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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka 

tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga kian bergeser. Bahan pangan yang kini mulai 

banyak diminati konsumen bukan saja yang mempunyai komposisi gizi yang baik serta 

penampilan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi lebih bagi tubuh.  

Salah satu bahan pangan yang memenuhi syarat tersebut adalah ubi jalar ungu (Ipomea 

batatas poiret). Saat ini ubi ungu masih dipandang sebelah mata oleh sebagian penduduk kota 

besar di Indonesia karena mereka menganggap rasa dari panganan tersebut kurang enak, padahal 

dibalik rasa yang kurang enak tersebut, ubi ungu memiliki manfaat yang lebih bagi tubuh. Selain 

itu ubu jalar ungu juga merupakan salah satu bahan pangan lokal yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Keunggulan dari ubi ungu adalah merupakan sumber energi dalam bentuk gula 

dan karbohidrat, mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain kalsium 

dan zat besi, vitamin A dan C. Ubi jalar ungu juga mengandung serat pangan sehingga dengan 

mengkonsumsi ubi jalar dapat mengurangi penyakit pencernaan seperti kanker usus dan lever. 

Ubi jalar ungu juga mengandung antosianin yang merupakan zat warna pada tanaman. 

Kandungan antosianin dalam ubi jalar ungu berkisar antara 14,68 210,00mg/100g bahan. Besar 

kandungan antosianin dalam ubi jalar ungu tergantung pada intensitas warna ungu pada ubi 

ungu, makin ungu warna ubi maka kandungan antosianin makin tinggi. Antosianin merupakan 

antioksidan alami yang dapat mencegah penyakit kanker, jantung, tekanan darah tinggi, katarak 
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dan dapat menghaluskan kulit. Konsumsi antosianin yang diperbolehkan per hari menurut ADI 

(Acceptable Daily Intake) sebesar 0 – 0,25mg/kg berat badan, apabila konsumsinya terlalu 

berlebihan dapat menyebabkan keracunan 

(www.pustaka.litbang.deptan.go.id/agritek/diy1001.pdf ; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Yogyakarta )   

 

     Gambar 1.1 

       Ubi Ungu 

Di Indonesia sendiri, sudah terdapat beberapa resto yang menyediakan menu makanan 

dengan ubi ungu sebagai bahan dasar pembuatannya, salah satunya adalah Bakpao Telo yang 

berada di daerah Malang tepatnya di Jl Raya Purwodadi No 1 Simpang Lawang, Malang. Resto 

tersebut menawarkan berbagai macam menu makanan mulai dari bakpao telo, mie telo , es krim 

telo, kripik telo.  

Untuk di daerah Semarang sendiri bisnis makanan sudah berkembang cukup pesat. 

Berbagai jenis menu makanan dapat kita temui, seperti makanan tradisional Indonesia, masakan 

Jepang, masakan Eropa, dan masih banyak lagi. Dengan adanya bisnis restoran yang semakin 

pesat menuntut para pemilik usaha untuk selalu memberikan layanan terbaik dengan cara 

memberikan sebuah keunikan tersendiri pada restoran milik mereka sehingga para pengunjung 

dapat merasakan suasana baru dalam menikmati makanan. 

http://www.pustaka.litbang.deptan.go.id/agritek/diy1001.pdf
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Karena di Semarang belum terdapat restoran ataupun cafe yang khusus menyajikan 

hidangan berbahan dasar ubi ungu, maka peluang untuk mendirikan sebuah cafe ini masih 

sangatlah besar.  

Purple House merupakan salah satu alternatif cafe yang menyajikan beberapa jenis 

olahan makanan serta minuman yang berbahan dasar ubi ungu. Selain makanan serta minuman 

yang menggunakan bahan baku ubi ungu, cafe ini juga akan menyediakan sajian menu makanan 

lain yang merupakan menu makanan sehat. Konsep cafe yang akan dibangun adalah cozy serta 

hommy, dimana konsumen nantinya diharapkan akan merasa nyaman berada di cafe ini. Target 

market primer Cafe Purple House adalah mereka yang memiliki pola hidup sehat ( pelajar hingga 

pekerja) dengan usia rata – rata 16 – 35 tahun. Nilai lebih yang dimiliki cafe ini adalah kesehatan 

yang terdapat pada sajian makanan sehat yaitu yang berbahan dasar ubi ungu. Fasilitas yang 

ditawarkan adalah wi-fi. Cafe Purple House ini nantinya juga dapat digunakan bagi mereka yang 

gemar akan fotografi. Dalam Cafe ini mereka (fotografer) dapat saling berbagi ilmu fotografi, 

selain itu di dinding Cafe juga akan dipasang beberapa koleksi foto. Menu yang ditawarkan cafe 

Purple House dapat menjadi pembeda dari pesaingnya. Di dalam perkembangannya nanti Purple 

House membutuhkan media promosi yang efektif dan juga efisien, sehingga mampu bersaing 

cafe – cafe lain sejenis. Untuk ketersediaan bahan baku nantinya, cafe Purple House telah 

memiliki jaringan distrbusi sendiri yaitu Bapak Bakoh yang berada di Bandungan tepatnya di 

desa Mlilir, Baran Nggunung. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 

dikemukakan rumusan masalah yaitu “bagaimana membuat rencana bisnis untuk usaha 
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cafe ubi ungu dilihat dari aspek pasar, aspek operasional, aspek keuangan, serta aspek 

sumber daya manusia” 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menyusun rencana bisnis yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam membangun bisnis cafe berbahan dasar ubi ungu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Menjadi pembelajaran bagi peneliti dalam membuat rencana bisnis cafe yang baik. 

Serta mengetahui dan mempelajari bagaimana cara melihat peluang dan pangsa pasar 

yang ada dan berani membuka persaingan baru dalam pasar. 

b. Bagi Investor 

Untuk menarik para investor agar tertarik untuk ikut menanamkan modal dan 

memberikan ide untuk mengembangkan bisnis yang akan dijalankan. Serta 

meyakinkan investor bahwa usaha bisnis cafe ubi ungu ini layak untuk dikembangkan 

karena peluang pasarnya yang masih bagus dan hasil produk akhir yang unik dapat 

menarik perhatian masyarakat untuk menjadi konsumen yang setia. 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai referensi masyarakat untuk mendirikan bisnis yang serupa dan bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis 
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