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BAB I 

DESKRIPSI BISNIS 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk ikut serta memajukan perekonomian dan usaha kecil menengah di 

Indonesia, masyarakat saat ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam 

membuka jenis usaha yang unik dan kreatif. Stand minuman adalah usaha yang 

terbilang cukup populer saat ini. Banyaknya keinginan masyarakat untuk mencoba 

sesuatu yang baru, celah inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha 

untuk membuat usaha Stand minuman segar. 

Kementrian perindustrian mencatat pertumbuhan industri makanan dan 

minuman (mamin) pada kuartal I 2016, sebesar 7,55 persen atau lebih tinggi 

dibandingkan periode sama pada tahun 2015 yang mencapai 7,54 persen 

(Republika : 2016).  Perkembangan bisnis minuman saat ini tidak hanya mengenai 

rasa dan harga, namun juga dari bahan dan kreativitas para pemilik bisnis 

minuman tersebut untuk mengkreasikan produk yang dijual agar dapat diterima 

oleh masyarakat. Seperti di Surabaya sendiri ada sebuah bisnis minuman keluarga, 

yaitu Cincau Station yang dikenal dengan kreasi minuman segarnya yaitu Cincau 

Ori dan Guriin. Selain itu, dalam menu minumannya terdapat juga beberapa 

varian lain dari minuman Cincau yang dikombinasikan dengan susu kedelai, 

santan, maupun sirup. Ada pula produk minuman franchise yang berasal dari 

Taiwan, yaitu Cha Time. Cha atau yang disebut teh dalam bahasa Indonesia, 
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merupakan sebuah tradisi bagi orang Taiwan bahkan sejak pertama diperkenalkan 

di barat daya Cina. Pendiri Cha time, Henry Wang Yao-Hui, mengkombinasikan 

kesegaran teh dan topping secara unik yang membuatnya sukses dan memiliki 

hingga ribuan outlet yang tersebar di seluruh dunia. 

Pomelo Pepper adalah bisnis yang bergerak dibidang makanan dan 

minuman yang mementingkan rasa, kebersihan, kualitas bahan, dan yang utama 

adalah bersahabat dengan konsumen dalam segi harga. Nama Pomelo sendiri 

berarti jeruk bali. Nama Pomelo dipakai bukan karena semua produk berbahan 

dasar jeruk, tetapi hanya sebagai image dari bisnis minuman yang dapat 

menyegarkan para penikmatnya.  Visi dan misi dari Pomelo Pepper ini adalah 

untuk membuat minuman dengan rasa yang menyegarkan dengan menggunakan 

bahan-bahan berkualitas namun memiliki harga bersahabat, serta sebagai usaha 

yang dikenal dan diminati di Indonesia. 

Produk dari Pomelo Pepper merupakan minuman ber-topping yang 

menggunakan rumput laut sebagai bahan topping. Rumput laut yang digunakan 

merupakan jenis euchema cottoni yang berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. 

Dikutip dari Jasuda.net (Situs Jaringan Sumber Daya Informasi dan Teknologi 

Rumput Laut Indonesia) tahun 2013, rumput laut Bontang memiliki kualitas jauh 

lebih bagus jika dibandingkan dengan rumput laut yang ada di daerah-daerah 

penghasil rumput laut di Indonesia lainnya. Selain itu, rumput laut banyak 

mengandung zat-zat nutrisi penting yang diperlukan bagi tubuh manusia, seperti 

Protein, Karbohidrat, Energi dan Serat Kasar. Kandungan lemaknya yang rendah 
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dan serat kasarnya yang cukup tinggi menyebabkan rumput laut baik untuk 

dikonsumsi sehari-hari. 

 

Gambar 1.1 Jenis Rumput Laut Euchema Cottoni  

Sumber: Data Diolah (2016) 

 Produk-produk minuman dari Pomelo Pepper sebelumnya dipasarkan 

secara instock, online dan mengikuti bazzar (calling tenant) selama lima bulan 

dikarenakan Pomelo Pepper masih melalui tahap perkenalan dengan masyarakat, 

sehingga belum memliki stand usaha sendiri. Saat ini Pomelo Pepper sedang 

mematangkan konsep produk minuman ber-topping menggunakan rumput laut, 

sehingga tidak berproduksi untuk sementara waktu. Produk minuman ber-topping 

Pomelo Pepper yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini yaitu; Comelo, 

Greenelo, dan Pomelo itu sendiri. 

1.1.1 Comelo 

Comelo merupakan minuman yang berbahan dasar coklat Kalimantan. 

Tidak banyak orang yang tahu bahwa di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur  

merupakan salah satu penghasil kakao rakyat di Indonesia. Meskipun arealnya 

relatif kecil bila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, 
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tetapi bagi petani di beberapa tempat di Kalimantan Timur, komoditi tersebut 

dijadikan sebagai mata pencaharian yang utama. Namun sayangnya kakao hasil 

perkebunan di Kalimantan lebih banyak diekspor ke luar negeri untuk diproses 

menjadi sebuah produk seperti cocoa powder, coklat batangan dan lain-lain, 

sehingga bahan untuk membuat minuman Comelo ini merupakan produk import. 

1.1.2 Greenelo 

 Greenelo adalah produk minuman yang memiliki bahan dasar green tea 

dan matcha bubuk yang kemudian dicampur dengan creamer. Pemilik 

menggabungkan bahan green tea dengan matcha agar aroma dari minuman dapat 

lebih terasa. Matcha sebenarnya adalah salah satu bentuk dari green tea. Menurut 

laman sajiansedap.com, perbedaan matcha dengan green tea adalah sebagai 

berikut: 

1. Green tea yang biasanya diminum sehari-hari adalah jenis sencha 

yang daunnya dikukus selama beberapa detik untuk mencegah 

oksidasi. Setelah dikeringkan, lalu dipanggang untuk proses 

pengawetan, sehingga daunnya tidak bisa dimakan. Sedangkan 

daun teh matcha dapat dikonsumsi seluruhnya karena telah 

dikeringkan dan ditumbuk halus. 

2. Green tea jarang sekali dikemas dalam keadaan bubuk, namun 

green tea yang berkualitas tinggi bisa dikemas dalam bentuk bubuk 

dengan aftertaste sedikit asam dan pahit. Sedangkan matcha biasa 

dijadikan campuran kue, es krim, coklat, cookies, dan latte karena 

bentuknya yang bubuk 
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3. Matcha mengandung kafein, polifenol, dan antioksidan lebih tinggi 

dan L-Theamin lebih banyak daripada rata-rata green tea. Oleh 

karena itu para peneliti mengatakan bahwa matcha memiliki 

kemampuan membakar lemak lebih tinggi, mencegah kanker, 

menjernihkan pikiran, dan meningkatkan konsentrasi. 

4. Matcha cenderung tumbuh di tempat yang lebih teduh daripada 

green tea, yang juga membuatnya lebih banyak mengandung 

klorofil dan kemampuan detoksifikasi. 

5. Green tea bisa dikemas sebagai teh celup, tapi matcha tidak. 

Karena begitu daun matcha dipanen, lalu dikeringkan dan 

ditumbuk menjadi bubuk yang kemudian bisa langsung diseduh 

dengan air panas. 

6. Warna matcha hijau terang berkat kadar klorofilnya yang lebih 

tinggi,tapi juga lebih pekat. Sedangkan green tea berwarna lebih 

gelap, tetapi lebih jernih. 

7. Green tea memiliki rasa yang lebih segar, sedangkan matcha lebih 

creamy. Rasanya cenderung seperti rumput laut. Tidak seperti 

green tea, matcha tidak meninggalkan aftertaste apapun. 

1.1.3 Pomelo 

Pomelo merupakan minuman dengan bahan dasar jeruk. Tidak seperti 

namanya yang berarti Jeruk Bali, minuman Pomelo ini menggunakan jeruk 

sunkist sebagai bahan utamanya. Jeruk sunkist sangat kaya akan kandungan serat, 

zat besi, vitamin C dan thiamin. Melihat kandungan vitamin C dan serta 
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kandungan nutrisi lain dalam jeruk sunkist ini, maka bisa diketahui bahwa dibalik 

rasa manis dan kesegaran jeruk sunkist  terdapat berbagai macam manfaat seperti; 

menjaga daya tahan tubuh, menurunkan kadar kolesterol tinggi, mencegah 

anemia, mencegah sembelit, mencegah hipertensi, menghasilkan energi bagi 

tubuh, menjaga kesehatan kulit wajah, mengusir nyamuk, mencegah batu ginjal 

dan mencegah diabetes (manfaat.co.id). 

Berikut ini penulis sertakan pula BMC (Business Model Canvas) dari 

Pomelo Pepper pada halaman berikutnya. 
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Gambar 1.2 Business Model Canvas Pomelo Pepper

 
Sumber: Data Diolah (2016)
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1.2 Kerangka Studi 

Didirikannya Pomelo Pepper ini dilatar belakangi oleh semakin 

berkembang dan bersaingnya bisnis usaha makanan dan minuman saat ini baik 

dari segi rasa, harga maupun kreatifitas para pengusaha untuk menarik minat para 

konsumen. Selain itu, pemilik ingin membuat bisnis minuman dengan harga yang 

cukup bersahabat yang dapat menyegarkan dan menyehatkan masyarakat yang 

mengkonsumsinya dengan tetap mengikuti perkembangan pasar yang ada. Dari 

rencana yang telah dijelaskan tersebut akan dilakukan studi kelayakan bisnis yang 

berdasar pada aspek marketing, aspek teknis, aspek organisasi, aspek hukum, dan 

aspek keuangan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah bisnis 

Pomelo Pepper dengan produk minuman ber-topping ini layak untuk dijalankan 

atau tidak. 

Kerangka studi dapat dilihat di halaman berikutnya pada Gambar 1.2 
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Gambar 1.2 Kerangka Studi 

Sumber : Data Diolah (2016) 
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