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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis makanan dan minuman merupakan bisnis yang telah membuktikan 

eksistensinya, baik ketika kondisi ekonomi sedang baik maupun buruk. Ketika 

krisis finansial global melanda Indonesia pada tahun 2008, industri makanan dan 

minuman masih mampu meningkat sebesar 14,9% pada tahun 2008 dan 11,29% 

pada tahun 2009. Sumbangan subsektor industri makanan dan minuman yang 

tumbuh sebesar 11,29% pada tahun 2009 masih jauh di atas pertumbuhan sektor 

industri rata-rata yang hanya sebesar 2,52% (lihat Grafik 1.1.). 

Grafik 1.1. 

Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 2004-2009 

Sumber: SWA 

Pasar produk makanan dan minuman yang besar menjadi daya tarik bagi 

para pebisnis. Pasar Indonesia menyediakan segalanya, mulai dari bahan baku 

melimpah, tenaga kerja murah, dan jumlah konsumen yang sangat besar. Market 
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size industri makanan dan minuman adalah sebesar 550 triliun rupiah pada tahun 

2009. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 600 triliun rupiah pada 

tahun 2010, dan 660 triliun rupiah pada tahun 2011 (SWA, 2011:45). Pasar inilah 

yang kini diperebutkan mulai dari pemain kecil hingga perusahaan raksasa 

nasional. Grafik 1.2 menunjukkan market size industri makanan dan minuman di 

Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 (SWA, 2009:30). 

 
Grafik 1.2. 

Market Size Industri Makanan dan Minuman tahun 2003-2011 (Rp Triliun) 

Sumber: Riset SWA 

 Pangsa pasar (market share) industri makanan dibagi menjadi lima 

kategori, yaitu: mie instan, biskuit dan wafer, snack, permen, dan jeli (SWA, 

2009:30). Mie instan mendominasi pasar makanan dengan market share sebesar 

80,36%. Sementara itu, market share biskuit dan wafer adalah sebesar 8,93%, 

market share makanan ringan (snacks) sebesar 5,95%, market share permen 

sebesar 4,46%, dan market share jeli sebesar 0,30%. Gambar 1.1 menunjukkan 

market share industri makanan di Indonesia. 
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Gambar 1.1 

Market Share Industri Makanan di Indonesia 

Sumber: SWA 

Salah satu usaha industri makanan dan minuman yang memiliki prospek 

sangat cerah adalah makanan ringan (USDA, 2004:4). Makanan ringan (snacks) 

adalah sejumlah porsi kecil makanan yang disantap diantara waktu makan utama 

(pagi, siang, dan malam). Meskipun bukan merupakan makanan pokok, makanan 

ringan sudah menjadi salah satu dari kebutuhan masyarakat.  

Bisnis makanan ringan di Indonesia cukup kompetitif, dimana terus 

bertumbuh dari segi volume maupun value. Hasil riset Nielsen Retail Audit 2007 

menunjukkan bahwa pertumbuhan market size bisnis snack di tahun 2007 

mencapai 27% dari sisi volume, dan 34% dari sisi nilai dibandingkan dengan 

tahun 2006. 

Market makanan ringan dibagi menjadi 7 kategori, yaitu: kacang, terigu, 

kentang, singkong, jagung, beras, dan biji-bijian. Makanan ringan berbahan baku 

kacang memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia, sebesar 35%. Gambar 1.2 

menunjukkan market share makanan ringan di Indonesia (USDA, 2004). 
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Gambar 1.2. 

Market Share Makanan Ringan di Indonesia 

Sumber: USDA 2004 

Seorang entrepreneur yang bergerak di usaha makanan ringan tidak harus 

memproduksi sendiri. Makanan ringan dapat diperoleh melalui pihak produsen. 

Entrepreneur bisa membeli berbagai macam makanan ringan tanpa merek dalam 

jumlah besar, dan menjualnya lagi dalam kemasan yang lebih kecil dan diberi 

merek sendiri. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, produknya dapat 

bertahan lama (daya simpan lama), hanya membutuhkan ruangan yang kecil, serta 

pengelolaannya relatif mudah. Saat ini, banyak produsen makanan ringan dengan 

skala usaha kecil menengah (UKM) yang membuat makanan ringan tersebut dan 

dijual secara grosir. Para produsen skala UKM inilah yang bisa diajak untuk 

bekerjasama. Meskipun modal yang dibutuhkan sedikit, namun usaha makanan 

ringan berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar (Ihsan, 2010:19). 

Hokki merupakan brand baru pada kategori makanan ringan (snacks) khas 

kota Malang. Kegiatan pengemasan brand Hokki dimulai pada tanggal 19 Januari 

2010, dan dilakukan di Jalan Sersan Harun no. 44, Malang, Jawa Timur. Hingga 

Biji-bijian 
4% 

Beras 
7% 

Jagung 
9% 

Singkong 
10% 

Kentang 
13% 

Terigu 
22% 

Kacang 
35% 



5 

 

bulan Juni 2010, distribusi Hokki menjangkau beberapa retailer di kota Malang 

dan Surabaya, antara lain: toko oleh-oleh khas kota Malang, toko P&D, kantin 

universitas, kantin sekolah, kantin kursus, dan lain-lain. Hingga saat ini, terdapat 

enam macam varian produk yang dikemas, antara lain: kacang shanghai pedas, 

kacang shanghai original, kacang telur, keripik jagung, pelintiran, dan stik sambal 

balado. 

Brand Hokki memiliki potensi besar untuk bertumbuh secara sustainable. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil penjualannya yang mengalami pertumbuhan 

pendapatan sebesar 82,92%, dari Rp 787.500,00 pada triwulan pertama tahun 

2010 menjadi Rp 1.440.500,00 pada triwulan kedua tahun 2010. Penjualan 

tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar Rp 650.500,00. Grafik 1.3 

menunjukkan penjualan Hokki tiap bulan pada semester pertama tahun 2010. 

 
Grafik 1.3. 

Penjualan Hokki bulan Januari hingga Juni 2010 (Rp) 

Sumber: Hokki 

 Strategi pengembangan bisnis Hokki di masa yang akan datang adalah 

menggarap segmen ritel modern. Ritel modern adalah ritel dengan sistem 

pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Ritel 
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modern dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, 

hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan (Permendag, 2008:3). 

Saat ini, ritel modern telah mengambil peran pasar tradisional secara signifikan 

(SWA, 2009:30). Berdasarkan data AC Nielsen, pangsa pasar modern market terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Hasil retail audit yang dilakukan terhadap 55 

kategori produk menunjukkan, hingga November 2008, pangsa pasar modern 

market sudah berada pada angka 20,2%. Pada tahun 2002, pangsa pasarnya baru 

17,1%. 

Produk kemasan bermerek dalam pasar modern telah mengambil porsi 

yang lebih besar ketimbang pasar tradisional. Berdasarkan data AC Nielsen, pada 

tahun 2007, ritel modern telah mengambil porsi sebesar 52% dari total penjualan 

produk Fast Moving Consumers Goods (FMCG). Grafik 1.4 menunjukkan 

kontribusi ritel modern dan ritel tradisional berdasarkan produk FMCG dalam 

kemasan bermerek. 

 
Grafik 1.4. 

Kontribusi Ritel Modern dan Ritel Tradisional  

Sumber: AC Nielsen dalam SWA (2009:30) 
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 Penetrasi ke ritel modern akan lebih efisien dalam hal optimalisasi 

distribusi (SWA, 2009:30). Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan jumlah gerai 

ritel modern yang signifikan. Peluang ini harus ditangkap Hokki untuk 

mendistribusikan produk-produk makanan ringannya ke dalam gerai ritel modern, 

khususnya minimarket atau convenience store, seperti: Indomaret, Alfamart, 

Alfamidi, Alfa Express, Circle-K, Starmart, dan Yomart. Grafik 1.5 menunjukkan 

perkembangan jumlah ritel modern (hypermarket, supermarket, dan minimarket) 

di provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 ke tahun 2011. Pertumbuhan jumlah 

minimarket yang siginifikan disebabkan keagresifan mereka dalam 

memperbanyak jumlah gerainya dengan sistem waralaba (franchise). 

 
Grafik 1.5 

Ritel Modern di Jawa Timur (gerai) 

Sumber: Aprindo Jawa Timur 

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta 

(Metrotvnews, 2011). Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, 
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dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Jumlah ritel di kota Surabaya juga 

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Grafik 1.6 menunjukkan jumlah gerai 

ritel minimarket yang mendominasi di kota Surabaya pada tahun 2010, dimana 

terdiri dari: Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Alfa Express, Circle K, Yomart, dan 

Starmart. Jumlah gerai ketujuh jaringan minimarket ini adalah sebanyak 361 gerai 

pada tahun 2010. 

 
 

 

 

 

Grafik 1.6 

Jumlah Minimarket Jaringan di Kota Surabaya Tahun 2010 (gerai) 

Sumber: DPC Aprindo Jawa Timur 

Persaingan di bisnis makanan ringan (snacks) di ritel modern sangat ketat 

(SWA, 2009: 30). Competitor makanan ringan Hokki dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu kategori keripik (chips) dan kategori kacang (nuts). Competitor untuk 

kategori keripik (chips) antara lain: Indofood Fritolay Makmur (dengan brand: 

Chitato, Lays, dan Qtela), Pacific Food Indonesia (dengan brand: Mister Potato 

dan Veetos), Sinar Agung (dengan brand: Happy Tos), Garudafood Putra Putri 
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Jaya (dengan brand: Leo), URC Indonesia (dengan brand: Piattos), Arira 

Pangindo (dengan brand: Kusuka), Universal Cipta Pangan (dengan brand: 

Kingkong), dan lain-lain (antara lain brand: Richips, Mr. Hottest, Rota Potato, 

Double D, Andhini, Sumber Hidup, dan Si Jempol). Sementara itu, competitor 

makanan ringan kategori kacang (nuts) antara lain: Dua Kelinci (dengan brand: 

Shanghai Deka, Sukro, dan Katom), Garudafood Putra Putri Jaya (dengan brand: 

Garuda Atom), Manohara Asri (dengan brand: Mayasi), Mitrasatrya Perkasa 

Utama (brand: Mr. P), Orang Tua Group (brand: Kayaking), dan lain-lain (antara 

lain: kacang Berlian, yasuka, kacang Bandung, dan kacang Oke). 

Snacks Hokki perlu dikembangkan di masa yang akan datang. Pertama, 

brand Hokki memiliki potensi besar untuk bertumbuh secara sustainable jika 

dilihat dari pertumbuhan pendapatan selama semester pertama tahun 2010. Kedua, 

perkembangan ritel modern yang pesat memberikan peluang bagi Hokki untuk 

menjadi pemasok produk-produk makanan ringan yang berkualitas dan harga 

kompetitif dibanding pesaing. Jadi, dilihat dari prospek usaha makanan ringan 

Hokki yang baik serta potensi target market di gerai ritel modern, maka penelitian 

ini akan membuat studi kelayakan pengembangan usaha snacks Hokki di ritel 

modern kota Surabaya.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah bisnis makanan 

ringan Hokki layak untuk dikembangkan, ditinjau dari aspek eksternal dan aspek 

internal? 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini adalah: 

a. Makanan ringan adalah makanan yang bukan merupakan menu utama. 

Produk yang termasuk dalam kategori makanan ringan menurut Surat 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

No. HK.00.05.52.4040 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Kategori Pangan 

adalah: semua makanan ringan yang berbahan dasar kentang, umbi, serealia, 

tepung atau pati dalam bentuk kerupuk, keripik, jipang, dan produk ekstrusi. 

Selain itu, produk olahan kacang dan makanan ringan juga termasuk ke dalam 

kategori makanan ringan.  

b. Studi kelayakan pengembangan usaha ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu 

aspek eksternal dan aspek internal. 

c. Aspek eksternal meliputi analisis terhadap perubahan (change) yang terjadi 

pada aspek lingkungan industri dan aspek pasar. Aspek lingkungan industri 

terdiri dari aspek: ekonomi, teknologi, politik-hukum, dan sosial-budaya. 

Aspek pasar meliputi analisis terhadap aspek customer dan aspek competitor.  

d. Aspek internal (company) meliputi analisis terhadap aspek pemasaran, aspek 

teknis, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan rencana 

pengembangan usaha makanan ringan Hokki, ditinjau dari aspek eksternal dan 

aspek internal. 
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1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui lebih mendalam tentang 

studi kelayakan pengembangan usaha snacks Hokki pada ritel modern kota 

Surabaya. Selain itu, peneliti dapat mempraktikkan knowledge dari program studi 

international business management yang didapatkan selama duduk di perkuliahan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Studi kelayakan pengembangan usaha, yang hasilnya diwujudkan dalam 

bentuk skripsi ini, diharapkan dapat menambah kelengkapan bagi kepustakaan di 

Universitas Ciputra. Skripsi ini dapat dijadikan tambahan literatur bagi pihak lain 

yang berkepentingan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kajian bagi Universitas Ciputra 

dalam mencetak sarjana ekonomi dengan kemampuan entrepreneurship dan bisnis 

berkelas dunia. 

 


