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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Profil Bisnis 

Dakota Continental Pastry and Café merupakan usaha di bidang makanan 

dan minuman yang mengutamakan produk pastry sebagai produk utama. Pastry 

yang dijual memiliki konsep yaitu pastry dari tiga benua yaitu Asia, Amerika, dan 

Eropa. Dakota Continental Pastry and Café memiliki konsep untuk 

mengelompokkan display produk menjadi tiga menurut benua karena setiap benua 

memiliki pastry yang berbeda dari jenis rasa dan tekstur. Selain produk pastry, 

Dakota Continental Pastry and Café juga memiliki produk pendamping dan 

minuman sebagai pendamping cake.  

Dakota Continental Pastry and Café akan memberikan keterangan pada 

setiap cake mengenai asal usul negara, jenis, dan asal cake. Dakota Continental 

Pastry and Café memberikan detil-detil pada produk dan perlengkapan pada café 

sehingga Dakota Continental Pastry and Café memiliki ciri khas yang unik. 

Dakota Continental Pastry and Café juga menyediakan café bagi konsumen agar 

dapat menyantap produk dengan santai sekaligus dapat berkumpul dengan relasi. 

Suasana dan dekorasi Dakota Continental Pastry and Café akan dibuat sederhana 

dan nyaman sehingga konsumen dapat dengan santai dan nyaman pada saat 

berada di café. Dakota Continental Pastry and Café memberikan suasana dan 
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service yang nyaman sehingga konsumen dapat menjadikan Dakota Continental 

Pastry and Café sebagai tempat untuk berkumpul, makan, dan bersantai. 

 

Nama    : Dakota Continental Dessert and Café 

 Bentuk Usaha : Perorangan 

Bidang Usaha : Makanan dan Minuman 

Lokasi   : Ruko Galleria RK3 nomor 49, Pakuwon Indah, Surabaya 

E-Mail   : dakota-continental.cafe@hotmail.com 

 

1.1.1 Latar Belakang Pemilik 

Nama   : Sandiana Lukito 

Alamat   : Regency 21 Blok G Nomor 3, Surabaya 

Telepon  : (031)5982877 

Mobile   : 083849838999 

Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 14 September 1993 

E-mail   : sandianalukito@gmail.com 

Pendidikan   

1997-1999  : TK Kristen Petra 9 

1999-2005  : SD Kristen Petra 9 

2005-2008  : SMP Kristen Petra 3 

2008-2011  : SMA Kristen Gloria I 

2011-sekarang  : Mahasiswa Universitas Ciputra Peminatan Culinary 

Business 
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1.2 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, terjadi banyak 

perkembangan di bidang teknologi yang mempermudah masuknya informasi dari 

berbagai negara. Pengaruh perkembangan teknologi merupakan faktor utama 

keanekaragaman budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia cepat beradaptasi 

dengan budaya asing dalam bidang kuliner. Respon baik yang diberikan oleh 

masyarakat pada produk kuliner yang diadaptasi dari luar negeri membuat 

peluang bisnis kuliner semakin berprospek. 

 
Gambar 1.1 Peminat Pastry dan Café di Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2015) 

Hasil survei yang dilakukan dari 102 responden dengan cara menyebar 

kuesioner dari kalangan menengah atas yang merupakan masyarakat yang 

memiliki gaya hidup untuk berkumpul di café. Semua responden setuju dengan 

konsep café yang mengutamakan produk pastry untuk hidangan utamanya. Hal ini 

dikarenakan adanya kemajuan gaya hidup di Surabaya semakin maju dalam hal 

kuliner, dimana masyarakat Surabaya menjadikan makan sambil bersantai dan 

mengobrol sebagai kebiasaan.  
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Produk kuliner berupa pastry bakery memiliki peminat yang tinggi pada 

masyarakat Surabaya. Menurut Ketua Indonesia Pastry Club (IPC), Ruhaedi 

(2014) mengatakan “bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

menggembirakan dalam dunia Bakery dan Pattiserie selama 20 tahun terakhir”. 

Bisnis kuliner di bidang pastry bakery memiliki prospek yang bagus. Menurut 

Hadijaya (2014) selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) 

mengatakan omzet pengusaha bakery 2014 dipastikan mencapai Rp. 20 triliun.  

 

Gambar 1.2 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan di Jawa Timur 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) 

Berdasarkan Gambar 1.2, dijelaskan bahwa rata- rata pengeluaran 

makanan per kapita selama sebulan terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 

2011 yang sejumlah Rp. 245.743 meningkat sebanyak 3,66% . menjadi Rp. 

255.081. Di tahun 2013 juga meningkat sebanyak 11,1%. menjadi Rp. 286.962. 

Kenaikan yang signifikan ini merupakan peluang bisnis. 
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Dakota Continental Pastry and Café merupakan bisnis dalam bidang 

kuliner. Selain pastry, Dakota Continental Pastry and Café juga memiliki café 

yang menjual makanan berupa snack, dan produk pastry. Dakota Continental 

Pastry and Café memilih tiga konsep benua yang berbeda karena terdapat 

perbedaan tekstur dan rasa pada setiap benua. Produk pastry yang akan disajikan 

oleh Dakota Continental Pastry and Café berupa cake sebagai spesialisasi, coklat, 

cookies, snack, dan pudding. Sedangkan untuk produk makanan pendamping akan 

disediakan produk yang di goreng. Dakota Continental Pastry and Café memakai 

bahan baku yang berkualitas pada setiap produknya sehingga, kualitas produk 

dapat selalu terjaga.  

Tabel 1.1 Menu Pastry Dakota Continental Pastry and Café 

No. Amerika Asia Eropa 

1 New York Cheese Cake Strawberry Shortcake Black Forest 

2 Brownies Taiwan Roll Cake Tiramisu 

3 Tiny Chocolate Chip Japanese Cream Puff Truffle 

4 Chocolate Crème Dessert Caramel Pudding Strawberry Panna cotta 

5 Nugget Spring Roll Sausages 

6 French Fries Milk Tea Milk Chocolate 

7 Mix Sampler Tea Air Mineral 

8 Soda    

Sumber: Data Diolah (2015) 

Dakota Continental Pastry and Café akan memberikan detail pada setiap 

produk seperti keterangan mengenai asal usul negara, jenis, rasa, dan tekstur dari 

produk. Dalam hal ini, Dakota Continental Pastry and Café memiliki konsep agar 

dapat mengedukasi konsumen dengan pengetahuan singkat mengenai cake. Selain 

untuk mengedukasi, manfaat memberikan detail adalah agar konsumen dapat 

membayangkan rasa dari produk sebelum membeli. 
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Interior yang dipilih adalah yang berunsur kayu yang memberi kesan 

nyaman dan dingin. Suasana yang akan diberikan oleh Dakota Continental Pastry 

and Café adalah suasana simple dengan diberi sentuhan modern yang tidak 

berlebihan. Sehingga konsumen tidak bosan dengan suasana café. Dakota 

Continental Pastry and Café akan menciptakan suasana yang santai sehingga 

dapat dijadikan tempat yang cocok untuk makan, bersantai, dan berkumpul. Selain 

itu, Dakota Continental Pastry and Café memberikan fasilitas berupa free Wi-Fi, 

saklar listrik, dan buku kuliner, majalah, dan koran bagi konsumen agar dapat 

memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen saat berada di café. 

Adapun rumusan masalah dari bagaimana pendirian dari bisnis yang dilihat dari 

aspek produk, bisnis, marketing, konsep, dan keuangan. 

 

1.3 Visi dan Misi 

Menurut Wahyudi (2012:17) Visi merupakan gambaran masa depan 

bisnis, sedangkan misi mengenai bagaimana cara untuk mewujudkan visi yang 

ada. 

 

1.3.1 Visi 

Visi dari Dakota Continental Pastry and Café adalah dapat menjadi café 

yang memiliki produk pastry berkualitas dan memiliki keanekaragaman produk 

yang merupakan ciri khas dari banyak benua serta memiliki suasana nyaman pada 

saat konsumen berkumpul di café. 
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1.3.2 Misi 

Misi dari Dakota Continental Pastry and Café antara lain: 

1. Menggunakan produk berkualitas dan fresh agar kualitas produk selalu terjaga. 

2. Melakukan eksplorasi sehingga dapat menambah menu. 

3. Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional pada konsumen. 

4. Melalukan standarisasi agar produk selalu sesuai dengan standar yang ada. 

 

1.4 Logo dan Tagline 

1.4.1 Logo 

 
Gambar 1.3 Logo Dakota Continental Pastry and Café 

Sumber: Data Diolah (2015) 

Logo Dakota Continental Pastry and Café dibuat sederhana dan dengan 

font yang tegas dan jelas. Font Dakota Continental Pastry and Café 

mencerminkan bahwa Dakota Continental Pastry and Café memiliki konsep yang 

simpel dan modern. Warna font pada logo Dakota Continental Pastry and Café 

adalah coklat yang memiliki kesan yang  hangat, nyaman, dan aman.  Warna 

background bewarna coklat muda diberikan untuk menciptakan kesan yang mahal 

dan canggih. Penggunaan warna coklat  mencerminkan bahwa Dakota Continental 
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Pastry and Café adalah sebuah café hangat namun tidak membosankan. Logo 

Dakota Continental Pastry and Café dibuat juga disesuaikan dengan interior 

Dakota Continental Pastry and Café yang didominasi dengan kayu-kayuan. 

Warna coklat yang memberikan kesan mahal dan modern sangat cocok untuk 

menjadi Dakota Continental Pastry and Café menjadi café nyaman yang berkesan 

mahal. 

 

1.4.2 Tagline 

 Menurut Wahyudi (2012:147), tagline merupakan pernyataan singkat yang 

mampu merepresentasikan seluruh elemen bisnis. Dakota Continental Pastry and 

Café memiliki tagline Pastry Around The World yang mempresentasikan konsep 

Dakota Continental Pastry and Café yang memiliki pastry dengan 

pengelompokkan menjadi tiga benua. Dakota Continental Pastry and Café 

memberikan cermin bahwa setiap benua memiliki ciri khas rasa dan tekstur yang 

berbeda-beda. Tagline Dakota Continental Pastry and Café memberikan citra 

bahwa Dakota Continental Pastry and Café memiliki pastry yang dari benua – 

benua. 




