dan masih mepunyai pasar yang luas 

namun masih belum jelas, dikarenakan masih baru dan juga jika penulis tidak 

merencanakan peluang usaha ini dengan matang, akan banyak sekali pelaku pasar 

lainnya yang akan muncul sebagai pesaing. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dapat di lihat di atas, masalah penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagai mana caranya untuk memulai bisnis masakan online? 

2. Bagaimana perencanaan bisnis masakan kemasan Mabar Ayam Kemangi 

ditinjau dan di perhitungkan dari aspek pemasaran, keuangan, sumber daya 

manusia, dan oprasi? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk memulai bisnis masakan 

Indonesia dengan sistem online. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang harus diperhitungkan untuk memulai  

bisnis masakan Indonesia dengan sistem online. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui bagaimana cara memulai sebuah bisnis masakan 

Indonesia dan untuk mengetahui apa saja hal yang harus diperhitungkan dalam 

memulai sebuah bisnis masakan Indonesia dengan menggunakan sistem online. 

2. Bagi Pembaca 

Manfaat penelitian bagi para pembaca untuk sebagai perencanaan atau 

persiapan dalam mendirikan usaha bidang kuliner dengan menggunakan sistem 

online, atau sebagai sarana perbandingan untuk mendirikan sebuah usaha yang 

akan didirikan. 

3. Bagi Universitas 

Manfaat penelitian ini bagi Universitas sebagai suatu bahan untuk 

menambah informasi serta meningkatkan pengetahuan para mahasiswa 

berkaitan dengan hal melakukan mendirikan sebuah usaha. 
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