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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia sebagai negara tropis mempunyai kekuatan dalam sumber 

sumber bahan baku alam. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di 

Indonesia merupakan kekuatan yang sangat potensial yang bagus untuk 

dimanfaatkan dan dikembangkan secara profesional. 

 Bagi masyarakat Indonesia, jamu merupakan resep obat yang didapatkan 

secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Jamu menjadi sejarah 

pengobatan tradisional Indonesia yang ada dan bertahan hingga kini. Hal ini 

menjadi bukti bahwa jamu merupakan sebuah aset yang sangat menguntungkan 

mengingat jamu selalu dibutuhkan dan mampu bertahan cukup lama di 

masyarakat Indonesia. 

Industri jamu saat ini memiliki prospek besar di pasar lokal maupun global. 

Hal ini rupanya juga disadari oleh beberapa pemain besar jamu di Indonesia 

seperti Sidomuncul dan juga pemain lokal di Surabaya yakni jamu Iboe dan benar 

terbukti bahwa jamu Iboe mampu bertahan hingga 100 tahun sedangkan 

Sidomuncul mampu membaca peluang lebih luas dengan menembus pasar 

internasional.  

 Jamu sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. yang diturunkan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi sungguh melekat di budaya dan 

kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penulis yang 

ingin mengembangkan usaha di bidang food and beverages khususnya di bidang 

jamu karena masyarakat sudah tidak awam lagi dengan jamu.  
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Di Surabaya, sudah mulai terlihat perkembangan industri makanan dan 

minuman yang semakin menjamur. Hal ini terlihat dari beberapa area di dalam 

mall di Surabaya seperti PTC yang di penuhi jajaran open gerai yang rata rata 

menjual makanan dan minuman. Tidak banyak pemain di bidang jamu yang 

menjual jamu di dalam mall di Surabaya. Berikut ini data jumlah rumah makan dan 

open gerai yang menjual jamu di Surabaya: 

 

Grafik 1.1 Jumlah Rumah Makan dan Open Gerai yang Menjual Jamu di dalam 
Mall dan di luar Mall Sumber: Data di ambil tanggal 24 Agustus 2014, di Supermall, 
Surabaya Plaza, Eat and Eat, Pasar Atom, Rumah Makan Dewa Ndaru, Rumah 
Makan Bebek Haji Slamet, Rumah Makan Mirota, Rumah Makan Bamegah, 
Ciputra World, Depot Ayam Goreng Djakarta. 
 

 Berikut ini detail dari Grafik 1.1 yang menunjukkan daftar rumah makan dan 

open gerai yang menjual jamu  sejenis sinom di dalam mall, di luar mall, dan secara 

online (instagram) : 

Tabel 1.1 Daftar Rumah Makan dan Open Gerai yang Menjual Jamu di dalam Mall 
dan di luar Mall 
 
Daftar Rumah Makan 
dan Open Gerai yang 
Menjual Jamu sejenis 
sinom di dalam Mall 

Daftar Rumah Makan 
dan Open Gerai yang 
Menjual Jamu sejenis 
sinom di luar Mall 

Daftar Rumah 
Makan dan Open 
Gerai yang Menjual 
Jamu sejenis sinom 
secara online 

0 1 2 3 4 5 6

rumah	makan	dan	open	stand

6

online

di	luar	mall

di	dalam	mall



	 3	

Cincau station 
(Supermall) 

Dewa Ndaru (Mayjend 

Sungkono) 

Sinom Nyonya Lin 

(instagram) 

Sidomuncul (Surabaya 

Plasa) 

Bebek Haji Slamet (HR 

Muhammad) 

Bfresh (instagram) 

Herbal Bar jamu iboe (eat 

n eat) 

Mirota   

Stand tanpa nama (pasar 

atom) 

Bamegah (Mayjend 

Sungkono) 

 

Sinom mbok dhe (pasar 

atom) 

Ayam goreng djakarta 

(kusuma bangsa 40) 

 

Sari Natural (Surabaya 

Plasa) 

Depot si mbok (foodcourt 

ciputra world) 

 

Sumber: Data di ambil tanggal 24 Agustus 2014, di Supermall, Surabaya Plaza, 
Eat and Eat, Pasar Atom, Rumah Makan Dewa Ndaru, Rumah Makan Bebek Haji 
Slamet, Rumah Makan Mirota, Rumah Makan Bamegah, Ciputra World, Depot 
Ayam Goreng Djakarta. 
 

Disamping semua kelebihan yang ada, bahan baku yang melimpah 

merupakan aset penting dalam pengembangan bisnis pada bidang jamu terutama 

bagi penulis yang ingin memantapkan diri sebagai bukan hanya penjual tetapi juga 

produsen. Penulis sudah mulai menjalankan bisnis jamu sejak bulan Juni 2010 

sebagai produsen dari jamu cair botol dengan merek Kurnia. Untuk menambah 

saluran distribusi, maka penulis memutuskan untuk membuka open gerai pertama 

di Golden City Mall Surabaya yaitu Café Jamu Heritage. 

Cafe Jamu Heritage merupakan sebuah konsep bisnis yang telah 

direalisasikan oleh penulis dalam rangka menambah saluran distribusi penjualan 

jamu cair merek Kurnia. Konsep Cafe Jamu Heritage adalah menjadi sebuah 
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tempat dimana konsumen dapat menemukan berbagai merek jamu untuk 

dinikmati ditempat maupun untuk dibawa pulang. 

 Visi penulis dalam menjalankan dan mengembangkan usaha Cafe Jamu 

Heritage ini adalah: 

1. Untuk menjadikan perusahaan sebagai pelaku bisnis jamu yang menjadi 

pilihan konsumen di Surabaya.  

2. Menaikkan prestige dari jamu itu sendiri. 

3. Memopulerkan jamu sebagai minuman yang sehat dan enak kepada 

masyarakat luas yang belum pernah bahkan menolak minum jamu 

dikarenakan mindset mereka yang menganggap jamu merupakan minuman 

yang pahit dan kuno. 

 Misi penulis untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 

1. Membangun dan mengembangkan Cafe Jamu Heritage agar bisa tersebar di 

mall-mall di Surabaya seperti Supermall, Tunjungan Plaza, Surabaya Plaza, 

dan juga bisa melebarkan usaha ke luar Surabaya.  

2. Membuat inovasi terhadap menu jamu di Cafe Jamu Heritage agar masyarakat 

tidak bosan dengan jamu, tetapi menjadi tertarik dengan menu jamu yang 

sudah di modifikasi.  

3. Menambahkan beragam nilai tambah agar konsumen menjadi loyal dan juga 

puas terhadap produk dan juga jasa yang di tawarkan oleh Cafe Jamu 

Heritage. 

 Sejak dibukanya Café Jamu Heritage pada tanggal 7 oktober 2010, terlihat 

respon yang cukup baik dari pengunjung Golden City Mall terutama yang melewati 

jalur jalan menuju tempat parkir di lantai upper ground dan juga pengunjung 

foodcourt. Dalam kurun waktu 2 minggu, terlihat penjualan jamu kemasan botol 
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pada hari Senin sampai Kamis berkisar antara 12 hingga 14 botol per hari, pada 

hari Jumat dan Sabtu penjualan jamu kemasan botol bisa mencapai 15 botol per 

hari, sedangkan pada hari Minggu penjualan jamu kemasan botol bisa mencapai 

20 hingga 24 botol per hari. 

Melihat bahwa respon yang didapatkan cukup baik, maka penulis 

merencanakan untuk mulai membuka cabang di mall lain di area Surabaya dengan 

model bisnis yang serupa. Jadi bisnis yang akan dikembangkan dalam penelitian 

adalah bisnis yang serupa (duplikasi) bisnis yang selama ini sudah dijalankan di 

Golden City Mall. Bisnis yang dijalankan di Golden City Mall cukup bagus yang 

dapat dilihat dari hasil penjualan perusahaan, oleh karena itu peneliti ingin 

mengembangkan bisnis dengan konsep sama dengan bisnis yang sudah 

dijalankan, hanya saja tempat untuk menjalankan bisnis berbeda. Hal ini 

dimaksudkan untuk membuat brand image yang kuat, bahwa Cafe Jamu Heritage 

ada dan tersedia di segala penjuru Surabaya, selain itu untuk membuat konsumen 

merasakan kemudahan dalam mendapatkan jamu Kurnia. 

Pada Juni 2012, nama gerai Cafe Jamu Heritage diganti menjadi Kurnia 

Cafe jamu. Alasan digantinya nama menjadi Kurnia Cafe Jamu adalah agar nama 

gerai lebih mudah diucapkan oleh semua orang sehingga juga bisa lebih diingat. 

Tidak hanya diingat oleh konsumen, tetapi juga lebih mudah diucapkan oleh 

pegawai pegawai gerai sekitar didalam mall sehingga saat ada konsumen yang 

bertanya lokasi gerai kami, mudah untuk mengucapkan dan mengingat nama gerai 

kami. 

November 2012, resmi dibuka cabang kedua Kurnia Cafe Jamu yang 

berlokasi di Pasar Atom Mall lantai 4. Selanjutnya, Maret 2013, menyusul resminya 

gerai ketiga Kurnia Cafe Jamu yang berlokasi di Pasar Atom tahap 1 lantai 2. 
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 Setelah berjalan hampir 2 tahun, pada 6 oktober 2013, Kurnia Cafe Jamu 

cabang Golden City Mall Surabaya ditutup dan dipindahkan ke Pasar Atom tahap 

1 lantai 4 Surabaya. Sehingga dikuartal terakhir tahun 2012, kurnia cafe jamu 

memiliki 3 cabang yang semuanya berlokasi di daerah Surabaya utara tepatnya di 

Pasar Atom Mall dan Pasar Atom Surabaya. 

 Pada tanggal 5 mei 2014, cabang Kurnia Café Jamu di Pasar Atom tahap 

1 lantai 2 pindah ke Supermall di area foodcourt. Selain dikarenakan telah 

habisnya kontrak sewa, owner melihat bahwa omset di cabang sebelumnya 

kurang begitu bagus. Pemindahan salah satu cabang ke Supermall yang berada 

di daerah Surabaya barat diharapkan dapat memudahkan konsumen yang 

bertempat tinggal di area Surabaya barat dalam mendapatkan produk jamu Kurnia. 

 Setelah berjalan hampir selama 3 tahun, misi penulis untuk mewujudkan 

visi juga semakin matang dan terarah ; 

1. membangun dan mengembangkan Kurnia Cafe Jamu agar bisa masuk di 

Tunjungan Plasa Surabaya, Ciputra World Surabaya, Galaxy Mall 

Surabaya serta bisa menjangkau pasar di area luar pulau jawa seperti Bali. 

2. Memasukkan produk jamu Kurnia ke hotel hotel besar di Surabaya, seperti 

Shangrila, hotel Bumi, dan hotel lainnya. 

3. Mengembangkan jalur penjualan secara online. 

 Penelitian dalam studi kelayakan bisnis ini akan mengkaji kelayakan usaha 

yang dituangkan dalam judul “STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN BISNIS 

KURNIA JAMU”. 

 

1.2 Rumusan  Masalah Penelitian 
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 Perumusan masalah mengarah pada bagaimana meningkatkan omset 

usaha Kurnia Cafe Jamu sehingga mencapai angka tiga ratus juta rupiah. Dalam 

hal ini, Kurnia Cafe Jamu memiliki konsep sebagai tempat menjual jamu secara 

modern dan juga cepat karena konsep desainnya yang merupakan open gerai 

sehingga identik dengan kesan ekspres. Penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: bagaimana meningkatkan omset usaha Kurnia Cafe Jamu ini sehingga 

mencapai angka tiga ratus juta rupiah, ditinjau dari aspek lingkungan bisnis, aspek 

struktur industri, aspek strategi perusahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

meningkatkan omset usaha Kurnia Cafe Jamu ini sehingga mencapai angka tiga 

ratus juta rupiah, ditinjau dari aspek lingkungan bisnis, aspek struktur industri, 

aspek strategi perusahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek 

sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Manfaat manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang studi 

pengembangan bisnis yang ditinjau dari aspek lingkungan bisnis, 

aspek struktur industri, aspek strategi perusahaan, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis, aspek sumber daya manusia, dan aspek 

keuangan. 
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b. Membantu penulis dalam mengembangkan bisnis Kurnia Cafe Jamu. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan gambaran kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat 

yang tertarik untuk memulai bisnis jamu tentang aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan ketika memulai bisnis jamu. 

b. Realisasi bisnis jamu Kurnia Cafe Jamu diharapkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat serta 

dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dengan adanya 

penyerapan tenaga kerja.   

 

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi untuk studi pengembangan bisnis, di bidang 

Kurnia Cafe Jamu ditinjau dari aspek lingkungan bisnis, aspek struktur industri, 

aspek strategi perusahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek 

sumber daya manusia, dan aspek keuangan.  

Lokasi yang dipilih untuk penelitian dibatasi untuk wilayah Surabaya 

dengan pertimbangan bahwa bisnis Kurnia Cafe Jamu yang akan didirikan dalam 

tahap pengembangan awal akan berada di wilayah Surabaya dengan target pasar 

adalah masyarakat Surabaya. 

 


