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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pola pikir dan kebiasaan 

masyarakat mengalami perubahan. Salah satu contoh perubahan adalah bagaimana 

cara masyarakat berinteraksi serta perubahan cara berbelanja, menjadi kebiasaan baru 

pada masyarakat. Masyarakat menjadi tergantung akan kehidupan “praktis” yang 

ditawarkan teknologi saat ini, berkomunikasi dapat dilakukan melalui handphone 

dengan berbagai pilihan aplikasi, berbelanja dapat dilakukan secara online, meeting 

dapat dilakukan online, bahkan berkonsultasi dengan dokter dapat dilakukan online. 

Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat ikut berubah dan menjadi cukup 

mengkhawatirkan didorong dari perubahan gaya hidup “praktis”. Kini keinginan 

masyarakat untuk mengkonsusmi makanan “praktis” bergeser begitu cepat dan 

didukung dengan percepatan munculnya berbagai makanan instan. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, makanan instan food menyumbang 

28% dari semua kalori yang dikonsumsi penduduk perkotaan. Fenomena ini terjadi 

karena adanya perubahan pola pangan dalam beberapa dekade terakhir. Mayoritas 

penduduk secara dramatis mengubah pola pangan dan kebiasaan makannya sebagai 

dampak dari globalisasi, urbanisasi, dan meningkatnya pendapatan. Apalagi saat ini 

masyarakat, terutama di daerah perkotaan, semakin bergantung pada aplikasi yang 

memudahkan mendapatkan makanan melalui smartphone.  

Berdasarkan jenis makanannya, fast food menempati peringkat teratas sebagai 

makanan junk food yang paling sering dikonsumsi dengan jumlah 71%. Junk food 

tentu memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19 saat 

ini, tentu menjaga kesehatan dan imunitas sangat penting. Berdasarkan hasil survey 

yang kami lakukan didapatkan 99,2% masyarakat menjadi peduli akan kesehatan 

mereka. 
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Gambar 1.1 Survei Kepedulian Terhadap Kesehatan selama COVID-19 

Data ini diperkuat berdasarkan sebuah hasil studi Nielsen yaitu, 82% responden – 

kebanyakan dari Kelas Atas mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang COVID-

19 pada awal Februari 2020. Setelah pengumuman Presiden tentang kasus COVID-19 

pertama pada 2 Maret 2020, 61% responden mencari berita terkait COVID-19 hingga 

beberapa kali setiap hari melalui berbagai media. Di Indonesia, 50% konsumen telah 

mengurangi hiburan di luar rumah, dan 46% mengurangi makan di luar. Di sisi lain, 

49% konsumen lebih sering memasak, dan ini mendorong pertumbuhan penjualan 

bahan baku dan produk segar, seperti telur (+26), daging (+ 19%), daging unggas (+ 

25%) dan buah dan sayuran (+ 8%). 

 

Gambar 1.2 Neilsen Konsumen Cenderung untuk Memasak di Rumah COVID-19 
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Memasak menjadi salah satu alternative untuk menjaga asupan makanan, dengan 

memasak dapat memilih menu dan bahan yang berkualitas serta dapat menjamin 

kebersihannya, dibanding membeli makanan dari luar yang belum tentu terjamin 

kebersihannya.  

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan, responden sangat menyadari bahwa 

menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui menjaga kebersihan makanan yang 

dikonsumsi. 

  

Gambar 1.3 Survei Kepedulian Terhadap Kebersihan Makanan 

Bagaimana cara masyarakat dapat melakukan kegiatan memasak dengan memilih 

menu dan bahan yang berkualitas namun tetap membatasi aktivitas sosial seperti tidak 

berpergian membeli bahan makanan. Ini menjadi masalah baru yang harus difikirkan 

pada saat kondisi seperti ini. Bahkan, jika memungkinkan diusahakan semua aktifitas 

dilakukan di rumah saja. Pada kondisi seperti ini, online food delivery serta delivery 

service menjadi solusi untuk mendapatkan makanan instant food, ready to eat dan 

ready to cook tanpa perlu berpergian keluar rumah.  

Social distancing, stay at home, selama pandemi telah mendorong konsumen 

antara lain meningkatkan online shopping, penggunaan social media, dan internet. 

Akibatnya terjadi lonjakan Business-to-Consumers sales dan peningkatan Business-

to-Business e-commerce utamanya penjualan online perlengkapan medis, kebutuhan 

rumah tangga dan produk makanan. 

Pelaku UMKM saat ini, mulai bermunculan dan semakin meningkat dengan 

mengandalkan proses bisnis dengan platform-platform aplikasi dan kemudahan 

proses pengiriman produk dengan menggunakan jasa online food delivery serta 
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delivery service , selain karena tuntutan ekonomi, sebagian masyarakat menjadi lebih 

konsumtif karena diberlakukannya work from home (WFH). Rasa bosan dan 

kurangnya aktivitas meningkatkan minat jajan, terlebih lagi dengan adanya iklan dari 

social media, grab food atau go food yang menggiurkan. 

Berdasarkan data-data tersebut maka kami sadar akan perlunya marketplace yang 

berfokus pada sektor ready to eat dan ready to cook. Mengingat dimana survey yang 

kami lakukan pada koresponden menyatakan bahwa sebagian besar responden sadar 

akan pentingnya kebersihan makanan yang dikonsumsi dan asupan makanan yang 

baik. Marketplace ini, hadir dengan menggandeng Mitra UMKM untuk memudahkan 

para konsumen dalam melakukan proses memasak, tidak perlu melakukan pembelian 

makanan instant dan nantinya akan berkerjasama dengan jasa online food delivery 

serta delivery service untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk mitra yang 

ditawarkan.  

        Ready to eat menurut Codex Alimentarius Commission (CAC), produk pangan 

yang telah melalui proses pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung tanpa harus 

melalui proses pengolahan lebih lanjut untuk menurunkan nilai mikrobanya, misalnya 

dengan pemanasan. Codex Alimentarius Commission (CAC), merupakan organisasi 

yang dibentuk oleh FAO dan WHO dengan tujuan untuk melindungi kesehatan 

konsumen dan menjamin perdagangan internasional yang jujur. CAC menyediakan 

standar sebagai acuan bagi negara anggota dalam menetapkan peraturan dan standar 

di bidang pangan. 

         Saat ini, berdasarkan data ditemukan ready to eat mulai diminati. Prospek 

industri ready to eat didasari lifestyle milenial membutuhkan makanan convenience, 

lebih lama disimpan, mudah dibawa dan siap serta cepat disajikan setiap saat. IKM 

 Ready to eat mencapai 10% dari total IKM pangan olahan (GAPMMI, 2019). Perlu 

dicermati bahwa saat ini yang mensuplai ready to eat selain produsen pangan juga 

dilakukan restaurant dan rumahan baik dilakukan dengan direct selling, melalui 

marketplace, reseller, atau dropshipper. 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

1.2.1 Jobs to be Done 
 

Identifikasi permasalahan mitra UMKM yaitu : 

 Menjual produk ready to eat dan ready to cook secara online 
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Identifikas permasalahan dihadapi konsumen yaitu: 

 Membeli berbagai produk makanan secara online dan memasak  

 

1.2.2 Customer Pain 
 

Identifikas permasalahan mitra UMKM yaitu : 

 Brand Awareness kalah bersaing dengan produk Instant food  
 

Identifikas permasalahan dihadapi konsumen yaitu: 

 Membuang waktu browsing produk ready to eat dan ready to cook yang 

berkualitas di sosial media  

 Melakukan proses memasak yang panjang seperti memotong dan meracik 

bumbu 

 mengkonsumsi intant food yang kurang terjamin kualitasnya 

 

1.2.3 Customer Gain 
 

Dengan adanya Marketplace Food Master maka mitra UMKM dapat : 

 Meningkatnya Brand Awareness dan penjualan 

 

Sedangkan untuk konsumen yaitu: 

 Proses memasak yang praktis 

 Kualitas produk ready to eat dan ready to cook terjamin 

 Harga yang terjangkau 

 

1.3 Solusi 
 

1.3.1 Pain Relievers 
 

 Mitra UMKM : 

 Markeplace berfokus pada bisnis mitra UMKM produk ready to eat & ready 

to cook berfungsi sebagai wadah memasarkan produk serta distribusi produk 

ke konsumen. 

 

Sedangkan untuk konsumen yaitu: 

 Tersedianya berbagai macam menu pilihan produk ready to eat & ready to 

cook yang terjamin kualitasnya. 
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1.3.2 Gain Creators 

 Gain Creators untuk Mitra UMKM adalah : 

 Program training untuk pemasaran (branding) untuk menarik konsumen dan 

mensosialisasikan bagaimana menjadi Mitra UMKM yang terstandarisasi. 

 

Gain Creators untuk konsumen adalah : 

 Menyajikan berbagai pilihan menu produk ready to eat & ready to cook yang 

ditawarkan Mitra UMKM, memberikan promo dan program diskon untuk 

konsumen. 

 

1.3.3 Products and Services 

Marketplace Food Master menawarkan berbagai macam jenis bahan masakan, 

ready to eat dan ready to cook, dengan mempertahankan value kami yaitu Praktis, 

Higienis dan Ekonomis. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mencoba mencari 

solusi, bermitra dengan UMKM untuk menyediakan bahan makanan ready to eat dan 

ready to cook yang praktis, proses masak yang mudah dan cepat. Higienis, proses 

packing dan penyimpanan yang aman serta produk terstandarisasi izin BPOM. Selain 

itu, marketplace ini memiliki kriteria verifikasi produk mitra UMKM. Ekonomis, 

harga yang terjangkau bagi konsumen. Food Master sadar ini, merupakan cara 

menjaga kepercayaan konsumen akan produk yang mitra kami tawarkan. 

Berbagai keunggulan telah kami siapkan, untuk menjadikan marketplace ini 

unggul. Competitive advantage yang dimiliki diantaranya; research, innovation serta 

standarisasi Mitra. Selain itu, network theory marketplace Food Master terlihat 

terintegrasi karena proses Business-to-Consumers dan Business-to-Business akan 

ditemukan. 

Nantinya marketplace Food Master merupakan marketplace pertama yang 

akan berfokus menawarkan kemudahan untuk konsumen dalam menentukan menu-

menu pilihan makanan ready to eat dan ready to cook dengan menggandeng mitra 

UMKM, dengan adanya marketplace ini, diharapkan tidak akan lagi UMKM 

disektor ready to eat dan ready to cook mengalami kesulitan pada persaingan besar 

dengan UMKM berbeda sektor di marketplace dan e-commerce lain.  
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1.4  Visi dan Misi 
 

Visi dari Food Master adalah sebagai berikut:  

 “Food Master menjadi marketplace penyedia bahan makanan ready to cook dan 

ready to eat terbesar di Indonesia” 

Sedangkan Misi dari Food Master adalah sebagai berikut: 

 Food Master akan menjaring mitra berkualitas untuk memperluas pasar secara 

berkelanjutan. 

 Food Master memastikan setiap mitra UMKM menjual produk terstandarisasi  

 Food Master mendampingi UMKM untuk mengembangkan usahanya. 

 Food Master memberikan pelayanan yang efektif dan efisien demi kepuasan 

konsumen. 

 Food Master mempertahankan nilai value marketplace produk ready to cook 

dan ready to eat yang Praktis, Higienis dan Ekonomis 

Berikut logo dari Food Master 
 

 
Gambar 1.4. Logo Food Master 
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Gambar 1.5 Value Proportition Canvas Marketplace Food Master 

 


