
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Ringkasan Eksekutif 

  Nama Perusahaan  : Base Camp Cookies café 

  Alamat Perusahaan  : Mall Ciputra World Lantai 3 Nomor 1 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
Logo Base Camp Cookies café 
Sumber : data diolah 

Kafe adalah warung kopi yang agak lumayan bagus; tempat minum kopi 

yang dihibur oleh musik (Muda, 2006:287). Memulai sebuah bisnis sangatlah 

berbeda dengan berdagang. Dalam berdagang tidaklah memerlukan konsep, 

namun jika terjun ke dunia bisnis, konsep bisnis yang dibuat pada awal berbisnis 

akan menentukan hasil selanjutnya (Ekotama, 2008:87). Base Camp Cookies café 

merupakan sebuah bisnis usaha yang berkonsepkan kuliner dan markas 

kemiliteran. Produk utamanya adalah cookies yang bervariasi, Namun Base Camp 

Cookies café juga tetap menyediakan minuman semacam kopi, teh, jus dan 

minuman beralkohol. Bisnis yang bergerak di bidang kue kering (cookies), 

cupcake atau sejenisnya masih sangat menjanjikan karena sifatnya emosional. 

Konsumen tidak hanya membeli makanan karena rasanya saja, namun juga karena 
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adanya perasaan emosional seperti berkaitan dengan hari ulang tahun, hari kasih 

sayang, promosi pekerjaan atau saat-saat spesial lainnya (Barata, 2010:1). Kue 

kering merupakan salah satu jenis makanan ringan yang diminati masyarakat. 

Konsumsi rata-rata kue kering di kota besar dan pedesaan di Indonesia adalah 

0,40 kg/kapita/tahun (Suarni, 2009:28). Olahan kue kering tidak memerlukan 

pengembangan volume seperti kue basah dan rerotian, tetapi harus renyah, tidak 

cepat menyerap air, tidak keras dan tidak mudah hancur (Suarni, 2009:28). Bisnis 

cookies sebagai pilihan produk utama Base Camp Cookies café, karena bisnis ini 

masih menjanjikan. Disamping itu produk cookies dapat dijangkau dan 

dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Menurut Sugiyono,(2010:74) 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Untuk 

itu, penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan dari data 

tersebut menyatakan bahwa dalam sebulan sebanyak 47% masyarakat sangat 

sering mengkonsumsi cookies dan 31% sering mengkonsumsi cookies. 

 

Gambar 1.2  
Diagram kuesioner mengenai kegemaran konsumen mengkonsumsi cookies 
Sumber : data diolah 

Base Camp atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan markas, 

yang berarti tempat kedudukan, pusat, pemimpin tentara, pandu, badan, 
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perjuangan dan sebagainya (Poerwadaminta, 2005:32). Kata Base Camp 

digunakan sebagai nama perusahaan Base Camp Cookies café dikarenakan adanya 

keinginan untuk menyatukan nama perusahaan dengan konsep ketentaraan atau 

militer. Disamping itu untuk memberikan kesan bahwa Base Camp Cookies café 

merupakan pusat atau markas produk kue kering (cookies) sehingga setiap 

masyarakat yang ingin membeli produk cookies langsung akan teringat Base 

Camp Cookies café. 

 Base Camp Cookies café dilengkapi dengan fasilitas panggung. 

Keberadaan panggung di Base Camp Cookies café merupakan salah satu 

penunjang konsep, yang menjadi ciri khas tersendiri dari café manapun yang juga 

menyediakan panggung. Pembedanya adalah para kontestan yang tampil di atas 

panggung adalah para pengunjung yang hadir di Base Camp Cookies café, jadi 

bukanlah orang yang secara khusus telah disewa dan diberi upah oleh pihak Base 

Camp Cookies café. Fungsi panggung ini untuk menampilkan bakat-bakat 

terpendam yang dimiliki oleh para pengunjung yang hadir. Tujuannya untuk 

menghibur para pengunjung lain yang hadir serta mengajak dan memberi 

kesempatan kepada para pengunjung untuk lebih berani lagi dalam menampilkan, 

menggali potensi kemampuan yang ada secara positif. Kontestan yang tampil di 

atas panggung tentunya adalah pengunjung yang telah membeli produk cookies 

yang telah tertera di menu. Bagi para kontestan yang tampil di atas panggung akan 

diberikan waktu selama 10 menit, jatah waktu ini ditetapkan dengan tujuan agar 

acara berjalan lancar dan para peserta lain yang ingin tampil masih mendapat 

kesempatan. Setiap penampilan yang dipertunjukkan akan dinilai oleh para 
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pengunjung yang hadir di Base Camp Cookies café. Dalam hal penilaian hanya 

dapat disampaikan dalam dua bentuk yakni tepuk tangan dan teriakan 

mencemooh. Tepuk tangan yang banyak merupakan ungkapan bahwa penampilan 

yang ditampilkan oleh kontestan telah menghibur pengunjung yang ada. Untuk itu 

sebagai imbalannya akan mendapatkan sovenir cantik dari Base Camp Cookies 

café. Tidak hanya itu, data kontestan akan diminta dan disimpan oleh pihak café 

untuk keperluan acara-acara kedepannya. Namun teriakan cemooh sebagai 

ungkapan bahwa para penonton tidak menyukai penampilan kontestan yang 

tampil. Bagi para kontestan yang mendapat teriakan tanda tidak disukai, maka 

akan didatangi oleh 2 petugas Base Camp Cookies café, untuk dibawa turun dan 

di kembalikan ke tempat duduknya.  

 Koran Lokal pada tanggal 5 Juni 2010 menyebutkan bahwa Kafe telah 

menjadi tempat yang dicari–cari oleh banyak orang dari segala kalangan dan 

umur. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, masyarakat memiliki keinginan untuk 

selalu berkomunikasi atau berkumpul baik itu bersama teman, rekan kerja, 

ataupun keluarga. Untuk itu, kafe yang menyuguhkan atmosfer nyaman, privasi, 

dan tentu saja makanan dan minuman lezat tak ayal hadir bak oase untuk 

masyarakat yang terjebak dalam rutinitas kerja. Menyempatkan diri untuk 

bersantai dan melepas lelah adalah alternatif yang tak bisa ditampik begitu saja. 

 Pernyataan ini juga diperkuat dari kuesioner yang telah dibagikan kepada 

kepada 100 responden pada periode bulan Juni – Juli 2010. Berikut merupakan 

beberapa bagian dari pertanyaan kuesioner yang telah disebarkan kepada 100 

responden. 
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Gambar 1.3  
Diagram hasil kuesioner mengenai tujuan orang ke café. 
Sumber: data diolah 

Berdasarkan Gambar 1.3 menjelaskan bahwa sebanyak 62% orang pergi ke kafe 

untuk mengobrol. Sedangkan 28%  untuk bersantai dan sisanya 10%  berbisnis. 

Dari sini terlihat bahwa kafe telah dijadikan alternatif bagi banyak orang untuk 

mengusir kejenuhan atau melakukan aktivitasnya.  

 

Gambar 1.4  
Diagram hasil kuesioner mengenai faktor yang menjadi daya tarik ketika berkunjung ke café. 
Sumber : data diolah 

 Faktor utama yang memikat hati masyarakat ketika menentukan pilihan café 

adalah rasa dan harga dari produk yang dijual. Selanjutnya adalah konsep dan 

desain ruang, ketiga adalah fasilitas serta pelayanan yang diberikan dan terakhir 

merek (Gambar 1.4). Bagi masyarakat atau konsumen, merek bukanlah faktor 

utama ketika memutuskan pilihan café. Namun, juga tidak dipungkiri bahwa café 

bermerek yang sudah ada tersebut telah memberi kepuasan konsumen. Untuk itu 
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Base Camp Cookies café berusaha untuk membangun café yang benar-benar 

memuaskan bagi konsumen sehingga secara otomatis merek atau nama Base 

Camp Cookies café akan tertanam di benak pikiran masyarakat. 

 

1.2 Visi dan Misi 

1.2.1 Visi  

 Berbisnis tidak sekedar berani membuka usaha. Berani membuka usaha 

saja tanpa berani mengorbankan waktu untuk menumbuhkan bisnis dan berani 

bertahan menghadapi serbuan rival bisnis hanyalah impian yang tidak menjadi 

nyata (Ekotama, 2008:36).“The right time for the best”, merupakan sebuah visi 

sekaligus komitmen Base Camp Cookies café untuk selalu berusaha memberikan 

yang terbaik, diwaktu yang tepat. Pemberian terbaik diwaktu yang tepat adalah, 

menyediakan tempat disertai fasilitas yang benar-benar disesuaikan kebutuhan 

yang masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang ingin menyelenggarakan suatu 

acara seperti ulang tahun, perlombaan dan sebagainya, dapat langsung memilih 

lokasi di Base Camp Cookies café. Tentu saja secara tidak langsung Base Camp 

Cookies café akan menyesuaikan kebutuhan pengunjung tersebut dengan konsep 

yang ditetapkan Base Camp Cookies café, jadi jikalau keinginan tersebut tidak 

sesuai atau di luar batas kemampuan, maka Base Camp Cookies café tidak akan 

memenuhi keinginan tersebut. 

 Pada dasarnya visi“The right time for the best” juga dapat digunakan 

sebagai motivasi para pengunjung yang hadir, agar para pengunjung termotivasi 
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untuk berani menampilkan kelebihan yang dimiliki selama masih berada di Base 

Camp Cookies café.  

1.2.2 Misi 

a. Menciptakan produk yang dapat sekaligus mengedukasi pengunjung. 

Sebagai contohnya, mendesain dan memberi nama produk cookies sesuai 

dengan perlengkapan atau kendaraan pasukan militer. 

b. Mendesain ruang yang menarik dan berbeda dari biasanya. Dengan 

menciptakan suasana desain ruang yang benar-benar disesuaikan dengan 

konsep markas kemiliteran. 

c. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pengunjung. Melatih 

karyawan agar selalu ramah, tangkas dalam melakukan tugas. 

Menyediakan tempat atau fasilitas yang fungsinya dapat menghibur 

pengunjung, salah satunya adalah menyediakan panggung di dalam 

ruangan. 

d. Mengembangkan perusahaan dengan menjalin hubungan yang baik 

secara internal (sesama pegawai) maupun eksternal (lingkungan sekitar, 

konsumen, pemasok bahan baku). Secara internal dapat dilakukan 

dengan menjalin kebersamaan dengan saling bertukar cerita maupun 

pendapat, memberikan penghargaan kepada pegawai yang bekerja baik 

dan cukup lama, memberi santunan ketika pegawai merayakan hari raya 

keagamaan atau jika salah seorang pegawai maupun keluarganya 

mendapat musibah. Secara eksternal dilakukan dengan cara menjalin 

kedekatan kepada orang sekitar baik konsumen maupun pemasok bahan 
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baku. Meminta dan menyimpan data konsumen yang sering berkunjung 

ke Base Camp Cookies café dan menghapalkan nama konsumen yang 

sering berkunjung. Ketika konsumen tersebut melakukan kunjungan 

berikutnya maka dapat disapa dengan memanggil nama konsumen 

tersebut. Memberikan kaidah atau santunan sebagai tanda ikut peduli 

kepada orang yang merayakan suatu perayaan pesta maupun kedukaan, 

Santunan tersebut dapat berupa uang, lagu, maupun ucapan. Sebagai 

contoh, jika terdapat konsumen yang merayakan ulang tahunnya di Base 

Camp Cookies café, maka pihak café akan ikut berpartisipasi dengan cara 

ikut menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan memberikan ucapan 

selamat dengan berjabat tangan maupun memberi produk.    

 

1.3 Tujuan 

 Berbisnis mendambakan kekayaan berupa uang, bukanlah pebisnis tetapi 

pedagang. Kekayaan yang diraih pebisnis itu bukanlah uang, namun kemanfaatan 

bisnisnya untuk orang banyak. Semakin banyak orang yang memperoleh manfaat 

dari bisnisnya, semakin kaya pebisnis itu (Ekotama, 2008:36).  

 Base Camp Cookies café membagi tujuannya menjadi tujuan jangka 

pendek dan tujuan jangka panjang. Antara lain : 

1. Tujuan jangka pendek 

Dalam waktu kurang lebih selama tiga tahun lebih lima bulan, sesuai 

dengan perhitungan melalui payback period dan diharapkan mampu: 
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a. Menjadi suatu café yang digemari pengunjung sebagai tempat 

hiburan dan markas dari produk makanan cookies. 

b. Nama perusahaan dapat tertanam di benak masyarakat, ketika ingin 

mengkonsumsi makanan kue kering konsumen sudah mengerti 

tempatnya. 

c. Berkreasi dengan produk baru yang ditampilkan dari rasa maupun 

bentuk produk itu, kemudian setiap bulannya ditambahkan ke dalam 

menu tersebut dengan diberi tanda khusus yang diartikan sebagai 

produk musiman dan baru. 

d. Menjadi tempat penyaluran dan pengembangan bakat-bakat yang 

terpendam. 

2. Tujuan jangka panjang 

a. Menambah kapasitas ruangan. 

b. Memperbaiki kekurangan yang masih belum memenuhi efisiensi 

kerja dan kepuasan konsumen.  

c. Ekspansi usaha agar lebih dikenal. 

d. Memiliki hubungan erat dengan salah satu produser, redaksi koran 

dan stasiun televisi, sehingga bakat-bakat unik dan bagus yang 

dipertunjukan oleh pengunjung, suatu saat dapat diperlihatkan kepada 

para produser dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung mengangkat 

citra Base Camp Cookies café sebagai tempat bertumbuhnya para 

actor dan actress dunia perfilman. 
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3. Manfaat 

a. Bagi masyarakat, remaja, mahasiswa, eksekutif dan keluarga. 

Tersedianya sebuah tempat yang menawarkan produk cookies yang 

mana merupakan makanan ringan yang digemari oleh khalayak ramai. 

Tidak hanya itu, dengan adanya fasilitas panggung yang 

diperuntuhkan bagi pengunjung dan disesuaikan dengan konsep 

kemiliteran. Maka secara tidak langsung akan menghibur sekaligus 

menantang pengunjung untuk lebih percaya diri menampilkan 

bakatnya di atas panggung. 

b. Bagi pemerintah. 

Membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang 

kian terus bertambah. Disamping itu juga memberi tambahan 

pemasukan anggaran bagi pemerintah, yang disampaikan dalam 

bentuk pajak. 

c. Bagi perusahaan.  

1) Perusahaan akan merasa puas karena mampu menciptakan suasana 

yang berbeda dari café yang telah hadir sebelumnya.   

2) Ikut serta dalam mengembangkan dan melatih keberanian 

pengunjung untuk lebih percaya diri dengan bakat yang dimiliki. 

3) Mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan produk dan jasa. 
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1.4 Keungggulan Kompetitif 

Keunggulan yang dimiliki dari Base Camp Cookies café ialah: 

1. Sedikitnya pesaing yang memiliki konsep seperti yang dihadirkan oleh 

Base Camp Cookies café. Di Indonesia bahkan di luar negeri belum 

pernah ada kafe-kafe yang memadukan konsep seperti yang ditawarkan 

oleh Base Camp Cookies café yakni kuliner dan markas kemiliteran.  

2. Lokasi yang strategis yakni di dalam mall Ciputra World, merupakan 

sebuah tempat  hiburan sekaligus berbelanja sehingga sudah dapat 

dipastikan setiap harinya mall tersebut akan ramai dengan banyaknya 

pengunjung. 

3. Harga yang ditawarkan sesuai dengan produk yang didapatkan 

(reasonable)  sehingga mampu bersaing dengan jenis usaha yang menjual 

produk serupa dengan Base Camp Cookies café yakni cookies dan 

minuman. 

4. Desain ruang dan fasilitas yang unik. 

Desain ruang merupakan salah satu penunjang dari konsep yang 

diinginkan. Disini ruang kitchen di desain dengan menggunakan kaca 

sebagai pembatas antara  ruang pengunjung dengan dapur (open kitchen). 

Tujuannya agar para pengunjung dapat melihat sekaligus mengetahui cara 

pembuatan cookies. Base Camp Cookies café juga menyediakan tempat 

bagi pengunjung yang ingin makan di tempat. Dengan mengandalkan kursi 

dan meja yang telah di desain secara khusus maka dapat dipastikan akan 

menarik pengunjung untuk betah tinggal lebih lama di café ini. 
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5. Produk cookies yang digabungkan dengan café, sehingga sangat 

membedakan  dari café dan toko cookies manapun yang telah ada di 

Surabaya. 

Base Camp Cookies café adalah sebuah tempat usaha yang didirikan 

dengan mengusung konsep markas kemiliteran. Beberapa hal yang menjadi 

penunjang sekaligus keunggulan dari konsep markas kemiliteran, adalah 

dengan adanya beberapa fasilitas seperti berikut: 

a. Panggung 

Sesuai dengan konsep kemiliteran, keberadaan panggung ini digunakan 

sebagai tempat dimana para pengunjung dari segala usia untuk diberi 

kesempatan menampilkan bakat atau keinginan yang terpendam dalam 

dirinya. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan para pasukan militer yang 

selalu mengusir kegelisahan dan kejenuhannya dengan cara menampilkan 

sesuatu yang menghibur di depan para temannya yang lain. Oleh karena 

itu, diharapkan panggung yang tersedia ini juga mampu dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh para pengunjung yang hadir. 

b. Pigura 

Digunakan sebagai tempat memamerkan beberapa gambar foto angkatan 

militer dan peralatan perang dan gambar lainnya yang sesuai dengan 

konsep militer. 

c. Kostum para pegawai. 

 Pakaian ala tentara dan tenaga medis, yang mana pegawai berjenis kelamin 

laki-laki akan mengenakan seragam layaknya pasukan militer sedangkan 
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pegawai perempuan mengenakan pakaian tenaga medis. Penetapan kostum 

guna menguatkan dan menserasikan konsep yang dibangun oleh Base 

Camp Cookies café. 

 

1.5 Lokasi 

  Base Camp Cookies café terletak di dalam mall Ciputra World lantai 3 

nomor 1, Surabaya. Lokasi ini dipilih karena bangunan mall Ciputra World 

merupakan mall yang baru dan megah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Suprihadi, 2009:1) menunjukkan bahwa wisatawan kota Surabaya yang 

berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata di luar kota Surabaya sebagai pilihan 

pertama adalah sebanyak 73 obyek dan daya tarik wisata dan lima terbesar yang 

menjadi pilihannya adalah WBL, Kuta Bali, Jatim Park, Tretes, dan Kawasan 

Wisata Pulau Bali. Sedangkan 65 jenis obyek dan daya tarik wisata di dalam kota 

Surabaya yang pernah dikunjungi dapat dikategorikan yakni wisata budaya, minat 

khusus, serta wisata rekreasi dan hiburan. Ketiga kategori yang paling banyak 

diminati adalah obyek dan daya tarik wisata minat khusus yang terdiri dari 

Tunjungan Plaza, PTC, Galaxy Mall, dan Surabaya Plaza. Adapun waktu 

berkunjung yang terbanyak ketika mengalami libur panjang dan banyak 

dipengaruhi oleh teman atau pacar sewaktu mengunjunginya serta rata-rata 

menghabiskan uang paling banyak kurang dari 200 ribu rupiah. Tingkat 

keseringan berkunjung seminggu sekali dan perasaan setelah berkunjung lebih 

banyak merasa senang terutama pada tiga obyek dan daya tarik wisata yang 

tergolong paling disukai yakni PTC, Tunjungan Plaza, dan Galaxy Mall; 
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sementara dua obyek dan daya tarik wisata yang paling banyak tidak disukai oleh 

wisatawan kota Surabaya adalah Pantai Ria Kenjeran dan Kebun Binatang.  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut mall Ciputra World belum 

dimasukkan dalam penelitian tersebut dikarenakan mall Ciputra World masih 

dalam proses pembangunan. Akan tetapi dari penelitian tersebut sangat jelas 

sekali bahwa masyarakat khususnya warga Surabaya memiliki tingkat frekuensi 

tinggi menghabiskan waktu dengan berkunjung ke mall di kala tidak mendapat 

atau memiliki liburan panjang. Hal ini juga didukung dengan adanya kuesioner 

yang telah dibagikan penulis kepada 100 responden (Gambar 1.5). Dari data 

tersebut menyatakan bahwa 88% masyarakat sering menghabiskan waktu untuk 

berkunjung ke mall  dan sisanya 12% tidak senang menghabiskan waktu 

berkunjung ke mall. 

 

Gambar 1.5  
Diagram kuesioner mengenai seberapa sering melakukan kunjungan ke mall. 
Sumber : data diolah 
 

1.6 Latar Belakang Pemilik 

 Nama : Jeffry Tedjowahyudi 

 Alamat : Internasional Village B8/ 05 
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 Telepon : 085731887475 

 Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 24 Juni 1988 

 Pendidikan   

 Tahun 1992 – 1994 : Tk. Katolik Karitas V, Surabaya 

 Tahun 1994 – 2000 : SD. Katolik Karitas V, Surabaya 

 Tahun 2000 – 2003 : SMP Kristen Kalam Kudus, Surabaya 

 Tahun 2003 – 2006 : SMA Kristen Kalam Kudus, Surabaya 

 Tahun 2006 – 2010 : Universitas Ciputra, Surabaya 

 Pengalaman Kerja 

 Tahun 2008  :  Praktik kerja lapangan di hotel Regency Hyatt     

    Surabaya department food and beverage  

 (Pastry kitchen) periode Maret – Mei 2008. 

 Tahun 2009 :  Praktik kerja lapangan di Hotel Ibis Surabaya,  

       Department Food and beverage (kitchen), 

        periode  Februari – Mei 2009. 

 Tahun 2009 : Casual sebagai waiter di Platinum Grill department 

food and beverage, periode 2009. 

   

 

 

 

 

 


