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BAB I 

Ringkasan Eksekutif 

1.1.Pendahuluan 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang tidak sedikit. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap 

besarnya konsumsi masyarakat akan produk makanan serta minuman yang 

dikonsumsi setiap hari. Banyak dari produk lokal maupun impor mudah 

ditemui di pasaran untuk dikonsumsi masyarakat. Banyaknya produk – 

produk makanan serta minuman yang tersedia di pasar tentunya membuat 

konsumen dihadapkan pada beragamnya pilihan produk yang mereka bisa 

konsumsi. Maka itu tidak heran, ketika konsumsi produk rumah tangga 

memiliki pengeluaran terbesar pada konsumsi makanan serta minuman. 

Dimana tiap tahunnya, dari tahun 2014 – 2018, diproyeksikan akan selalu 

mengalami peningkatan. Hal ini tentunya mengimplikasikan bahwa 

sebagai kebutuhan primer manusia, konsumsi makanan dan minuman 

khususnya pada rumah tangga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015).  

Melihat peluang akan pasar yang ada, Juice Today hadir dengan 

tema “ Affordably Fresh “ karena dari sisi produk, kebanyakan dari para 

responden membeli produk minuman jus yang memiliki harga terjangkau 

seperti jus kemasan ataupun jus yang ada pada rumah makan maupun jus 

yang dijual di jalanan. Hal ini membuat Juice Today sebagai sebuah usaha 

baru, melihat adanya peluang bisnis dalam bidang minuman khususnya 
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dalam hal ini, minuman jus buah serta sayuran. Disini, Juice Today ingin 

mencoba memberikan produk minuman jus yang tentunya tidak hanya 

enak, tetapi dengan harga yang terjangkau karena seperti yang telah 

diketahui bahwa faktor harga atau price memegang peranan penting 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Meskipun faktor harga memiliki 

pengaruh yang penting terhadap operasional Juice Today, semua produk 

yang dihasilkan Juice Today dibuat dengan menggunakan bahan – bahan 

yang berkualitas serta segar sehingga terjaga keaslian dari rasa maupun 

mutu yang tinggi. 

Karena Juice Today sendiri beroperasi di Indonesia dimana 

merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang 

banyak, kecenderungan dari negara – negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang banyak adalah masyarakat yang ada dalam negara tersebut 

menginginkan segala sesuatu yang cepat, khususnya bagi mereka yang 

tinggal di kota – kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota – 

kota lainnya. Tidak jarang masyarakat sering menghiraukan kandungan – 

kandungan yang ada dalam makanan serta minuman yang dikonsumsi dan 

lebih memilih produk yang bisa dikonsumsi dengan cepat serta mudah. 

Dari sisi minuman sendiri, banyak dari produk – produk yang beredar 

dipasar didominasi oleh minuman – minuman kemasan serta cepat saji 

yang tentunya memiliki kandungan gula yang tinggi. Selain itu, dari survei 

pasar yang Juice Today lakukan, banyak dari responden ternyata menyukai 

minuman jus baik itu jus buah maupun sayuran. Selain itu, kebanyakan 
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dari mereka memilih untuk membeli jus ketimbang produk minuman lain 

karena rasa yang enak.  

1.2.Deskripsi Perusahaan 

Juice Today sendiri didirikan oleh dua pemilik yang bernama 

Grady Kusuma serta Ray A. Saputra. Berfokus pada produk minuman jus 

buah serta sayuran, kedua pendiri melihat adanya peluang dalam produk 

minuman tersebut sehingga akhirnya memutuskan untuk membuka Juice 

Today. Saat ini, Juice Today memiliki 9 varian minuman yang mana 

terdiri dari campuran buah serta sayur – sayuran. Selain jus, Juice Today 

juga menyediakan minuman lain yang mana yakult dijadikan sebagai dasar 

dari minuman tersebut. Saat ini, Juice Today masih bergerak dari bazaar 

ke bazaar dimana Juice Today sudah dua kali mengikuti bazaar di 

Universitas Pelita Harapan pada tanggal 24 – 28 September 2018 serta 

UPH College pada tanggal 15 – 19 Oktober 2018. Kedepannya, ekspansi 

dari Juice Today akan terus dilakukan mengingat antusiasme pasar yang 

cukup baik, dimana selain menambah frekuensi bazaar yang akan diikuti 

yakni 2 sampai 3 kali bazaar dalam setiap bulan, Juice Today juga akan 

berencana untuk membuka satu tempat permanen untuk menjual produk 

minuman jus.   

1.3.Analisis Industri 

Sebagai pemain baru yang ada dalam industri makanan serta 

minuman, tentunya diperlukan sebuah analisis industri guna mengetahui 

bagaimana sebuah industri berjalan dan faktor – faktor apa saja yang 
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memiliki pengaruh terhadap industri tersebut. Disini, analisis industri yang 

dilakukan oleh Juice Today adalah dengan menggunakan Porter Five 

Forces guna melihat bagaimana kondisi internal dari industri tersebut, 

apakah cocok dan menarik untuk dimasuki atau tidak. Selain Porter Five 

Forces, analisis industri lainnya yang digunakan oleh Juice Today adalah 

dengan memperhatikan faktor – faktor eksternal dari sebuah industri yakni 

PESTLE yang mana terdiri dari Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, 

Legal, serta Lingkungan (Environment). 

1.4.Analisis Pasar 

Analisis pasar tentunya penting untuk digunakan dalam sebuah 

bisnis guna mengetahui pangsa pasar mana yang bisa dijadikan target 

pasar yang memiliki potensi yang baik. Disini, pasar yang dijadikan taget 

konsumen dari Juice Today adalah mereka yang berusia 15 sampai 25 

tahun dengan pendapatan dari Rp. 2.000.000,- – Rp. 5.000.000,- dengan 

kelas sosial menegah keatas. Analisis SWOT juga digunakan dalam 

menganalisis pasar sehingga Juice Today memiliki pengetahuan 

mendalam mengenai kekuatan dan kekurangan, serta kesempatan dan 

ancaman yang ada kedepannya.  

1.5.Rencana Pemasaran 

Saat ini, karena operasional Juice Today yang masih berskala kecil, 

maka secara keseluruhan, rencana pemasaran yang digunakan oleh Juice 

Today adalah dengan memanfaatkan media – media sosial seperti 

Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Selain itu, metode pemasaran word of 
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mouth juga digunakan disini karena mengingat bahwa Juice Today sendiri 

beroperasi pada industri makanan serta minuman. ketika konsumen 

menerima produk yang mereka beli dengan baik dan sesuai dengan 

ekspetasi yang mereka banyangkan, kecenderungan dari mereka akan 

memberitahukan kepada kerabat maupun teman akan produk tersebut 

tentang pengalaman pembelian mereka serta produk yang mereka beli.  

Selain itu, kuisioner peningkatan juga secara rutin diberikan 

kepada konsumen guna memastikan konsumen merasa puas akan produk – 

produk yang dihasilkan oleh Juice Today. Selain itu, pemberian kuisioner 

juga bisa membuat konsumen merasa dihargai dan diikutsertakan dalam 

operasional Juice Today dengan memberikan masukan – masukan atau 

feed back bagi Juice Today agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.  

1.6.Tim Manajemen dan Struktur Perusahaan 

Tim manajemen serta struktur perusahaan tentunya memiliki 

peranan penting dalam sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan dengan 

adanya struktur perusahaan, kita bisa mengetahui masing – masing tugas 

serta tanggung jawab yang ada pada satu individu dalam kontribusinya 

terhadap operasional perusahaan. Kembali lagi, karena Juice Today masih 

berada pada skala yang kecil, maka ada beberapa tugas yang dirangkap 

menjadi satu tanggung jawab individu. Grady Kusuma serta Ray A. 

Saputra sebagai pendiri tidak hanya bertugas sebagai founder dan CEO, 

tetapi juga sebagai Manajer Pemasaran, Manajer Produksi, Manajer 

Keuangan, serta Manajer Operasional.  
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Selain itu, ada karyawan tetap yang ditempatkan di bidang 

Produksi yang diduduki oleh Ani serta Dewi. Juga posisi Kasir diduduki 

oleh Cecilia Tiorianto serta Astrid Chrystelle. Kembali lagi karena skala 

operasional yang masih kecil, Juice Today belum menyewa jasa 

professional dalam operasinya sehingga bisa dikatakan bahwa Juice Today 

memiliki struktur organisasi yang masih sederhana.  

1.7.Perencanaan Operasional 

Juice Today sendiri melakukan operasionalnya dari bazaar ke 

bazaar dimana sampai saat ini, sudah dua bazaar diikuti oleh Juice Today 

yakni pada bazaar Universitas Pelita Harapan tanggal 24 – 28 September 

2018 serta bazaar UPH College pada tanggal 15 – 19 Oktober 2018. 

Semua persiapan operasional bazaar dari pembelian buah – buahan, 

persiapan bahan baku serta perlengkapan lainnya dilakukan pendiri dengan 

dibantu oleh kedua karyawan. Pembelian bahan baku biasanya dilakukan 

sehari sebelum bazaar dimulai guna menjaga kesegaran dari bahan baku 

yang akan digunakan. Selain itu, semua bahan baku dipersiapkan dengan 

baik dari mulai pencucian bahan baku, memporsikan bahan baku sesuai 

dengan resep sehingga mempermudah operasional dari Juice Today pada 

saat di bazaar.  

Pada saat berada di bazaar, semua produk minuman dibuat made 

to order sesuai dengan pesanan konsumen sehingga kualitas serta 

kesegaran dari produk Juice Today bisa terjaga. Dengan 9 varian minuman 

yang dimiliki oleh Juice Today dan antusiasme pasar yang baik, tentunya 
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tidak membuat pendiri puas. Bersama dengan tim dan para karyawan, 

Juice Today akan terus selalu melakukan inovasi – inovasi serta 

pengembangan produk serta varian sehingga produk – produk yang 

dihasilkan bisa terus sesuai dengan permintaan pasar yang ada.  

1.8.Rencana Pengembangan Produk dan Jasa 

Beberapa rencana pengembangan yang dimiliki oleh Juice Today 

yang akan dilakukan beberapa tahun kedepan adalah salah satunya dengan 

tetap beroperasi dari bazaar ke bazaar, khususnya bazaar – bazaar yang 

posisinya dekat dengan target market yang dituju oleh Juice Today seperti 

di universitas – universitas, sekolah – sekolah, serta pop – up market yang 

ada. Salah satu kelebihan dari beroperasi dari bazaar ke bazaar adalah 

memerlukan biaya tetap yang sedikit sehingga budget yang ada bisa di 

kontrol dengan baik.  

Opsi kedua yang dimiliki oleh Juice Today adalah dengan 

membuka suatu tempat tetap baik itu di ruko ataupun di tempat – tempat 

pujasera makanan yang cukup ramai seperti Villa Permata, Pasar Modern, 

dan tempat – tempat lain. Meski membutuhkan biaya yang cukup banyak, 

tetapi dengan membuka sebuah tempat tetap, selain bisa memperluas 

operasional dan menambah jumlah penjualan, tetun saja keuntungan lain 

yang bisa didapat adalah brand dari Juice Today lebih dikenal oleh 

masyarakat.  
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1.9.Proyeksi Keuangan 

Pada tahap awal pembukaan Juice Today, dana awal yang 

disetorkan kedua pemilik berjumlah sebesar Rp. 12.326.500,- yang 

disetorkan pada awal bulan Agustus 2018. Dana tersebut digunakan untuk 

membeli perlengkapan serta peralatan untuk operasional awal bazaar. 

Proyeksi – proyeksi keuangan lainnya seperti laporan laba rugi, laporan 

arus kas, serta proyeksi – proyeksi lainnya menunjukan bahwa Juice 

Today memiliki potensi yang baik untuk kedepannya. Semua lapora 

keuangan dan hal – hal yang terkait akan dibahas pada BAB IX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




