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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan himbauan 

untuk tetap di rumah dan berbagai protokol kesehatan lainnya demi mencegah 

penyebaran virus Covid-19. Fenomena ini berdampak pada seluruh masyarakat 

baik siswa, mahasiswa, hingga pekerja dan ibu rumah tangga. Dalam upaya 

mendukung himbauan tersebut, pemerintah sempat memberlakukan 

pembatasan social berskala besar yang menyebabkan para pelajar dan pekerja 

melakukan kegiatannya di rumah, atau biasa disebut dengan work from home 

atau WFH yang dalam Bahasa Indonesia berarti bekerja dari rumah.  

Setelah masa PSBB selesai, pembatasan sosial tetap dilaksanakan 

semaksimal mungkin, sehingga WFH masih diberlakukan hingga masa yang 

belum ditentukan. WFH sendiri berdampak bagi masyarakat dengan berbagai 

usia dan latar belakang, salah satunya adalah meningkatnya penggunaan 

internet sejak masa karantina Covid-19 (Kominfo, 2020). Berdasarkan riset 

yang dilakukan oleh Facebook pada bulan maret 2020, 70% pengguna internet 

mengakses media sosial dan 67% menggunakan internet untuk mencari 

informasi (Universitas Jember, 2020). 

Melalui riset singkat yang dilakukan oleh penulis, konten makanan 

termasuk kategori konten yang popular, dibuktikan dengan jumlah unggahan 

yang menggunakan tagar makanan pada 2 platform media sosial, yaitu 

Instagram dan Tiktok. Pada hasil pencarian Instagram #food #foodporn 

#foodie merupakan tagar terpopuler dengan total melebihi 843 juta unggahan, 

sedangkan dipencarian Tiktok tagar terpopuler adalah #food #foodie 

#TikTokFood dengan total lebih dari 127,6 miliar kali ditonton. Tentu saja 

unggahan makanan yang marak di media sosial ini berdampak pada perilaku 

penggunanya. 
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Gambar 1. 1Tangkapan layar pencarian ‘#food’ pada aplikasi Tiktok 

(Diakses pada 22 Desember 2020) 
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Gambar 1. 2Tangkapan layar pencarian ‘#food’ pada aplikasi Instagram 

(Diakses pada 22 Desember 2020) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kathleen A. Page dari 

University of Southern California, foto makanan memang bisa membuat lapar 

(Kompas, 2018). Menggabungkan hasil penelitian Dr. Kathleen dengan 

berbagai fenomena yang terjadi, maka muncul sebuah peluang bisnis kuliner 

yang berbasis pemasaran online, khususnya melalui media sosial. 
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Di sisi lain, berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak Covid-19 

di Indonesia menemukan bahwa 56% responden mengalami peningkatan 

belanja, dimana 51% peningkatan tersebut merupakan belanja makanan (Adi 

et al., 2020) 

 

1.2. Gambaran Ide Bisnis 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, memulai 

sebuah bisnis yang bergerak dibidang food and beverage atau yang biasa 

disebut dengan F&B dengan menargetkan para pengguna media sosial aktif 

saat ini memiliki peluang untuk berkembang. Namun, dengan banyaknya 

kompetitor yang sudah ada, menuntut Gyaffa Kitchen untuk hadir dengan 

konsep yang berbeda sebagai salah satu keunggulan yang ditawarkan. 

Berdasarkan riset yang dilakukan di aplikasi Gojek (menu GoFood) dan Grab 

(menu GrabFood) dimana menjadi e-commerce andalan dalam menjual produk 

makanan, dengan menggunakan kata kunci ‘Makassar’ ditemukan bahwa 

Gresik hanya memilki 1 restoran yang menyajikan hidangan Makassar di menu 

GoFood dan 1 restoran pada menu GrabFood khusus area Gresik.  
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Gambar 1. 3 Tangkapan layar pencarian dengan kata kunci “Makassar” pada 

aplikasi GrabFood (Diakses pada 22 Desember 2020) 
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Gambar 1. 4 Tangkapan layar pencarian dengan kata kunci “Makassar” pada 

aplikasi GoFood  (Diakses pada 22 Desember 2020) 

Selain temuan di atas, pemilik Gyaffa Kitchen merupakan keturunan 

Bugis yang berasal dari Makassar dan tumbuh di Surabaya dan Gresik, dimana 

pemilik memiliki akses informasi mengenai resep dan kuliner autentik 

Makassar dan memahami cita rasa Jawa Timur. Sehingga menjadikan kuliner 

Makassar sebagai produk utama merupakan pilihan yang logis. 
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Menawarkan 1 rangkaian hidangan saja belum memberikan keunggulan 

yang besar, sehingga Gyaffa Kitchen juga akan menawarkan berbagai 

hidangan internasional yang banyak digemari oleh masyarakat, mengingat 

akses informasi melalui internet tidak terbatas, maka selama satu tahun terakhir 

banyak kuliner Internasional yang marak di Indonesia. Beberapa di antaranya 

adalah Korean garlic bread, boba, dalgona coffee, mentai, dan berbagai 

makanan minuman lainnya (Wijaya, 2020). 

Media sosial akan menjadi media komunikasi utama dalam memasarkan 

produk Gyaffa Kitchen, dalam upaya mempermudah konsumen untuk 

mendapatkan produk Gyaffa Kitchen juga akan membuat toko online di 

beberapa market place. GoFood, GrabFood, dan Paxel dipilih karena 

manawarkan pelayanan pengiriman cepat yang dapat diterima konsumen pada 

hari yang sama. Shopee, dan Tokopedia dipilih karena pada tahun 2020 

memiliki jumlah pengunjung tertinggi, bahkan sejak adanya pandemi Covid-

19 Shopee mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari 76,5 juta menjadi 

97,7 juta pengunjung per bulan dan mecapai 89,7 juta kunjungan perbulan 

(Niken, 2020).  

Mengingat banyaknya kompetitor di bidang makanan dan minuman, 

Gyaffa Kitchen mengandalkan cita rasa autentik dengan harga terjangkau dan 

tetap berkesan premium melalui desain kemasan elegan yang memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Memberikan pelayanan yang baik untuk 

memaksimalkan pengalaman pelanggan juga akan menjadi pendekatan utama 

dalam membangun database konsumen dan loyalitas pelanggan. Selain itu, 

produk ikan asin kakap merah, yang belum dipasarkan secara online, 

khususnya pada market place Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak memberikan 

peluang pada Gyaffa Kitchen untuk berkembang. Sehingga dengan tag line 

‘your home taste’ Gyaffa Kitchen dapat menjadi pilihan masyarakat Indonesia 

dalam memilih persediaan makanan ikan kering di rumah. 
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1.3. Batasan Sementara Produk dan Pasar 

1.3.1. Produk 

Sebagai bisnis yang bergerak di bidang F&B Gyaffa Kitchen 

harus berhadapan dengan daya tahan produk yang bervarian, sehingga 

perlu perlakuan yang berbeda untuk setiap kategorinya. Berdasarkan 

daya tahannya produk Gyaffa Kitchen dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

daya tahan kurang dari 24 jam di suhu ruang, daya tahan 1-7 hari di suhu 

ruang, dan daya tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang ditambah dengan 

makanan beku atau frozen food. Daya tahan tersebut menunjukkan luas 

jangkauan pasar yang bisa dituju dari tempat produksi, sehingga 

membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda. Sedangkan berdasarkan 

jenisnya, produk makanan Gyaffa Kitchen juga dibagi menjadi 3 jenis 

yaitu, makanan basah, makanan kering, dan makanan beku.  

Dalam business plan ini, perencanaan bisnis yang akan dibahas 

berfokus pada produk makanan kering dengan daya tahan 1-7 hari di 

suhu ruang. Dimana produk tersebut memiliki kemampuan untuk 

didistribusikan lebih luas tanpa perlu penangan khusus yang merepotkan 

serta memiliki risiko lebih kecil untuk rusak di perjalanan. 

1.3.2. Segmentasi yang Akan Dituju 

Sebagai sebuah bisnis, membangun Brand Equity yang kuat 

menjadi salah satu keharusan agar dapat bertahan dan berkompetisi, 

dalam upaya pembentukannya memiliki segmentasi pasar yang jelas 

akan sangat membantu dalam membuat berbagai keputusan strategis. 

Dalam buku Marketing Plan dalam Bisnis yang ditulis oleh Ir. FI. Titik 

Wijayanti, MM  mengatakan bahwa strategi marketing memiliki 3 

komponen utama, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning 

(Wijayanti, 2017).  Segmentasi yang dipilih oleh Gyaffa Kitchen akan 

dijelaskan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. 1Segmentasi Gyaffa Kitchen 

Pengelompokan Segmentasi Dipilih Keterangan 

Geografis Seluruh area urban 

Indonesia. 

Segmentasi utama Gyaffa 

Kitchen merupakan 

masyarakat Indonesia 

khususnya yang tinggal di 

area urban atau perkotaan. 

Demografis Tingkat ekonomi 

sosial sedang, 

menengah, dan 

atas. 

Produk Gyaffa Kitchen 

dirancang memiliki kesan 

elegan dan premium 

dengan harga antara Rp 

15.000 hingga Rp 

250.000,- 

Wanita usia 13-55 

tahun 

Psikografis Gaya hidup 

modern dan 

hedonis. 

Produk Gyaffa Kitchen 

merupakan produk 

makanan siap saji yang 

membutuhkan sedikit 

pengolahan. 

 

1.3.3. Lokasi atau Cakupan Geografis 

Pada tahap awal, titik produksi Gyaffa Kitchen berada di 

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang bertepatan sebagai tempat 

tinggal pemilik. Sedangkan berdasarkan segmentasinya, produk-produk 

Gyaffa Kitchen akan didistribusikan ke seluruh Indonesia menggunakan 

jasa pengiriman ekspedisi.  
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~Halaman ini sengaja dikosongkan~ 

 

 

 

 

 

 


