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BAB I 

DESKRIPSI BISNIS 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2016 diprediksi 

mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan data statistik yang dinyatakan 

oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yaitu pada triwulan pertama tahun 2016 

pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4.92% 

dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 yaitu 4.73% (BPS, 2016). 

Peningkatan tersebut tentunya didukung oleh peningkatan pada berbagai sektor 

dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah industri Makanan dan 

Minuman (Mamin). Berdasarkan statistik yang dinyatakan oleh Kemenperin yaitu 

pada triwulan satu tahun 2015, pertumbuhan industri Mamin nasional mencapai 

8,16% atau lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas sebesar 5,21% 

(Kemenperin, 2015), dapat diprediksikan bahwa potensi pertumbuhan industri 

Mamin tahun 2016 juga akan mengalami peningkatan. 

Kota Surabaya, sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia, juga turut 

mengalami pertumbuhan industri Mamin yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya kafe dan restoran baru yang bermunculan. Ketua Asosiasi 

Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) Jatim, Tjahjono Haryono 

menyatakan bahwa Apkrindo telah mengamati selama semester satu tahun 2016, 

ada tiga puluh kafe restoran baru buka, atau dalam satu bulan bisa delapan 
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restoran seperti di kawasan MERR Surabaya timur (Bisnis.com, 2016). Selain itu, 

bazaar makanan juga marak diadakan di berbagai lokasi Surabaya dengan 

peminat yang terus bertambah, menurut sumber dari media sosial Instagram, 

contohnya :  HiveMarket (19-21 Februari 2016), Hype Epicon (26-28 Februari 

2016), Conquro Bazaar (25-27 Maret 2016), Alleyway Street Event & Bazaar (25-

27 Maret 2016), dan Hyperlink Project (8-10 April 2016). Maka dari itu, 

pertumbuhan tersebut menjadikan persaingan industri kuliner di wilayah Surabaya 

semakin kompetitif. 

Pertumbuhan pesat tersebut menjadikan persaingan bisnis Mamin di 

wilayah Surabaya semakin kompetitif. Ricky F, dalam jurnal penelitiannya yang 

berjudul “Faktor-faktor yang menentukan dining choice masyarakat Surabaya 

dalam memilih restoran”, menyatakan bahwa faktor yang paling banyak 

mempengaruhi pemilihan restoran adalah faktor produk, khususnya pada 

kesesuaian cita rasa produk (Tungkiman, 2015:1). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, maka untuk mampu bertahan dalam persaingan bisnis Mamin, maka 

pada pengusaha kuliner harus dapat mempertahankan cita rasa yang stabil dan 

unik pada produk yang dijualnya. 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi cita rasa suatu produk 

makanan adalah saus. Menurut KBBI, definisi saus adalah kuah yang kental berisi 

bumbu bahan tertentu (tomat, cabai, dan sebagainya) untuk pasangan kue atau 

lauk; kuah penyedap makanan. Saus adalah penyedap makanan dan dapat 

menambah cita rasa makanan. Saus juga dapat memperkaya aroma makanan dan 

meningkatkan penampilan makanan sehingga menambah nafsu makan (Tabloid 
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Nova, 2015). Saus  menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dan 

dipertahankan dalam suatu bisnis kuliner. Makanan yang disajikan dengan saus 

yang tidak tepat maka dapat mengurangi daya jual produk makanan tersebut. 

Menurut Wayne Gisslen (2011:171) dalam bukunya yang berjudul 

“Professional Cooking” menyatakan struktur saus sebagai berikut : 

The major sauces we consider here are made of three kinds of ingredients: 

1.  A liquid, the body of the sauce 

2.  A thickening agent 

3.  Additional seasoning and flavoring ingredients 

To understand sauce-making, you must first learn how to prepare these 

components and then how to combine them into finished sauces. 

Tiga komponen penting saus adalah cairan pembentuk saus, pengental dan 

tambahan bumbu dan rempah. Seorang juru masak harus terlebih dahulu mengerti 

cara mempersiapkan komponen-komponen tersebut, kemudian 

mengkombinasikannya menjadi saus yang enak untuk disajikan dan dapat 

diterima oleh konsumen. Selain harus memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai komponen saus tersebut, seorang juru masak juga harus memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang saus agar dapat menghasilkan 

saus dengan cita rasa enak dan konsisten. 

 

1.2. Deskripsi Bisnis 

Berdasarkan pemaparan di atas, saat ini industri Makanan dan Minuman 

sedang berkembang pesat dan dengan demikian semakin banyak pengusaha yang 
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tertarik untuk investasi pada industri Makanan dan Minuman . Perkembangan 

suatu bisnis kuliner sangat bergantung pada cita rasa dan konsistensi dari produk 

yang dijualnya. Agar dapat menghasilkan produk dengan cita rasa enak 

dibutuhkan tenaga kerja, dalam hal ini juru masak, yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang memadai pula. Tingkat kompetensi yang tinggi dibutuhkan 

pula biaya yang lebih tinggi untuk membayar keahlian tersebut. Penulis tertarik 

untuk melakukan studi kelayakan bisnis saus instan. Bisnis tersebut akan 

menyediakan produk saus instan dengan cita rasa dan kualitas yang konsisten dan 

ditujukan untuk menjawab permasalahan tersebut. 

Kelayakan bisnis saus instan BonSalsa akan ditinjau dari aspek market 

issues yaitu evaluasi terhadap penawaran pasar kepada konsumennya, market 

segments yaitu evaluasi terhadap daya tarik pasar dan potensi pertumbuhan 

segmen pasar, needs and demands yaitu evaluasi apakah kebutuhan konsumen 

telah dipenuhi, switching cost yaitu evaluasi terhadap kesediaan konsumen untuk 

mengeluarkan biaya perpindahan, dan revenue attractiveness evaluasi terhadap 

biaya yang rela dibayar oleh konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.3. Kerangka Studi 

 
Gambar 1.1 Kerangka Studi 

Sumber: Data Diolah (2016) 

     


