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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 RINGKASAN EKSEKUTIF 

Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta yang memiliki 

penduduk yang padat. Tetapi hingga saat ini, jika ingin mengadakan pesta, 

kebanyakan dari para penyelenggara pesta akan mengadakan di restaurant 

ataupun hotel–hotel. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang dibagikan secara 

acak pada 100 orang yang menanyakan “dimana biasanya anda melaksanakan 

pesta?” yang mendapat hasil sebagai berikut: 

 

Dari hasil tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kebiasaan orang melakukan pesta 

di rumah hanya 7%, sedangkan di hotel sebanyak 45%, di restaurant sebanyak 

70% dan lainnya seperti gedung – gedung ataupun convention hall sebanyak 8%. 
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Grafik 1.1 "Prosentase tempat di mana orang -

orang biasa melakukan pesta."
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Setelah penulis menyebar kuesioner sebanyak 100 lembar, didapatkan hasil bahwa 

para penyelenggara pesta mengadakan pesta di luar rumah karena Praktis, murah 

gengsi dan ada alasan lain, yaitu tidak ingin merepotkan orang rumah, dan lain 

lain. Seperti pertanyaan yang dicantumkan di kuesioner “Mengapa anda memilih 

melaksanakan pesta di tempat tersebut?”, yang mendapat hasil : 
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Dari data gambar di atas dapat dilihat bahwa orang – orang melakukan 

pesta di luar rumah kebanyakan dikarenakan praktis, yang dipilih sebanyak 73%, 

murah sebanyak 17%, gengsi sebanyak 4% dan lainnya seperti diaturkan orang 

tua, dan lain - lain sebanyak 6%. Sehingga dapat disimpulkan dari dua data di 

atas, bahwa penduduk Surabaya lebih suka mengadakan pesta di restaurant 

dikarenakan praktis dan murah. Padahal jika dilihat lebih teliti harga yang 

ditawarkan restaurant pada saat ini tidak dapat dikatakan murah. Berbeda dengan 

BBQ maker yang dapat menyesuaikan budget yang dimiliki oleh konsumen, 

sehingga tidak terlalu memberatkan konsumen. 
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 Penulis membagi 100 buah kuesioner bukan tanpa sebab ataupun asal 

membagi 100 buah kuesioner tersebut. Jumlah 100 lembar dipilih karena menurut 

Ferdinand yang dikutip dari Heir et. al (2009:80) ukuran sample yang harus 

diambil dalam pengukuran penelitian adalah minimal berjumlah 100, karena tidak 

diketahui jumlah populasinya sehingga sample yang disebarkan sebanyak 100 

buah. Oleh karena itu penulis menyebar 100 buah kuesioner kepada penduduk 

yang memenuhi target pasar BBQ maker. 

BBQ maker sendiri adalah sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa 

yang merupakan sebuah event organizer yang mengkhususkan diri untuk 

menangani berbagai macam acara BBQ (baik dalam hal Pesta indoor ataupun 

outdoor). Keunikan dari event organizer ini adalah event organizer ini 

menyediakan mulai dari peralatan (alat pemanggang, piring, cutleries, gelas, dan 

lain lain.), bahan (daging masakan, dan lain lain.), pelayan, hingga koki yang 

diperlukan untuk menangani acara yang akan diadakan. Sehingga penyelenggara 

acara tidak perlu bingung untuk persiapan, pelaksanaan dan clear up yang 

biasanya menjadi “momok” bagi para penyelenggara acara seperti ini, semua 

sudah diaturkan oleh event organizer ini.  

Kategori bisnis yang dimainkan oleh BBQ maker adalah bidang jasa, 

dimana BBQ maker menyewakan atau menjual jasa dalam bentuk mengaturkan 

sebuah pesta BBQ lengkap mulai dari preparing hingga clear up. Beberapa unit 

bisnis yang akan dijalanai BBQ maker : 
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1. Menjual menu western 

Menu menu yang dijual oleh BBQ maker meliputi menu – menu 

western yang dimasak langsung di depan konsumen, oleh koki – 

koki berkelas yang memiliki pengalaman dan merupakan ahli di 

bidang ini, sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan cita rasa 

yang akan disajikan. Selain itu bahan – bahan yang digunakan 

merupakan bahan fresh. Sehingga dapat mengeluarkan rasa terbaik 

dari sebuah masakan. 

2. Menjual jasa 

BBQ maker tidak hanya menjual menu western, tetapi dilengkapi 

dengan jasa yang dapat mempermudah penyelenggara pesta, yang 

tentunya dapat dihitung secara satuan atau per paket. Jasa yang 

ditawarkan antara lain, persiapan bahan – bahan, koki, waiter, 

cleaning service, bartender, pengisi acara, band, dan lain lain. 

Sehingga BBQ maker tidak hanya sebuah Event Organizer yang 

menyiapkan susunan acara, tetapi lebih menyeluruh lagi. Dengan 

kata lain keistimewaan dari BBQ maker menyediakan jasa 

“cabutan”, jasa “cabutan” yang dimaksud adalah konsumen dapat 

memilih jasa apa saja yang ingin digunakan ataupun disewa. Tidak 

harus lengkap satu paket mulai dari bahan hingga waitrees. 

Konsumen dapat menyewa, misalnya hanya koki dan peralatan 

saja, atau bahan dan peralatan saja. Sehingga jasa apa saja yang 

disewa itu yang harus dibayar oleh konsumen, sehingga tidak 
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memberatkan konsumen dalam hal biaya untuk menyewa jasa yang 

sebenarnya tidak diperlukan oleh konsumen. Misalnya saja 

konsumen memiliki pembantu yang cukup banyak, sehingga tidak 

memerlukan waitress dan koki, atau konsumen memiliki alat tapi 

malas untuk mengurusi dan butuh tenaga kerjanya saja. 

  

Faktor utama yang membuat penulis ingin sekali mewujudkan usaha ini 

adalah tingkat kejenuhan dari masyarakat yang cepat sekali bosan dengan 

restaurant BBQ yang itu itu saja. Oleh karena itu, penulis ingin sekali membuat 

gebrakan baru yang masih belum ada di Surabaya, yaitu BBQ maker ini. Tentu 

saja makanan yang ditawarkan di BBQ maker ini adalah makanan ala Western, 

seperti BBQ sausages, burgers, kebabs, chicken cooking on the grill, dan lain lain. 

Karena menu – menu makanan western seperti ini masih jarang ditemukan di 

Surabaya dan jika ditemukan, harganya pasti mahal. Selain itu menu–menu 

western seperti ini masih belum terlalu diekspose dan masih belum se-booming 

menu Chinese ataupun Jepang. Selain itu BBQ maker memiliki suatu ciri khas 

yang menawarkan lifestyle dan gengsi yang tinggi bagi para penyelenggaranya. 

Keunggulan dari BBQ maker adalah, sangat minimnya pesaing dalam 

bidang event organizer ini. Kelebihan lainnya dari BBQ maker ini adalah 

penyelenggara dapat mengadakan pesta sesuai dengan budget yang penyelenggara 

acara miliki. Karena BBQ maker akan menyesuaikan dengan budget yang dimiliki 

penyelenggara. Kebanyakan pesaing dari BBQ maker ini adalah restoran – 

restoran ataupun hotel – hotel yang dapat menyelenggarakan pesta di Outdoor. 
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tetapi jika para penyelenggara ingin mengadakan pesta kecil atau hanya syukuran 

di hotel atau restaurant, akan jatuh harga yang lebih mahal. Berbeda jika 

mengganakan jasa dr BBQ maker yang dapat menyesuaikan dengan budget para 

penyelenggara. 

 

1.2 VISI & MISI 

Visi dari BBQ Maker: “Menjadi Pelopor Event Organizer yang Bergerak Dalam 

Bidang BBQ yang Terbaik”. 

Sedangkan Misi dari BBQ Maker sendiri adalah “Mewujudkan Pesta terbaik yang 

sesuai keinginan dari Konsumen”, yang berarti : 

1. Mewujudkan pesta yang diinginkan dari konsumen dan merealisasikan 

pesta yang diimpikan oleh konsumen. 

2. Memenuhi janji yang diberikan BBQ Maker pada pelanggan, bahkan lebih 

dari apa yang pihak BBQ maker jajikan pada konsumen untuk kepuasan 

konsumen. 

3. Menjadi pelopor bagi usaha lain dalam bidang ini. 

4. Memberikan pelayan yang konsisten (selalu memuaskan). 

 

1.3 TUJUAN BISNIS 

Tujuan Bisnis dari BBQ maker sendiri dibagi dalam 2 jenis, yaitu Tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 
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1.3.1 TUJUAN BISNIS JANGKA PENDEK  

  BBQ maker memiliki beberapa hal yang ingin diwujudkan dalam jangka 

pendek ini (+/- 2 tahun), yaitu:  

1. Mengenalkan kegunaan dan fungsi dari BBQ maker pada masyarakat. 

2. Mencari para pelanggan setia yang mau member kesempatan pada BBQ   

Maker untuk membuktikan kegunaannya. 

3. Melayani dengan baik dan konsisten. 

4. Membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerjanya. 

 

1.3.2 TUJUAN BISNIS JANGKA PANJANG 

Sedangkan tujuan jangka panjang ( > 2 tahun ) dari BBQ Maker sendiri 

adalah: 

1. Menjadi suatu bisnis yang menjanjikan yang dapat menjadi trend setter 

dalam hal BBQ.  

2. Mengadakan ekspansi dengan membuka cabang – cabang baru di kota 

Surabaya dan sekitarnya. 

3. Menjadi market leader di Surabaya dan sekitarnya. 

4. Menjadi suatu bisnis yang dipercaya oleh masyarakat. 

5. Menjadikan BBQ party di rumah menjadi sebuah trend atau gaya hidup di 

Surabaya. 
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1.4 KEUNGGULAN KOMPETITIF 

Keunggulan dari BBQ maker sendiri adalah : 

1. Masih belum ada pesaing event organizer yang bergerak dalam bidang ini. 

2. BBQ maker sebagai perintis dalam bidang usaha ini yang berarti tidak banyak 

pesaing dan memudahkan BBQ maker untuk merajai pasar dalam bidang ini. 

3. Tidak memerlukan modal yang besar untuk sewa tempat, karena dapat 

menggunakan rumah sendiri. 

4. Menawarkan gengsi yang tinggi bagi penyelenggaranya. 

5. Budget yang dapat disesuaikan. 

6. Memiliki kelebihan dalam segi service dan kebersihan. 

 

1.5 LATAR BELAKANG PEMILIK 

DATA PRIBADI 

Nama    : Michael Kurniawan  

Tempat, Tanggal Lahir   : Surabaya, 19 September 1988 

Jenis Kelamin   : Laki - Laki 

Agama    : Kristen Protestan 

Kewarganegaraan   : Indonesia 

Alamat    : Darmo Permai Utara 10 / 37 

Telpon    : 031 – 732 88 41 ( Rumah ) 

      031 – 61 000 366 (Star One) 

      081 703 666 147 (Hand Phone) 
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LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

1994 – 2000 : SD Kr. Petra 10 

2000 – 2003 : SMP Kr. Petra 1 

2003 – 2006 : SMP Kr. Petra 1 

2006 – 2010 : Tourism and Hotel Management Universitas Ciputra 

 

KEMAMPUAN 

1. Kemampuan Komputer, berhubungan dengan marketing promotion melalui cyber 

marketing ( MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook dan 

Internet ) 

2. Kemampuan produc ( Pastry, main course, dessert )  

3. Kemampuan dalam bartender ( mix drink ) 

 

PENGALAMAN KERJA  

1. Pengalaman On The Job Training di Somerset Hotel, Surabaya 

Praktek Kerja di Somerset Hotel, Surabaya 

          Periode :  March 2008 – May 2008 

          Tujuan  :  Persyaratan kelulusan THM UC Semester 3 

          Posisi    :  Kitchen ( Pastry, Hot Kitchen, Garde Manger  ) 

2. Pengalaman On The Job Training di Ambrosia Club House, Surabaya  

Periode :  August 2008 – October 2008 

          Tujuan  :  Persyaratan kelulusan THM UC Semester 4 

          Posisi    :  Service       
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3. Pengalaman On The Job Training di Club Med Bali, Nusa Dua 

Periode :  April 2009 – June 2009  

    Tujuan  :  Persyaratan kelulusan THM UC Semester 6  

    Posisi    :  Bartender ( 1 bulan) 

  Club Med Business ( 3 Bulan ) 

 

Job Description :   

a) Bartender : 

1)  Opening 

a) Mengenai tata cara membuka bar 

b) Apa saja yang harus dilakukan  

2) Prepare 

a) Mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk hari ini 

b) Mempersiapkan peralatan (gelas, bahan minuman, condiment) 

3) Mix Drink 

a) Mempelajari tata cara mix drink 

b) Bahan ataupun campuran 

4) Service 

a) Bagaimana cara menyajikan pesanan tamu 

b) Clear up meja yang telah digunakan 

c) Bagaimana menyapa tamu dan berterimakasih 

5) Closing   

a) Mengenai tata cara menutup bar 
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b) Bagaimana membersihkan bar, kitchen bar dan apa saja yang 

harus disiapkan untuk keesokan harinya 

6)  Stock 

a) Mempelajari mengenai perhitungan bahan apa saja yang harus 

di stock 

b) Club Med Business : 

1)  Mengatur semua kebutuhan Grup – grup dari luar negeri yang 

berdatangan, penyambutan, kebutuhan ( minuman, menu, acara, dan 

lain – lain. )  

2) Make an relation with other hotel in bali 

3) Make a Group Report 

4) Site inspection from travel agent 

5) Menghandle 5000 orang dalam sebuah grup yang berdatangan secara 

bersambungan selama 12 putaran. 

 

4. Pengalaman menghandle event – event 

Periode :  Selama pembelajaran di UC  

Tujuan  :  Persyaratan kelulusan THM UC  

Event :  

a) Seminar Intern UC ( Sex For Fun ) 

b) Seminar nasional Nanyang University 

c) Seminar nasional Food Hygiene 

d) Lomba Foto “Beauty Of PKL” 


