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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan latar belakang masalah untuk memberikan 

pemahaman mengenai penelitian ini. Hasil dari latar belakang masalah 

mengarahkan kepada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

batasan dari penelitian ini.  

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 memiliki dampak di berbagai negara termasuk di 

Indonesia. Dilansir dari situs resmi Covid WHO, pada bulan Desember 2020 

terdapat lebih dari 73 juta kasus dengan kematian lebih dari satu juta enam ratus di 

seluruh dunia (lihat Gambar 1.1). Jumlah ini terus-menerus menanjak sejak awal 

pandemi yang bermula pada awal tahun 2020.  

Gambar 1.1  Perkembangan Kasus Covid-19 secara Global 

Sumber: Covid WHO (2020) 

Di Indonesia sendiri sudah ada lebih dari enam ratus ribu kasus dan 

mencapai lebih dari 19 ribu kematian disebabkan oleh Covid-19 (lihat Gambar 1.2).
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Jumlah kasus di Indonesia masih terus menanjak meskipun pemerintah Indonesia 

sudah  sempat memberlakukan PSBB. Jumlah dari angka kematian karena Covid-

19 di Indonesia pada bulan Desember 2020 ini tergolong tinggi.  

 

Gambar 1.2  Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia 

Sumber: Covid WHO (2020) 

 Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini memberikan dampak 

negatif bagi seluruh sektor perputaran ekonomi termasuk sektor pariwisata seperti 

bisnis kuliner. Meningkatnya jumlah kasus di Indonesia memicu pemerintah untuk 

memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut juga PSBB. Selama 

masa PSBB, banyak bisnis kuliner seperti restoran yang sepi pengunjung dan 

bahkan harus tutup sementara. Namun dalam masa krisis ekonomi seperti saat ini, 

banyak bisnis makanan yang dapat melihat adanya peluang untuk bertahan 

(Rohmah, 2020). 

Banyak bisnis kuliner yang menginovasikan produknya menjadi masakan 

siap saji karena tingginya demand masyarakat pada saat pandemi seperti ini. 

Masyarakat yang saat ini sedang bekerja dan beraktivitas dari rumah lebih memilih 

untuk membeli kebutuhan pangan secara online dan yang memiliki umur simpan 

jangka panjang. Hal ini dikarenakan masyarakat saat ini tidak bisa ke luar rumah 
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setiap saat dan harus menjaga jarak dengan yang lain dalam upaya mengurangi 

penyebaran virus. Pembelian kebutuhan pangan melalui situs e-commerce pun saat 

ini sedang sangat ramai diminati oleh masyarakat (Chang dan Meyerhoefer, 2020). 

 Seperti contohnya dengan aplikasi Gojek dan Grab yang memelopori fitur 

Go-Food dan Grab-Food di Indonesia kini mengeluarkan fitur terbaru untuk 

masakan precooked siap saji atau tertera sebagai “Ready To Cook” di dalam 

aplikasinya (lihat Gambar 1.3). Konsep makanan precooked siap saji sendiri 

sebenarnya sudah ada lama, seperti makanan kaleng, makanan beku dan makanan 

yang hanya perlu dipanaskan sebentar. Semenjak pandemi Covid-19 ini, banyak 

orang yang mencari makanan precooked siap saji karena dinilai lebih praktis dan 

dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian.  

 

Gambar 1.3  Layanan Gojek Selama Pandemi 

Sumber: Gojek (2020) 
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 Produk makanan kemasan precooked siap saji menjadi pilihan yang tepat 

selama pandemi karena produk bisa tahan lama dan praktis penyajiannya. Usaha 

kuliner prouk siap saji ini memiliki prospek yang menjanjikan (Rohmah, 2020:69-

70). Produk precooked siap saji yang akan difokuskan untuk penelitian ini adalah 

produk masakan Indonesia.  

 Selama masa pandemi Covid-19, masyarakat mulai mengubah pola 

konsumsinya dan cenderung lebih memilih makanan sehat. Hal tersebut 

dikarenakan Covid-19 menyerang imunitas, karena itu masa seperti ini sangat 

diperlukannya sumber pangan yang dapat memenuhi gizi dan nutrisi yang juga 

membantu mempertahankan imunitas tubuh (Alami dkk, 2020:5). Masakan 

Indonesia disebut juga sebagai makanan sehat dikarenakan jumlah dari rempah-

rempah yang digunakan sebagai bumbu masak dalam satu makanan sangat 

bervariasi (Wijaya, 2019:6).  

 Menurut Setiawan (2020:1), Indonesia memiliki julukan sebagai “mother of 

spices”. Indonesia memiliki keunggulan karena letak geografisnya, sehingga hasil 

rempah-rempahnya menjadi incaran negara lain. Rempah-rempah adalah berbagai 

jenis tumbuhan yang memiliki rasa dan aroma khas serta seringkali digunakan 

sebagai bumbu ataupun penambah rasa masakan terlebih lagi untuk masakan khas 

Indonesia. Setiap rempah-rempah memiliki khasiatnya tersendiri dan banyak 

penelitian yang membuktikan khasiat dari rempah-rempah itu sendiri. Helmalia dkk 

(2019:26-31), menemukan banyaknya khasiat yang terkandung dalam salah satu 

rempah seperti jahe. Rempah jahe yang merupakan sebuah akar tumbuhan ternyata 

mengandung senyawa antioksidan. 
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1.2       Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam analisis 

ini adalah: bagaimana peluang bisnis produk precooked meal siap saji masakan 

Indonesia semenjak masa pandemi Covid-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mencari tahu peluang bisnis produk 

precooked meal siap saji masakan Indonesia. 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan peneliti tentang peluang bisnis 

yang ada selama pandemi untuk kebutuhan di masa mendatang. Selain itu 

juga untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk gelar Sarjana Pariwisata 

Strata Satu. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian dapat menambahkan jumlah referensi dari Universitas 

Ciputra untuk dapat dipakai dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitain dapat menambah wawasan bagi calon wirausahawan yang 

ingin mencari tahu tentang peluang bisnis makanan precooked siap saji. 
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1.5  Batasan Penelitian 

    Agar penelitian tidak menghasilkan pembahasan yang menyimpang dari 

tujuan yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada: 

1. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan para pelaku 

bisnis usaha kuliner yang mengeluarkan produk precooked siap saji selama 

masa pandemi 

2. Usaha kuliner yang akan diteliti setidaknya juga beroperasi secara online, 

baik melalui media sosial ataupun situs e-commerce. 

3. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surabaya dan wawancara dilakukan 

dengan informan yang memiliki bisnis kuliner di Kota Surabaya. 

 


