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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia memiliki tiga kebutuhan yakni kebutuhan sandang, pangan dan 

papan. Kebutuhan yang paling pokok adalah kebutuhan makanan dan minuman 

untuk memenuhi kebutuhan energi dalam beraktivitas. Dewasa ini makanan dan 

minuman bukan hanya menjadi kebutuhan pokok melainkan sebagai pemuas 

keinginan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 berjumlah lebih dari 265 juta 

jiwa. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya karena secara total, laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020 diperkirakan 

sebesar 1,19% Tumoutou (2018). Selain itu kota Solo sendiri merupakan kota 

budaya, alasan Kota Solo menjadi Kota Budaya adalah berdasarkan sejarahnya, 

tradisi dan budaya yang masih dilestarikan juga menjadikan Kota Solo sebagai 

tujuan wisata Setiadi (2013). Berdasarkan data, jumlah wisatawan yang datang ke 

Kota Solo adalah 76.454 wisatawan asing dan 4.383.430 wisatawan lokal Aosgi 

(2018). Tentu saja itu merupakan potensi yang luar biasa bagi wirausahawan di 

Kota Solo. 

Selain jumlah wisatawan yang tinggi kota solo juga mampu menghadirkan 

jumlah masyarakat pendatang karena kota Solo merupakan salah satu kota 

pendidikan di Indonesia karena terdapat beberapa kampus ternama seperti 

Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gaya hidup 

masyarakat pendatang yang kebanyakan adalah mahasiswa dengan tingkat 

kesibukan tinggi membentuk pola hidup konsumtif. Artinya industri kuliner cepat 

saji memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. 

Khususnya kebutuhan minuman akan menjadi peluang usaha jangka panjang yang 

sangat menjanjikan. Peneliti melakukan survey awal kepada 15 orang untuk 

mencari tahu besar minat masyarakat Solo terhadap Thailand tea dengan hasil 

sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 Preliminary Research 

Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Apakah Anda mengetahui 

produk Thailand tea? 
15     

Apakah Thailand tea rasanya 

enak? 
1 12 2   

Apakah Anda menyukai 

produk Thailand tea? 
1 13 1   

Apakah Anda memiliki 

alasan lain untuk menyukai 

Thailand tea? 

Kekinian, Campuran khas antara teh dan susu, manis, 

ada asam-asamnya. 

Apakah Anda berminat 

membeli Thailand tea lebih 

dari satu kali dalam satu 

minggu? 

YA 

(10 Orang) 

TIDAK 

(5 Orang) 

  

Berdasarkan hasil survey dengan jumlah narasumber sebanyak 15 orang 

masyarakat pendatang di kota Solo mayoritas menyatakan setuju bahwa minuman 

Thailand tea rasanya enak dan disukai karena memiliki rasa manis dan asam. 

Bahkan 10 orang diantaranya mengatakan berminat untuk membeli Thailand tea 

lebih dari satu kali dalam satu minggu. 

Tingginya minat terhadap minuman Thailand tea tidak diimbangi jumlah 

wirausahawan di Indonesia karena jumlahnya masih terbilang sangat sedikit jika 

dibandingkan dengan negara tetangga seperti yang disampaikan oleh Bamsoet 

“Secara presentase, jumlah wirausahawan di negara kita hanya berjumlah sekitar 

3% saja. Kita kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, 

dan Thailand jumlah wirausahawan mereka sudah berada diatas 4%” Sudarsono 

(2018). 

Sedikitnya jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia disebabkan oleh 

ketakutan masyarakat untuk memulai usaha. Banyak faktor psikologis yang 
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menyebabkan sikap negatif pada masyarakat sehingga mereka kurang berminat 

terhadap profesi wirausaha, antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak 

jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, dsb. Pandangan 

semacam ini dipercayai oleh sabagian besar penduduk Indonesia dan menyebabkan 

kurangnya minat menjadi wirawusahawan Suharta dkk (2010). 

Sebenarnya untuk menepis ketakutan itu ada jenis usaha yang tidak 

membutuhkan modal besar adalah makanan atau minuman pinggir jalan (street 

food). Selain itu, usaha streetfood dapat lebih terlihat oleh para wisatawan karena 

berjualan di kios, warung, atau stan Putra dkk (2015). Sayangnya strategi usaha 

yang digunakan oleh penjual street food masih banyak yang tidak memiliki 

menejemen yang baik. Usaha street food perlu merancang ulang usaha untuk 

mengembangkan usaha tersebut. Sehingga usaha street food tidak tertinggal atau 

kalah saing dengan usaha sejenis di wilayah yang sama. Atau bahkan dapat 

membuka cabang di wilayah lain baik dalam maupun di luar kota Solo. Oleh karena 

itu, maka dilaksanakanlah penelitian mengenai perancangan usaha streetfood 

dengan menggunakan metode Bussines model canvas dan Analisis SWOT. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan gagasan penelitian diatas maka dapat dirumuskan 

masalah yang digunakan dalam topik penelitian yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan bussines model canvas untuk menciptakan strategi 

usaha jajanan pinggir jalan (street food) “inspirastea” thailand tea? 

2. Bagaimana perusahaan mengklasifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap model usaha dengan menggunakan analisis SWOT? 

3. Bagaimana strategi untuk mengembangkan usaha jajanan pinggir jalan (street 

food) “inspirastea” thailand tea? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada usaha jajanan pinggir 

jalan (street food) penjualan thailand tea dengan merk dagang ‘inspirastea’ di jalan 

menco raya no. 19 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana penerapan bussnines model canvas untuk menciptakan 

strategi usaha jajanan pinggir jalan (street food) “Inspirastea” Thailand tea. 

2. Klasifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap model 

usaha dengan menggunakan analisis SWOT. 

3. Menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha jajanan pinggir 

jalan (street food) “Inspirastea” Thailand tea. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah 

1. Bagi pelaku usaha, akan mengetahui dengan pasti gambaran aliran penjualan 

dari mulai keys partners hingga segmentasi pasar secara tepat sehingga dapat 

melakukan continious improvement serta pembaharuan terhadap usaha yang 

sedang dijalankan. 

2. Bagi peneliti, dapat merealisasikan ilmu sesuai dengan studi untuk dipraktekkan 

dalam merencanakan pendirian usaha jajanan pinggir jalan (street food) 

sehingga dapat bersaing dengan pengusaha sejenis. 

3. Bagi pembaca, pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi 

mengenai mengenai perancangan usaha jajanan pinggir jalan (street food) yang 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab kedua ini menjelaskan teori-teori pendukung dalam melakukan 

penelitian ini. Terdapat penjelasan mengenai bussines model canvas 

dan metode SWOT yang digunakan untuk mencari strategi 

pengembangan usaha dan beberapa materi penunjang lainnya.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian. Berisikan tentang objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis, pengolahan data dan kerangka 

pemecahan masalah dalam penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penjelasan hasil penelitian yang diolah berdasarkan 

data yang diperoleh selama penelitian ini dilaksanakan kemudian 

dilakukan analisis pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran. Poin kesimpulan 

menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian sedangkan pada poin 

saran berisikan bagaimana tindak lanjut dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk digunakan pada penlitian selanjutnya. 

  


