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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah   

Pada awal tahun 2018 lalu, World Economic Organization (WEO) 

memproyeksikan, ekonomi negara-negara berkembang tahun ini bisa 

tumbuh lebih baik di kisaran 4,9% . Meski demikian, ekonomi negara-

negara maju diperkirakan hanya mampu tumbuh 2%. Namun lembaga 

tersebut memproyeksikan ekonomi dunia bisa tumbuh 3,7% tahun ini. 

Menurut menteri keuangan Indonesia kondisi makro ekonomi domestic 

lebih baik, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2018, diperkirakan meleset 

dari target atau hanya tumbuh 5,05% dari target yang ditetapkan sebesar 

5,2% . Namun, perbaikan sejumlah indicator makro ekonomi tahun ini bisa 

membawa optimisme lebih bagi para pelaku usaha yang mengarungi 2018. 

Pada tahun 2018, pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat tumbuh 

lebih baik, seiring dengan inflasi yang cukup rendah, aktivitas pilkada dan 

persiapan pemilu, serta perubahan pola belanja masyarakat ke belanja 

aktivitas rekreasi. Dari paparan diatas, didapatkan bahwa sejak awal tahun 

2018 lalu, pemerintah mengharapkan bahwa dengan perkembangan 

ekonomi di Indonesia yang terus meningkat, para pengusaha atau 

wirausahawan turut bermunculan dan berkembang, karena pemerintah pun 

berusaha mengembangkan minat dan semangat para pemuda untuk menjadi 

wirausahawan dengan terus memberikan performa keuangan negara yang 

baik sehingga mendukung perkembangan wirausaha menjadi lebih baik 

lagi. 

Menurut Husein Umar (Umar, 2003) Perencanaan bisnis adalah alat 

yang sangat penting bagi pengusaha maupun pengambil keputusan 

kebijakan perusahaan.Usaha yang diciptakan memiliki tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan banyak orang. Untuk itu pebisnis awal tidak akan 
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memikirkan mengenai sumber daya terlebih dahulu, selama pada tahap awal 

ia bisa mengerjakan sendiri. Wirausaha memberikan dampak-dampak 

positif terhadap perkembangan ekonomi negara, inilah beberapa dampak 

positif sosio-ekonomis dengan adanya wirausaha yaitu menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pemerataan 

pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk 

meningkatkan produktivitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan 

pemerintah melalui program pemerintah, seperti pajak dan lain-lain. Hendra 

Esmara mengemukakan gagasan pengukuran pembangunan Indonesia yang 

terdiri dari tiga komponen dan 20 indikator. Ketiga komponen tersebut 

adalah penduduk dan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta 

pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan gagasan tersebut maka 

kewirausahaan dapat meningkatkan pembangunan Indonesia karena 

kewirausahaan dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Sejak kecil, kita pasti sangat mengenal dengan istilah 5 sehat 

sempurna, yang dimana salah satunya adalah susu. Susu merupakan salah 

satu minuman yang kita konsumsi sejak dini bahkan hingga menua. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS, tercatat bahwa konsumsi susu masyarakat di 

Indonesia pada tahun 2017 berkisar 16,5 liter per kapita per tahun, 

sedangkan USDA Foreign Agricultural Service mencatat, di tahun 2016 

konsumsi susu di Malaysia 50,9 liter, Thailand 33,7 liter, Filipina 22,1 liter 

per kapita per tahun. Data ini membuktikan bahwa susu sering dikonsumsi 

oleh masyarakat baik dalam Indonesia, maupun luar negeri. Susu memang 

memiliki khasiat yang baik bagi tubuh dan tulang, namun di dalam susu 

mengandung kalori yang cukup tinggi yang mampu membuat badan kita 

mengalami kelebihan berat badan, dan kelebihan berat badan ini apabila 

terus meningkat mampu memicu timbulnya penyakit jantung, obesitas, dan 

diabetes. Terlebih di dalam susu terdapat kandungan Laktosa, sedangkan 

65% populasi masyarakat di dunia memiliki kemampuan kurang baik dalam 
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mencerna laktosa atau keadaan ini sering disebut dengan “Intolerasi 

Laktosa” atau biasa dikenal dengan alergi laktosa.  

Lactose intolerance atau intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan 

seseorang untuk mencerna laktosa. Laktosa adalah jenis gula yang terdapat 

dalam susu dan produk susu sapi. Pencernaan makanan dan penyerapan 

nutrisi terjadi pada usus kecil menghasilkan enzim yang disebut lactase. 

Laktase memecah laktosa menjadi dua bentuk gula yang lebih sederhana, 

yaitu glukosa dan galaktosa. Tubuh kemudian menyerap gula sederhana ini 

ke dalam aliran darah. Gejala intolerasi laktosa terjadi dalam jangka waktu 

30 menit hingga 2 jam setelah mengonsumsi susu sapi, hal ini yang 

menyebabkan dari 65% populasi di dunia tidak mengetahui bahwa dirinya 

memiliki intolerasi laktosa. Gejala-gejala yang dapat timbul diantaranya 

sakit perut, kram, kembung, mual, diare, mengeluarkan gas, terasa sakit 

bagian perut, dan suara gemuruh di perut, sedangkan pada anak-anak 

gejalanya sedikit berbeda yaitu diare berbuih, ruam gatal, pertumbuhan dan 

perkembangan yang melambat, muntah-muntah.  

Menurut fakta dan fenomena tersebut maka dapat diketahui adanya 

kebutuhan alternative susu sapi, khususnya bagi masyarakat yang memiliki 

intolerasi laktosa sehingga menimbulkan keadaan tidak nyaman apabila 

meminum susu sapi. Saat ini banyak sekali alternative susu sapi yang 

berbahan dasar kacang-kacangan, seperti kacang almond, dan hazelnut,  

yang telah dikenal oleh masyarakat luas. 

Berdasarkan uraian diatas maka munculah ide bisnis untuk membuat 

oat milk sebagai alternatif susu sapi lainnya, dengan konsep yang inovatif, 

kreatif dan sehat karena tidak memakai pemanis buatan, maupun bahan 

makanan kimia, tapi menggunakan 100% bahan alami sehingga aman untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat luas yang peduli akan kesehatan serta belum 

banyak dikenal masyarakat luas sebagai alternatif susu sapi. Bahan oat telah 

diproduksi dalam berbagai macam produk, seperti oatmeal, oatbar, granola, 

dst. Oat yang akan dipakai sebagai bahan dasar dalam ide bisnis ini dipilih 
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karena beberapa alasan yang pertama, kita ketahui bahwa rasa dari oat 

tidaklah begitu enak, sehingga cenderung jarang dari masyarakat yang 

mengonsumsi oat, kebanyakan yang mengonsumsi oat adalah lansia, atau 

yang memiliki masalah kesehatan, remaja cenderung jarang mengonsumsi 

oat. Oleh karena itulah ide bisnis yang akan diambil adalah Oat Milk, karena 

rasa oat yang kurang enak, dengan mengeluarkan produk oat dalam bentuk 

cair, akan memudahkan masyarakat di semua kalangan untuk mengonsumsi 

oat untuk menjaga kesehatan mereka. 

 

Di Indonesia telah ada beberapa pesaing alternatif susu sapi berbahan 

dasar kacang-kacangan , sebagai berikut :  

Tabel 1.1. Data Produk Pesaing Alternatif Susu Sapi di Indonesia  

No. Jenis 

Alternatif 

Susu Sapi 

Merk Gambar Harga 

1. Susu Almond YO! Drink 

Almond Milk 

 

Rp 20.000 

2.  Almendra 

Raw Almond 

Milk  

 

 

Rp 20.000 

3.  Sanitarium So 

Good Almond 

Milk Original 

 

Rp 47.900 
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4.  Natur-a 

Almond 

Beverage 

Unsweetened 
 

Rp 44.000 

5.  Pasific 

Unsweetened 

Almond 

Original 
 

Rp 85.000 

6.  Australian 

Own Organic 

Almond Milk 

 

Rp 58.000 

7.  Natura 

Almond Milk 

 

 

Rp 30.000 

8.  The 

Homemade 

Diaries 

 

 

Rp 25.000 

9.   Yeah.id 

 

Rp 30.000 
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10. Susu Kedelai Yeo’s Susu 

Kedelai 

 

Rp 8.000 

11. Susu Kedelai Cimory Soya 

Milk 

 

 

 

Rp 28.000 

12. Susu Kedelai V-Soy Soya 

Bean Milk 

 

 

 

Rp 25.000 

 

Di wilayah Semarang telah ada beberapa pesaing altenatif susu sapi, 

diantaranya adalah berikut ini :   

Tabel 1.2. Nama Pesaing yang ada di Wilayah Semarang 

No. Nama Usaha Alamat 

1 Yeah! Almond Milk  Jl. Imam Bonjol No.70 

2 The Homemade Diaries Jl. Bukit Duta No. 35, Sumurboto 

 

Dari besarnya presentase masyarakat di seluruh dunia yang memiliki 

Inroleransi laktosa, maka ide bisnis oat milk ini berpeluang untuk 

direalisasikan. Adapun penyusunan rencana bisnis ini meliputi aspek 

pemasaran, aspek operasional, aspek sumber daya manusia, dan aspek 

keuangan (Husein, 2003). Pada aspek pemasaran akan diuraikan mengenai 



7 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

STP, dan 4P, permintaan dan penawaran, serta marketing mix. Pada aspek 

operasional akan diuraikan mengenai teknis layout, HPP, lokasi bisnis, 

volume operasi, mesin dan peralatan, proses produksi, bahan baku dan 

bahan baku penolong serta rencana investasi. Pada aspek sumber daya 

manusia akan dibahas mengenai perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, 

struktur organisasi, job description, job specification, biaya gaji karyawan 

serta pemberhentian. Pada aspek keuangan akan diuraikan mengenai modal 

usaha, laporan laba rugi, arus kas, neraca, serta analisis kelayakan usaha 

dengan melakukan perhitungan NPV, PP, PI, dan IRR. 

1.2. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka rumusan 

masalah yang peneliti buat adalah : Bagaimana perencanaan bisnis oat milk 

di Kota Semarang, Jawa Tengah ditinjau dan diperhitungkan dari aspek 

pemasaran, operasional, sumber daya manusia dan keuangan.  

1.3. Tujuan Perencanaan Bisnis  

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menyusun 

perencanaan bisnis oat milk bagi masyarakat terutama bagi masyarkat yang 

memiliki intoleransi laktosa di Kota Semarang, Jawa Tengah, secara benar 

berdasarkan ke-empat aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, operasional, 

SDM, dan keuangan.  

1.4. Manfaat Perencanaan Bisnis 

Manfaat dari perencanaan ini bagi penyusun adalah perencanaan yang 

dilakukan ini dapat direalisasikan menjadi bisnis yang siap untuk bersaing 

dengan bisnis sejenisnya yang sudah ada, dan bagi kalangan akademisi 

mampu memberikan manfaat berupa referensi baru bagi penulisan atau 

perencanaan yang serupa.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang perencenaan bisnis, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat perencenaan bisnis, serta penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dibahas mengenai konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

dan kerangka pikir. 

BAB III : METODE PERENCANAAN BISNIS 

Metode perencanaan bisnis meliputi : populasi dan sampel yang akan 

diambil, kriteria pengambilan sampel, dan tahap-tahap perencanaan bisnis 

yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek sumber daya 

manusia, dan aspek keuangan.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden, dan hasil analisis data, serta penulisan 

perencanaan bisnis. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya.  

 

  


