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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kartono (2007:27), secara umum industri bisnis terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu industri yang menjual produk kepada industri lain 

untuk diolah kembali menjadi barang jadi (biasa disebut dengan industri business 

to business-B2B) dan industri yang menjual produk langsung ke konsumen (biasa 

disebut dengan industri business to consumer-B2C). Bisnis retail merupakan 

bisnis yang menjual langsung ke konsumen.  

Kartono menyatakan bahwa bisnis retail dapat dibagi menjadi dua 

yaitu tradisional dan modern (2007:35). Dari sisi perilaku pasar, kedua jenis 

industri retail ini dapat dikatakan saling melengkapi dan bukan merupakan 

pesaing satu dengan yang lain karena seolah-olah mereka menggarap pasarnya 

sendiri. Konsumen retail modern mayoritas konsumennya adalah orang yang 

berskala ekonomi menengah ke atas sedangkan konsumen retail tradisional 

mayoritas berskala ekonomi menengah ke bawah (Kartono, 2007:35). 

Menurut Kanjaya dan Yongky (2010:2), bisnis retail makanan modern 

telah membuktikan eksistensinya, baik ketika kondisi ekonomi sedang baik 

maupun menurun, dapat dilihat dengan toko-toko makanan yang tidak pernah 

sepi. Terdapat beberapa karakteristik usaha retail modern menurut Adiwijaya 

(2010:9), yaitu: 
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1. Pengaturan penataan produk  yang terbuka dan teratur. Konsep terbuka 

merujuk pada kemudahan konsumen melihat setiap produk yang dimiliki 

toko tersebut dan konsep. Sedangkan konsep teratur merujuk pada 

penataan yang terpola untuk setiap produk yang dijual , misalnya penataan 

produk berdasarkan kategori, merek, ukuran produk, dan sebagainya. 

2. Harga yang tetap. Harga yang ditetapkan adalah tetap dan tidak dapat 

ditawar kecuali sedang melakukan program promosi yang memberikan 

pengurangan harga. 

3. Layanan mandiri. Konsumen mencari sendiri produk yang akan dibeli dan 

kemudian membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran. 

4. Penggunaan tekonologi. Teknologi digunakan untuk mempermudah proses 

belanja dalam sebuah toko. 

5. Jaminan kenyamanan belanja. Kenyamanan belanja yang dimaksud seperti 

kemudahan parkir, keramahan layanan, suasana yang nyaman (ruangan 

ber-AC dengan musi6k dan pencahayaan yang baik), fasilitas modern dan 

bersih, terdapat banyak ragam pilihan produk, serta penggunaan 

tekonologi yang menjamin keakuratan  dan sistem pembayaran pada akhir 

transaksi. 

Kondisi tersebut diperkuat dengan kebiasaan ngemil atau makan 

makanan ringan yang memang sulit dihindari, terutama bagi masyarakat yang 

sudah menjadikannya hobi mereka. Indonesia menempati urutan ketiga setelah 

China dan Jepang untuk tingkat konsumsi camilan yang paling tinggi 

(detikhealth.com, diakses pada 17 Oktober 2011). Dengan jumlah penduduk lebih 
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dari 241 juta jiwa (mediaindonesia.com, diakses pada 17 Oktober 2011), 

kebiasaan tersebut merupakan peluang bisnis untuk industri makanan namun 

kebanyakan makanan ringan yang ada masih menggunakan bahan kimia seperti 

natrium dan gula buatan, dimana zat tersebut kurang baik untuk kesehatan 

(detikhealth.com, diakses pada 17 Oktober 2011).  

Minimanimo bergerak dalam bidang distributor camilan khas Jawa 

Timur. Minimanimo menjual berbagai camilan yang sehat seperti keripik ubi 

ungu, keripik singkong, hingga menjual keripik buah. Salah satu contohnya 

keripik ubi ungu ternyata memiliki keunggulan tersendiri yang tidak diketahui 

oleh banyak orang. Ubi ungu atau merah mengandung 9900 mkg (32967 SI) per 

100 gramnya (pustakaku.net, diakses pada 3 Februari 2012). Semakin pekat warna 

ungunya maka makin tinggi kadar betakarotennya yang merupakan bahan 

pembentuk vitamin A dalam tubuh. Pigmen warna ungu pada ubi ungu 

mempunyai manfaat yaitu dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam 

tubuh, dan menghambat penggumpalan sel-sel darah (setiaphari.com, diakses 

pada 17 Oktober 2011). Ubi ungu dapat menjadi antioksidan (harianjogja.com, 

diakses pada 15 Februari 2012). Ubi ungu mengandung vitamin A, vitamin C, dan 

riboflavin. Sedangkan mineral dalam ubi ini diantaranya mengandung zat besi dan 

kalsium. Berdasarkan penelitian dr Zen Djaja, di Malang, Jawa Timur, 

mengkonsumsi bahan pangan kaya antioksidan dapat memperpanjang usia 

(Trubus, 2011:80). Antioksidan dapat mencegah terbentuknya radikal bebas yang 

memicu beragam penyakit degeratif seperti kanker, jantung koroner, dan diabetes 
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mellitus. Maka jika dibanding dengan makanan ringan yang lain, camilan yang 

dijual oleh perusahaan Minimanimo merupakan camilan yang sehat. 

Pada awalnya Minimanimo menjual produk yang lebih banyak 

variasinya, namun sekarang Minimanimo mempunyai standard baru yaitu dalam 

segi kualitas rasa. Minimanimo ingin agar konsumennya tidak kecewa terhadap 

produk yang dijual. Menurut pendiri Minimanimo,untuk bisnis makanan, kualitas 

rasa sangat berpengaruh apalagi Minimanimo menjual camilan khas yang bisa 

dijadikan buah tangan. Hal ini membuat Minimanimo ingin turut membantu 

konsumen-konsumennya dalam menyeleksi produk dalam hal rasa. Dalam 

menentukan produk yang dijual, Minimanimo meminta 10 orang konsumennya 

secara acak untuk mencoba camilan yang akan dijual. Kriteria produk yang dipilih 

untuk dijual adalah bila 8 dari 10 orang mengatakan enak. Strategi baru ini 

membuat Minimanimo harus menyeleksi produk-produk yang dijualnya, baik 

yang produk lama maupun produk baru.  

 

Tabel 1.1 
 Grafik Omset Penjualan Minimanimo Agustus 2010 – Juli 2011  
Sumber : Minimanimo 
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Sejak bulan Oktober 2010, Minimanimo merubah strateginya untuk 

mendorong omset penjualan dengan menyeleksi produknya. Tabel 1.1 

menunjukkan bahwa antara Oktober 2010 hingga Januari 2011, Minimanimo 

masih membutuhkan pengenalan untuk meyakinkan konsumen tentang strategi 

yang diterapkan dan akhirnya untuk bulan-bulan berikutnya mampu 

meningkatkan penjualan. Saat Minimanimo menjelaskan ke konsumen bahwa 

produk Minimanimo adalah produk yang sudah terseleksi, konsumen memberikan 

tanggapan yang positif. Mereka jadi tidak ragu untuk memilih camilan yang akan 

dikonsumsi sendiri maupun dijadikan buah tangan mereka. 

Saat ini Minimanimo melayani konsumen B2B dan B2C. Konsumen 

B2C didapat dari mulut ke mulut. Untuk penjualan B2B, Minimanimo harus 

mengirim ke toko. Untuk penjualan B2C, ada yang meminta untuk dikirim dan 

ada yang diambil. Untuk biaya pengiriman, Minimanimo tidak membebani 

konsumennya dengan biaya kirim karena hal tersebut adalah salah satu dari 

pelayanan yang Minimanimo berikan. Minimanimo sebenarnya hanya melayani 

pembayaran secara tunai saja akan tetapi karena adanya beberapa kondisi dimana 

pembeli ada yang meminta untuk hutang dahulu, maka Minimanimo  memberikan 

kompensasi waktu pembayaran hingga 2 minggu. Hal tersebut terjadi pada 

konsumen B2B dan bahkan seringkali ada yang telat membayar. Sedangkan 

konsumen B2C, pembayarannya selalu tunai. Minimanimo lebih menyukai 

pembayaran secara tunai seperti yang konsumen B2C lakukan, sehingga 

Minimanimo lebih fokus pada konsumen B2C.  



 

Konsumen 

lebih banyak orang yang tinggal di 

yang Minimanimo jual. Tidak sedikit yang membeli untuk dijadikan buah tangan 

untuk kerabatnya di kota asalnya.

40% konsumen Minimanimo

Pasar di Surabaya masih sangat luas

3.024.321 warga pada tahun 2011 (dispendukcapil.surabaya.go.id, diakses pada 

18 Maret 2012), maka prospek pembeli makanan di Surabaya masih 

mulai banyak penduduk luar kota bahkan luar pulau dan luar negeri datang ke 

Surabaya. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur melalui 

Bandara Juanda pada Juli 2011

dengan bulan Juni 2011 yang sebanyak 16.215 orang

pada 20 Oktober 2011

Tabel 1.2 
Persentase Pengeluaran Rata
2010 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010:26

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008

P
e

rs
e

n
ta

se
 

Konsumen Minimanimo lebih banyak dari Surabaya. Hal ini karena 

yang tinggal di Surabaya yang menyukai camilan dengan jenis 

jual. Tidak sedikit yang membeli untuk dijadikan buah tangan 

untuk kerabatnya di kota asalnya. Berdasarkan hasil observasi perusahaan, sekitar 

Minimanimo membeli camilan untuk dijadikan buah tangan.

Pasar di Surabaya masih sangat luas dengan penduduk berjumlah 

warga pada tahun 2011 (dispendukcapil.surabaya.go.id, diakses pada 

, maka prospek pembeli makanan di Surabaya masih 

mulai banyak penduduk luar kota bahkan luar pulau dan luar negeri datang ke 

umlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur melalui 

Juanda pada Juli 2011 mencapai 16,788 orang atau naik 3,53% dibanding 

dengan bulan Juni 2011 yang sebanyak 16.215 orang (jatim.bps.go.id, 

20 Oktober 2011).  

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang 20

Badan Pusat Statistik, 2010:26 
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Dari tabel 1.2 dapat dilihat peningkatan pengeluaran yang dikeluarkan 

untuk membeli makanan jadi masyarakat Indonesia tiap tahunnya. Tingkat 

pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan jadi penduduk Indonesia adalah 

14,23% pada tahun 2010 yang terus mengalami perkembangan dari tahun 2008 

hingga tahun 2010.  

Potensi pasar yang luas dengan daya konsumsi yang tinggi membuat 

penulis memiliki gagasan agar perusahaan lebih fokus supaya mendapatkan hasil 

yang maksimal. Tabel 1.3 di bawah ini menjelaskan beberapa perbandingan 

efektifitas konsumen B2B dan B2C berdasarkan pengalaman Minimanimo. 

Pembanding B2B B2C 

Jumlah pembelian 
(dengan varian keripik 
yang berbeda) 

10-60 bungkus 1-30 bungkus 

Pola pembelian 
(konsumen tetap) 

1-2 bulan sekali 1-5 minggu sekali 

Biaya pengiriman Dalam kota gratis, luar 
kota menggunakan daftar 
harga TIKI 

Gratis dengan minimum 
pembelian 5 bungkus 

Tingkat keuntungan 5-10% 15-35% 
Cara Pembayaran Kredit (2-4 minggu), 

perjanjian kredit 
sebenarnya maksimal 2 
minggu, namun ada 
beberapa yang susah 
ditagih sehingga mundur 
1-2 minggu 

Tunai  

Pengiriman Ada yang meminta pesan 
hari itu dan dikirim hari itu 
pula, namun juga ada yang 
mau menunggu hingga 1-2 
hari 

Fleksibel asal tidak lebih 
dari 1 minggu bahkan 
lebih banyak yang 
mengambil sendiri 

Tanggal kadaluarsa Tidak mau tanggal 
kadaluarsa kurang dari 2 
bulan 

Tidak mau tanggal 
kadaluarsa kurang dari 1 
minggu 

Tester Ada toko yang meminta 
tester  

Harus menyediakan 
tester 
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Tingkat meyakinkan 
untuk membeli 

Susah karena banyak yang 
sudah mempunyai supplier 
sendiri 

Mudah 

Mengajak kerabat 
untuk beli 

Tidak ada yang mengajak 
kerabatnya untuk beli 

Banyak yang mengajak 
kerabatnya untuk beli 

Penggunaan Dijual kembali Dikonsumsi dan 
dijadikan buah tangan 

Tabel 1.3 
Perbandingan Efektifitas Konsumen B2B dan B2C 
Sumber: Minimanimo 

Berdasarkan perbandingan efektifitas konsumen di atas, penulis 

mempunyai pemikiran agar perusahaan berkonsentrasi pada bisnis retail makanan 

modern dengan membuka toko yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan 

yang pernah dihadapi Minimanimo sebelummya khususnya masalah pola 

pembelian, pembayaran, tingkat keuntungan, dan pemasarannya. Konsumen B2C 

memiliki pola pembelian yang lebih teratur dengan tingkat keuntungan yang lebih 

besar dan tidak mengalami kendala dalam masalah pembayaran sehingga, 

Minimanimo memutuskan untuk lebih berkonsentrasi pada konsumen B2C walau 

tetap tidak melepaskan konsumen B2B. Apalagi didukung dengan B2C yang 

membantu dalam hal pemasaran dengan lebih banyak mengenalkan Minimanimo 

pada kerabatnya sehingga membuat jumlah konsumen Minimanimo bertambah.  

Kebiasaan orang Indonesia juga mendukung berkembangnya bisnis ini 

yaitu persepsi atau kebiasaan ketika berpergian membawakan oleh-oleh atau buah 

tangan (female.kompas.com, diakses pada 11 April 2012). Walau sebenarnya 

tidak ada kewajiban untuk membawa pulang buah tangan, namun rasanya tidak 

lengkap jika pulang dengan tangan kosong. 

Tempat atau lokasi usaha sangatlah penting bagi suatu perusahaan 

sehingga harus dipertimbangkan dengan benar. Menurut Adiwijaya (2010:43), 
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penentuan lokasi merupakan strategi utama dalam usaha retail yang akan menjadi 

jalan pembuka yang menentukan kesuksesan sebuah usaha ritel.  

Berdasarkan data peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang 

datang ke Jawa Timur melalui bandara Juanda, penulis melihat peluang untuk 

membuka toko oleh-oleh di kawasan sekitar bandara Juanda. Didukung lagi 

bahwa bandara Juanda merupakan pintu gerbang kawasan Indonesia Timur 

(juanda-airport.com, diakses pada 6 April 2012). Apalagi untuk kedepannya 

bandara Juanda dan jembatan Suramadu akan dihubungkan dengan tol 

(indonesiafinancetoday.com, diakses pada 6 April 2012). Dari data-data di atas, 

penulis mempunyai gagasan untuk lebih berkonsentrasi pada konsumen B2C 

dengan membuka toko oleh-oleh khas Jawa Timur. Toko oleh-oleh khas Jawa 

Timur ini nantinya tidak menjual camilan saja, namun akan menjual barang khas 

Jawa Timur juga dengan bekerjasama dengan produsen dan distributor oleh-oleh 

yang lain khas Jawa Timur. 

Konsumen yang dituju di kawasan tersebut adalah yang kelas 

ekonominya menengah. Menurut bisniskeuangan.kompas.com, jumlah warga 

kelas menengah di Indonesia meningkat 50 juta dari tahun 2003-2010 menjadi 

131 juta jiwa (diakses pada 6 April 2012). Pengeluaran harian 2-6 dollar AS dari 

rentang pengeluaran 2-20 dollar AS menjadi batasan kelas menengah. Hal ini 

akan diukur dengan penelitian dalam studi kelayakan bisnis ini untuk mengetahui 

layak tidaknya ide penulis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah layakkah Minimanimo 

membuka toko oleh-oleh khas Jawa Timur di dekat kawasan bandara Juanda 

Surabaya  ditinjau dari aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

manajemen, aspek teknis, dan aspek keuangan? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini 

adalah: 

1. Aspek yang digunakan dalam analisis studi kelayakan bisnis ini adalah 

aspeuk yuridis,  aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek 

teknis, dan aspek keuangan. 

2. Wilayah yang diteliti adalah daerah dekat kawasan bandara Juanda 

Surabaya 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Analisis tentang studi kelayakan bisnis makanan ringan ini dilakukan 

dengan maksud agar mengetahui kelayakan pendirian toko oleh-oleh khas Jawa 

Timur Minimanimo Shop di dekat kawasan bandara Juanda Surabaya ditinjau dari 

aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis, dan 

aspek keuangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis lain 

yang melakukan penelitian sebagai sumber pembanding untuk mengetahui 

kelayakan pendirian toko makanan ringan Minimanimo jika dianalisis dari aspek 

lingkungan eksternal dan aspek lingkungan internal. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai dasar, pedoman, dan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan bisnis makanan ringan. 

2. Bagi pengusaha 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

seberapa besar perkiraan minat konsumtif masyarakat terhadap 

makanan ringan. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

perkembangan bisnis makanan ringan. 


