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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

I.1.1 Perkembangan Kuliner di Indonesia 

Proses menyajikan makanan atau memasak adalah kegiatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari-sehari yang mempunyai kaitan erat dengan 

kuliner. Beberapa antropolog mempercayai bahwa kegiatan memasak sudah 

terjadi sejak 250 tahun yang lalu dan semenjak itu, perkembangan teknik 

memasak terus menerus berkembang dan setiap daerah di dunia mempunyai 

variasi makanannya sendiri dan teknik memasak yang berbeda-beda. Berdasarkan 

dari fakta tersebut, industri kreatif menjadikan kuliner sebagai komoditas industri 

kreatif berbasis budaya, dan subsektor kuliner menjadi salah satu dari lima belas 

subsektor ekonomi kreatif di Indonesia.  

 

Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (BEKRAF) bahwa 

subsektor kuliner memberikan kontribusi 41,4 persen dari total kontribusi 

perekonomian kreatif sebesar Rp.922 triliun pada tahun 2016. Deputi Riset 

menuturkan salah satu subsektor penopang industri kreatif adalah kuliner yaitu 68 

persen bergerak di bidang kuliner terdiri dari 8,2 juta unit industri kreatif. 

Menurut Paramaesti (2018) pada tahun 2017 industri makanan atau kuliner dan 

minuman mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 9,23 persen dan karena 

terjadinya hal tersebut subsektor industri makanan atau kuliner dan minuman 

menjadi sub sektor prioritas pada 2018. 
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Gambar I.1  

Data Statistik dan Hasil Survey Khusus Ekonomi Kreatif (2016) 

Sumber: BEKRAF  

 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkata bahwa 6,34 persen produk 

domestik bruto dikontribusikan dari sektor makanan atau kuliner dan minuman 

pada tahun 2018 dan juga sektor makanan dan minuman pada tahun 2018 

mempunyai nilai investasi senilai Rp.56,20 triliun. Pada tahun 2019 sektor 

industri makanan atau dan minuman diproyeksikan akan bertumbuh tinggi 

sehingga 9,86 persen sesuai proyeksi pertumbuhan non migas 2019.  

 

I.1.2 Pertumbuhan Delivery Makanan Lewat Online di Indonesia 

Don (1995) menyebutkan bahwa perekonomian dunia telah mengalami revolusi 

sebagai digital economy atau ekonomi digital selama dua dekade. Internet yang 

mendukung ekonomi digital sepenuhnya dan juga mengubah pola masyarakat 

berbelanja seperti dengan adanya E-commerce (Mesenbourg, 2001). E-commerce 

menjadi media jual-beli dari mulai buku sampai alat berat; dari makanan sampai 

pakaian. Tak hanya itu, alat transportasi sekarang juga berbasis online seperti Go-

jek dan Grab.  
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Bisnis online di Indonesia kini berkembang pesat pada tahun 2018 jumlah online 

shopper diperkirakan mencapai 11,9% dari total populasi Indonesia dan juga 

konsumsi rumah tangga di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat akibat adanya 

peningkatan pengeluaran untuk membeli makanan lewat online dan jasa 

pengiriman (delivery), seperti Go-food milik Gojek Indonesia dan Grab-food 

milik Grab. Ibu Sri Soelistyowati Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik 

BPS mengatakan bahwa ibu-ibu di zaman sekarang ini lebih malas untuk 

memasak mereka lebih memilih untuk membeli makanan lewat online dan ini 

mengakibatkan permintaan barang makanan melambat.  

 

IDN TIMES 19 Februari 2019 telah melakukan survei terhadap perubahan 

perilaku konsumen akibat layanan online food delivery service di enam kota besar 

di Indonesia. Pengguna online food delivery service ini mayoritas dari kalangan 

millennials. Rata-rata mereka memesan makanan via online satu kali dalam 

sepekan, dengan menghabiskan sekitar Rp.50-150 ribu dan sebanyak 44,2 persen 

yang memesan berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang belum mempunyai 

penghasilan sendiri. Berdasarkan hasil survei bahwa 70,9 persen orang mengaku 

lebih memilih memesan makanan lewat online akibat malas keluar dan 28 persen 

orang ingin menghemat waktu. Akibat tingginya pertumbuhan delivery service 

online ini, Go-food mengalami peningkatan mitra lebih dari 50 persen pada tahun 

2018. Sherly Natalia pemilik Pujasera salah satu mitra Go-food menuturkan 

bahwa pendapatan yang dihasilkan mengalami kenaikan sebanyak dua kali lipat. 

Selain itu menurut Tita Yulia Iriani (2018) bahwa fitur Go-Food memberi 

keuntungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mempunyai 

layanan pesan antar tanpa harus memiliki transportasi sendiri. Dengan begitu, 

mengurangi pengeluaran biaya untuk sumber daya manusia.  

 

I.I.3 Peluang bisnis di bidang kuliner 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peluang bisnis di bidang kuliner 

di Indonesia sangatlah besar dan sangat diminati dari berbagai pihak. Dengan 

adanya perkembangan teknologi sampai terciptanya aplikasi seperti Go-Jek yang 
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memberikan jasa antar makanan lewat online atau delivery online, memudahkan 

para pebisnis di bidang kuliner. 

 

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek dan melihat peluang yang baik 

dibidang kuliner, terbentuklah ide untuk membuat makanan dengan bahan utama 

daging ayam dengan harga terjangkau bermerk Baby Bowl.  

 

Baby Bowl penyedia makanan untuk pekerja kantoran dan mahasiswa dengan 

harga yang terjangkau, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan food and 

beverages dan teknologi di Indonesia yang sekarang ini bertumbuh dengan pesat. 

Menurut Slack, Chamber dan Johnston dari buku Operation Management (2010), 

bahwa operation management penting untuk meningkatkan produktivitas secara 

keseluruhan. Rasio input ke output disebut sebagai produktivitas, ini memberikan 

ukuran efisiensi manajer serta karyawan, karena disiplin berfokus pada peggunaan 

sumber daya yang tersedia dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan akhir, 

sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu karena 

persaingan di dunia bisnis sangat ketat membuat konsumen mempunyai 

kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dibeli. Konsumen akan memilih 

barang sesuai dengan seleranya. Oleh karena itu aspek pemasaran merupakan 

faktor penting bagi perusahaan maupun seorang pengusaha agar dapat 

melangsungkan kehidupannya (Pemasar, 2008). Maka dari dua aspek tersebut 

Baby Bowl ingin memaksimalkan strategi operasi dan pemasaran agar bisnis 

Baby Bowl dapat terus meningkat dan dapat bertahan di dalam bisnis kuliner di 

Indonesia. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini beberapa rumusan masalah yang 

akan dikaji lebih lanjut adalah:  

1. Bagaimana cara meningkatkan penjualan Baby Bowl melalui perbaikan strategi 

operasi?  
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2. Bagaimana cara meningkatkan penjualan Baby Bowl melalui perbaikan strategi 

pemasaran? 

 

 

I.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui strategi operasi dan pemasaran dan 

manfaat laporan ini adalah untuk meningkatkan strategi operasi dan pemasaran 

Baby Bowl agar  Baby bowl bisa terus berjalan kedepannya. 

 

I.4 Batasan Masalah  

Dalam laporan ini, terdapat pembatasan periode analisa yaitu sejak hari pertama 

perencanaan Baby Bowl 1 April 2019 sampai 31 Juni 2019 (3 bulan implementasi 

bisnis). Lokasi pelaporan berlokasi di Jakarta. Laporan akhir ini terbatas hanya 

untuk bisnis kuliner Baby Bowl. 

 

I.5 Metode Penelitian  

Studi kelayakan dan implementasi Baby Bowl menggunakan metode deskriptif, 

yang menguraikan bagaimana bisnis direncanakan dan diimplementasikan. 

Bertujuan untuk menjabarkan perencanaan dan implementasi bisnis Baby Bowl. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini terdiri dari lima bab yaitu: 

 

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan tugas akhir 

dan manfaat penulisan tugas akhir. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir dalam 

menjawab masalah penelitian yang diajukan sehingga dapat mempertajam konsep 

yang digunakan. 
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BAB III. PERENCANAAN BISNIS 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara merencanakan sebuah bisnis yang 

terdiri dari analisis lingkungan eksternal, analisis industri, analisis persaingan dan 

konsumen, rencana pemasaran, rencana operasi, dan rencana keuangan. 

 

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI BISNIS 

Bab ini menjelaskan tentang laporan kegiatan, analisa gap rencana dan realisasi. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


