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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan era teknologi ke era konseptual membuat adanya perubahan pola 

pikir dalam masyarakat dimana yang dahulu berorientasi pada pekerjaan menjadi 

berbisnis. Semakin sulitnya kesempatan dalam bekerja, dimana persaingan antar 

tenaga kerja sangat ketat. Hal ini mendorong pada munculnya wirausaha-

wirausahawan lainnya dengan bentuk usaha baru, dengan keinginan untuk dapat 

berwirausaha secara sukses sesuai dengan kemampuannya. 

Dalam menjalankan perusahaan-perusahaan baru ini dibutuhkan 

perencanaan yang matang sebagai dasar bagi investor untuk melakukan langkah 

investasi pada bentuk usaha tersebut. Suatu perencanaan bisnis atau business plan 

merupakan suatu rencana yang akan dikerjakan oleh suatu bisnis, dengan 

perencanaan tersebut memuat sumber daya, alokasi sumber daya, dan eksekusinya 

(Suliyanto, 2010). Perencanaan ini juga meliputi berbagai macam aspek yaitu aspek 

hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek SDM, aspek operasi dan aspek 

keuangan, dimana semua aspek ini bersinergi untuk membentuk perencanaan bisnis 

yang dapat membuat bisnis berjalan dengan baik. 

Bisnis yang baik merupakan bisnis yang dapat menangkap kebutuhan pasar 

atau konsumen dan memberikan kebutuhan tersebut kepada konsumen dengan 

mengambil keuntungan dar penyediaan kebutuhan tersebut (Bygrave dan 

Zacharakis, 2014). Trend yang sedang berkembang pada masyarakat Indonesia 

terutama anak muda yang menyukai untuk memiliki komunitas sosial, adalah 

kebutuhan bagi anak muda untuk berbagi pengalaman, bercanda, maupun 

menemukan teman baru. Ketika anak muda ingin menghabiskan waktu kosong, 

mereka mambutuhkan tempat untuk berkumpul (“nongkrong” atau kumpul-

kumpul), salah satu pilihan tempat yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut 

salah satunya adalah coffee shop yang menyediakan kopi. 
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Kedai kopi merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat saat 

ini di Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia yang lebih memilih menikmati 

kopi di kedai kopi langsung. Menikmati kopi di kedai kopi langsung telah menjadi 

gaya hidup masyarakat Indonesia masa kini. Kedai kopi merupakan suatu tempat 

yang menyediakan minuman seperti kopi, teh, dan minuman lainnya. Terdapat juga 

beberapa kedai kopi yang menjual makanan ringan sebagai pelengkap. 

Saat ini bisnis kopi adalah bisnis yang cukup menggiurkan karena di masa 

ini kopi bukan lagi kebiasaan untuk menghilangkan kantuk, tapi sudah menjadi life 

style (Herlyana, 2012). Gaya hidup adalah suatu pola konsumsi yang merefleksikan 

pilihan dari seorang konsumen yang merupakan mahasiswa tentang bagaimana 

mereka menghabiskan uang dan waktu dari konsumen (Herlyana, 2012). Kedai, 

warung, atau tempat ngopi yang saat ini menjamur bukanlah hanya merupakan 

bisnis minuman semata namun merupakan bisnis gaya hidup. Ada coffee shop yang 

skalanya kecil, hanya sebatas warung di ujung gang dengan kursi-kursi panjang 

atau kedai dekat kampus dengan layanan wifi yang cepat, hingga tempat kumpul-

kumpul kerena yang ada dimall,hotel berbintang,maupun coffee shop-coffee shop 

di jalan utama. Sepuluh tahun lalu, hanya beberapa coffee shop–coffee shop 

berkelas yang pemiliknya  membeli franchise-nya dari luar,seperti 

Starbuck,CoffeeBean and TeaLeaf atau coffee shop. Namun saat ini ada juga coffee 

shop berasal dari Indonesia yang menyasar kalangan atas seperti TheExcelso dan 

Coffee Toffee. Sekarang coffee shop tidak hanya buka di mall atau hotel berbintang 

saja, saat ini coffee shop makin mendekati konsumennya, seperti berjualan di jalan-

jalan strategis, di dalam atau di luar perumahan elit, kampus, rumah sakit, atau 

tempat-tempat yang berada dekat dengan keramaian lainnya. 

Banyaknya coffee shop yang buka membuat persaingan usaha menjadi 

sesuatu hal yang harus diperhatikan untuk para pengusaha dalam menjalankan dan 

mempertahankan usahanya. Segala usaha memiliki persaingan masing-masing 

sehingga hal tersebut membuat perusahaan harus memiliki perencanaan bisnis yang 

kuat sehingga perusahaan tidak salah langkah atau justru hilang dalam persaingan 

(Rangkuti, 2001). Kondisi tersebut juga berlaku dalam bidang usaha coffee shop 

yang memang saat ini sedang maraknya di Indonesia. Di kota Semarang sendiri 



3 
 

banyak berdiri coffee shop, antara lain merk terkenal seperti Starbucks, Luwak 

Coffee shop, The Excelso, CoffeeBean, namun juga muncul coffee shop lokal 

seperti Anak Panah, Antarakata dan Dolkopi. Fenomena coffee shop yang muncul 

ini tidak hanya pada area tengah kota, namun juga pada lingkungan yang berada di 

dekat kampus seperti pada area Tembalang, Sekaran dan juga di Bendan Ngisor 

yang memiliki kampus Undip, Unnes, Unika dan Untag. 

Tabel 1.1 

Daftar cafe yang ada di dekat Unika 

No  Nama cafe  Alamat  

1.  Doubel Scoop & Tree 

Cafe 

Jl. Pawiyatan Luhur II, Tinjomoyo, Kec. 

Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 

50262 

2.  Moment Coffee & Space Jl. Rajabasa No.82-83, Karangrejo, Kec. 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50231 

3.  Kopitiga Jl. Telaga Bodas Raya, Karangrejo, Kec. 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50231 

Sumber : Observasi, 2020 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, di area sekitar Unika sendiri saat ini 

masih jarang adanya coffee shop yang khusus menyajikan kopi dengan berbagai 

olahan. Peneliti memilih mendirikan Café de Elven di area sekitar Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, dikarenakan letaknya yang strategis karena dekat 

di kampus, dan banyak kos, serta belum ada cafe yang seperti peniliti akan dirikan, 

jadi masih sedikit kompetitornya. Kebanyakan coffee shop yang ada menyajikan 

susu murni atau roti bakar. Ada juga coffee shop yang menyediakan kopi tetapi 

sangat jarang dan tempatnya seadanya. Hal inilah yang mendorong peneliti 

berencana untuk mendirikan coffee shop ini, terutama menyajikan berbagai kopi 

yang diolah agar rasanya nikmat.  

Nama coffee shop yang akan dibangun adalah “ Café de Elven “. Konsep 

dari Café de Elven ini adalah homey coffee shop. Homey coffee shop merupakan 
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coffee shop yang menjual minuman berbasis kopi olahan dengan harga tidak terlalu 

mahal, dan juga menyediakan makanan ringan, dengan fasilitas yang nyaman 

seperti di coffee shop mewah, yang membuat konsumennya merasa seperti rumah 

sendiri dan menciptakan suatu tempat pelarian yang nyaman bagi konsumennya 

yang sehari-harinya disibukkan oleh aktivitas yang membuatnya penat (Griffiths 

dan Gilly, 2012). Dengan harga tidak terlalu mahal dan suasananya seperti di rumah 

Café de Elven memiliki tujuan membuat para konsumen merasa nyaman jika 

sedang berada di Café de Elven. Fasilitas yang akan ditawarkan Café de Elven 

adanya wi-fi, live music dan book corner. Jika ada pertandingan-pertandingan 

seperti pertandingan bola, Café de Elven juga akan mengadakan nonton bersama. 

Keistimewaan lain yang dimiliki oleh Café de Elven adalah dalam pembuatan 

minuman, konsumen dapat melihat langung bagaimana caranya minuman itu di 

buat. Untuk mendapatkan bahan baku utama yaitu biji kopi asli, peneliti telah 

melakukan observasi ke tempat dimana penulis dapat mendapatkan supplier biji 

kopi asli yang bertempat di Banaran. 

Segmen pasar yang ingin dicapai oleh Café de Elven adalah pangsa pasar 

menengah ke bawah, karena selama ini kopi yang berkualitas identik dinikmati oleh 

konsumen menengah ke atas (Rahardjo dkk, 2019). Target pasar dari Café de Elven 

adalah konsumen pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan tempat berkumpul 

baik untuk sekadar berkumpul atau mengerjakan tugas bersama dengan teman-

temannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian dengan judul  “ Perencanaan Bisnis Café de Elven di 

Semarang” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam perencanaan bisnis Café de Elven ini adalah 

“Bagaimana perencanaan bisnis usaha Café de Elven di Semarang?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan bisnis usaha 

Café de Elven di Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

 

a. Untuk peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk perencanaan dalam 

pembangunan usaha Café de Elven 

b. Untuk investor 

Manfaat penelitian ini bagi investor adalah untuk dapat meyakinkan 

investor bahwa Café de Elven ini sangat memiliki peluang sehingga 

investor dapat menanamkan modalnya dalam perencanaan bisnis Café de 

Elvenini. 

c. Untuk masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat sebagai refrensi jika 

ada masyarakat yang ingin memiliki perencanaan bisnis usaha yang sejenis. 

 


