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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup yang paling 

utama termasuk manusia, karena makanan merupakan asupan energi untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa makanan yang baik tidak mungkin 

memperoleh kesehatan yang baik.  Makanan dan sari-sari makanan dapat 

digunakan kurang baik, berlebihan, bahkan disalahgunakan, sehingga 

menimbulkan penyakit. 

Dewasa ini keinginan untuk memiliki gaya hidup sehat menjadi semakin 

berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang kesehatan membuat 

manusia semakin sadar untuk menjauhkan diri dari penyakit untuk mencapai 

hidup yang lebih panjang. Pola hidup sehat biasanya dikaitkan dengan pola makan 

vegetarian. Untuk memperoleh kesehatan yang baik seseorang harus menjalankan 

diet vegetarian secara seimbang. Tanpa makan daging pun manusia dapat 

memenuhi bahkan juga dapat terhindar dari beberapa penyakit, sehingga banyak 

orang beralih ke gaya hidup vegetarian. 

Semakin bervariasinya menu-menu vegetarian menjadi suatu daya tarik 

tersendiri bagi kaum non-vegetarian untuk mencoba menu-menu tersebut. Dari 

sini dapat dilihat bahwa mungkin konsumen restoran vegetarian bukan hanya 
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kaum vegetarian saja, namun juga non-vegetarian, sehingga prospek usaha rumah 

makan vegetarian di masa yang akan datang sangat menjanjikan. 

Usaha rumah makan vegetarian dari tahun ke tahun cenderung meningkat. 

Data tahun 2009 terdapat 328 rumah makan vegetarian di seluruh Indonesia. Data 

tahun 2010 terdapat 357 rumah makan vegetarian di seluruh Indonesia dan hanya 

13 di antaranya berada di Semarang (http://www.kontaktuhan.org/vegetarian/ 

didownload 10/12/2012 08.00). Terlihat bahwa prospek rumah makan vegetarian 

di Semarang masih terbuka lebar ditambah meningkatnya penggemar vegetarian. 

Kedai Bubur Veggie yang akan dibuka masih memiliki pangsa pasar 

karena membidik penceruk pasar (market niecher) karena tidak bersaing dengan 

kedai lain pada umumnya, tetapi membidik kalangan tertentu yang mengutamakan 

gaya hidup sehat dengan cita rasa prima, membuat calon konsumen tidak sayang 

mengeluarkan uang lebih. Peluang pasar juga masih terbuka lebar untuk para 

penderita penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi makan nondaging atau 

yang berbahan dasar sayuran.  

Keunggulan lain dari kedai ini adalah hanya menjual spesialisasi bubur 

vegetarian sehat dan enak sehingga varian dan citarasa dapat terjaga dengan baik, 

tidak seperti rumah makan vegetarian lain yang menjual beraneka jenis masakan 

sehingga tidak terspesialisasi. Kedai Bubur Veggie menjual beraneka jenis bubur 

dengan konsep memilih sendiri jenis kuah dan topping (bahan pelengkap) yang 

diinginkan. Kuah terdiri dari dua jenis yaitu kuah polos atau kuah pedas. 

Sedangkan topping terdiri dari berbagai macam sayur dan pelengkapnya. 
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Konsumen dapat memilih sendiri jenis bubur yang disukai sesuai dengan selera 

berdasar kuah dan topping yang diinginkan tanpa terpatok daftar menu yang ada.  

Masyarakat nonvegetarian juga dapat menikmati beraneka jenis bubur 

yang dijual karena bubur merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia 

terbuat dari beras sehingga siapapun sudah terbiasa dengan bubur. Rasa bubur 

vegetarian tidak kalah lezat dengan bubur biasa. 

Untuk mengukur permintaan bubur di Semarang dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Total Permintaan Bubur di Semarang 

Pendapatan Semarang 2011 Rp307.520.337.036

Pengeluaran Rumah Tangga untuk Makanan 50.62% 

 Rp155.666.794.608

Pengeluaran Sebulan Kelompok Konsumsi Padi-padian 8.86% 

 Rp13.792.078.002 

Pengeluaran Sebulan Kelompok Konsumsi Lainnya 1.33% 

Total permintaan bubur di Semarang Rp183.434.637 
 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 (www.bps.go.id) 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan Semarang tahun 2011 adalah 

sebesar Rp307.520.337.036. Dari sekian pendapatan, pengeluaran rumah tangga 

untuk makanan sebesar 50.62% adalah Rp155.666.794.608 di mana 8.86% di 

antaranya merupakan konsumsi untuk padi-padian sebulan sebesar 

Rp13.792.078.002. Angka ini masih dikalikan lagi dengan konsumsi lainnya 

sebulan sebesar 1.33% karena bubur hanya merupakan salah satu jenis konsumsi 
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padi-padian sehingga didapat angka permintaan bubur di Semarang sebesar 

Rp183.434.637. 

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis berikut adalah data kapasitas 

produksi bubur vegetarian di Semarang selama sebulan. 

Tabel 1.2 

Peluang Pasar Bubur Vegetarian di Semarang 

1 RM Vegetarian Karuna  60 x Rp9000 x 30  = Rp16.200.000 

2 RM Sedap  55 x Rp7.500 x 30  = Rp12.375.000 

3 Depot Vegetarian Yoe Sin  50 x Rp7.000 x 30  = Rp10.500.000 

4 The Siok Tien  55 x Rp7.750 x 30  = Rp12.787.500 

5 Kantin Vihara Semesta Maitreya 40 x Rp7.000 x 30  = Rp8.400.000 

6 RM Vegetarian Semesta  60 x Rp8.000 x 30  = Rp14.400.000 

7 Ha-Ha Vegetarian Resto  60 x Rp10.000 x 30  = Rp18.000.000 

8 RM Gajah Mada 50 x Rp8.500 x 30  = Rp12.750.000 

9 Depot Asia 60 x Rp9.000 x 30  = Rp16.200.000 

10 Pai Mee 50 x Rp7.750 x 30  = Rp11.625.000 

11 RM Yoe Sin 55 x Rp8.000 x 30  = Rp13.200.000 

12 Kantin Semesta Maitreya 40 x Rp7.000 x 30  = Rp8.400.000 

13 Katering Lie Hwa 45 x Rp7.000 x 30  = Rp9.450.000 

Total kapasitas produksi bubur vegetarian di Semarang/bulan Rp163.387.500

Total permintaan bubur vegetarian di Semarang/bulan Rp183.434.637

Peluang pasar bubur vegetarian di Semarang/bulan Rp20.047.137 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

 

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa masih terdapat peluang pasar bubur 

vegetarian di Semarang sebesar/bulan Rp20.047.137. Angka tersebut didapat dari 

hasil selisih antara total permintaan bubur vegetarian di Semarang/bulan 

Rp183.434.637 yang tidak dapat terpenuhi oleh total kapasitas produksi bubur 
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vegetarian di Semarang/bulan Rp163.387.500. Kedai Bubur Veggie dapat 

memenuhi kapasitas produksi sebesar: 50 x Rp7.000 x 30 = Rp10.500.000/bulan. 

Agar lebih jelas, kapasitas produksi bubur vegetarian di Semarang selama 

sebulan dapat dilihat dari diagram batang berikut ini. 

Gambar 1.1 

Peluang Pasar Bubur Vegetarian di Semarang 

 

Menu Kedai Bubur Veggie menggunakan konsep memilih sendiri jenis 

kuah dan topping (bahan pelengkap) yang diinginkan. Kuah terdiri dari dua jenis 

yaitu kuah polos atau kuah pedas. Sedangkan topping terdiri dari berbagai macam 

sayur dan pelengkapnya. Konsumen dapat memilih sendiri jenis bubur yang 

disukai sesuai dengan selera berdasar kuah dan topping yang diinginkan tanpa 

terpatok daftar menu yang ada. Konsep kedai digunakan agar tercipta nuansa 

sederhana dan terasa nuansa rumah sendiri. Apalagi kedai ini memang tidak 

menggunakan jumlah modal yang sangat besar. 
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyusun ”Perencanaan 

Bisnis Kedai Bubur Veggie” yang menjual spesialisasi bubur vegetarian yang 

sehat, bergizi dan tentu saja rasa yang bersaing dengan bubur nonvegetarian. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan 

rencana bisnis Kedai Bubur Veggie? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun perencanaan bisnis 

Kedai Bubur Veggie ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis, aspek sumber daya 

manusia dan aspek keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk merencanakan dan mempersiapkan usaha Kedai Bubur Veggie 

dalam waktu ke depan sehingga dapat membuat suatu bisnis yang menjual 

spesialisasi bubur vegetarian yang sehat, bergizi dan tentu saja rasa yang 

bersaing dengan bubur nonvegetarian. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya membidik kalangan 

tertentu yang mengutamakan gaya hidup sehat dengan cita rasa prima.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep teoritis hasil studi pustaka sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada, kerangka pikir serta definisi 

operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil análisis dan pembahasan dari tiap aspek. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari 

bab-bab sebelumnya. 
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