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Dinamika
Usaha Katering
di Masa Pandemi

Penjualan Usaha Katering
Sebelum vs Setelah Pandemi Melanda
Selama pandemi, penjualan usaha katering mengalami
penurunan. Penyebab utamanya adalah pembatasan
aktivitas masyarakat, yaitu:

-36%

katering kantor menurun karena kebijakan
1. Permintaan
WFH (Work From Home).
pesanan untuk event/acara menurun karena
2. Permintaan
tidak ada event dan kebijakan PPKM selama pandemi.
katering sekolah menurun karena kebijakan
3. Permintaan
sekolah online.

“

Hampir turun semua karena kegiatan di pemerintahan
hampir tidak ada. Kalau katering industri hampir tidak ada
perubahan hanya bedanya cara penyajian dulu prasmanan
sekarang rantang boks (ada yang boks sekali pakai ada yg
bisa dipakai setiap hari)”.

2019

2020

“

Kan WFO sudah berkurang jadi WFH jadi nggak rutin atau
gak sama sekali untuk katering kantor. Kalau tumpeng
sesekali masih ada, ulang tahun bagi-bagi nasi kotak itu
masih ada”.
Pemilik bisnis katering - Jakarta Pusat

Pemilik bisnis katering - Jakarta Barat

Sumber: berdasarkan survei pemilik usaha katering di Jabodetabek, 2022.
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Penjualan
Usaha Katering
Era New Normal
Di era new normal, penjualan
usaha katering perlahan naik hingga

hingga 28%.

-36%

2020

Segmen konsumen dan perusahaan
kembali ke WFO (Work From Office).
Konsumen dari segmen big event
mulai mengadakan offline event.
Ekspansi ke segmen industri yang
melayani karyawan pabrik atau
karyawan yang WFO (Work From Office).

28%

2019

Apa saja yang mendorong
pertumbuhannya?

Selain itu, ada juga inisiatif baru yang
dilakukan para pemilik katering, berupa
kolaborasi dengan food stall F&B
(Sushi Tei, Starbucks, Kopi Kenangan,
dan lainnya) untuk menarik konsumen
di acara-acara besar.
2022*

*Agustus 2022

Sumber: berdasarkan survei pemilik bisnis katering di Jabodetabek, 2022.
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Pergeseran Segmentasi Pasar
Usaha Katering di Era New Normal

“

Hal lain yang mendorong pertumbuhan usaha katering
di era new normal adalah perubahan target pasar yang
dilakukan para pelaku usaha. Dari semula perkantoran
dan acara besar, menjadi kebutuhan rumah tangga dan
acara dengan kuantitas rendah.

Segmen katering karyawan dan sekolah menurun,
tetapi naik di katering keluarga dan private event
di rumah meningkat.”
Pemilik bisnis katering - Jakarta Selatan

Hal ini sejalan dengan minat konsumen:

61

mengaku
% Konsumen
pernah memesan katering
selama pandemi.

61%

38

menggunakan katering
% Konsumen
selama pandemi untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya.

Sementara sisanya:

Acara keluarga

39%

24%

Katering kantor

19%

Makan siang/malam
pribadi
Pernah memesan
katering

Tidak pernah
memesan katering

Acara pernikahan

Sumber: berdasarkan survei konsumen dan pemilik usaha katering di Jabodetabek, 2022.

15%
11%

“

Saya pasti menggunakan jasa
katering untuk saat ini, karena
memudahkan saya untuk tetap
bisa menyiapkan makanan
untuk keluarga di rumah, tanpa
harus repot ke pasar atau
memasak lagi.”
Karyawan wanita
(usia 25 - 35 tahun di Jakarta)
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Gaya Konsumsi Pengguna Katering
di Era New Normal

Berdasarkan data studi konsumen usaha katering, berikut ini hal-hal yang
mendorong konsumen untuk langganan katering:

34%

Harga terjangkau

(Konsumen mau langganan katering
jika perbedaan harganya tidak terlalu
jauh dengan biaya masak sendiri)

23%

Keperluan acara besar

(Konsumen akan memesan katering
untuk keperluan arisan, pernikahan,
pengajian, dan lainnya)

Sumber: berdasarkan survei konsumen bisnis katering di Jabodetabek, 2022.

31%

Efisiensi waktu

(Konsumen berstatus pekerja yang tidak
sempat masak memiliki minat untuk
langganan katering)

17%

Memulai pola hidup sehat

(Konsumen akan memesan katering
untuk diet, mengatur kalori, dan nutrisi)
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Eksistensi
Katering Sehat
Setelah Pandemi Melanda

Usaha Katering Sehat dan
Tren Hidup Sehat di Masa Pandemi
Sisi lain kehadiran pandemi COVID-19 adalah
perubahan pola hidup sehat masyarakat.
Menurut data SurveySensum tahun 2020, pola
hidup sehat masyarakat Indonesia meningkat
selama pandemi, yang ditandai dengan peningkatan:

85%

Kebiasaan
mencuci tangan

55%

Konsumsi
air putih

47%

Konsumsi buah
& sayur

Sementara data PwC (PricewaterhouseCoopers)
tahun 2020, mengatakan:

77

Kondisi ini bisa menjadi peluang untuk
membuka bisnis lini baru yaitu katering sehat.
Hal ini juga didukung dengan persepsi konsumen
soal tren bisnis katering.

48

menganggap katering sehat
% Konsumen
sebagai tren yang cukup berkembang
selama masa pandemi kemarin.

masyarakat Indonesia
% Pengeluaran
digunakan untuk membeli produk
kesehatan selama pandemi.

Sumber: pwc.com | SurveySensum | Survei konsumen usaha katering, 2022.
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Alasan Konsumen
Memesan Katering Sehat

44%

Konsumen yang telah menggunakan katering
sehat juga mengatakan bahwa alasan
utamanya adalah menjaga tubuh agar tetap
sehat. Sementara sisanya karena ingin
menurunkan dan menjaga berat badan.

55%

Konsumen mengatakan akan memesan katering
sehat dengan alasan untuk memenuhi keperluan
kesehatannya. Sementara sisanya karena harga,
rasa, dan eﬁsiensi waktu.

Keperluan kesehatan
Menjaga tubuh tetap fit
(mengatur kadar
kolesterol dan gula)

44%

Menurunkan berat badan
Menjaga berat badan

43%
26%

55%

Harga
Kualitas/Rasa

Efisiensi waktu

39%
19%
16%

Konsumen bersedia mengeluarkan budget untuk langganan katering sehat dengan rata-rata:

Rp30 ribu - Rp50 ribu per menu/paket/orang

Sumber: berdasarkan survei konsumen katering sehat di Jabodetabek, 2022.

Lanskap Bisnis Restoran Pasca Pandemi | Eksistensi Katering Sehat

08

Strategi
StrategiKatering
KateringSehat
Sehat
di
diMasa
MasaPandemi
Pandemi
Cara Memaksimalkan Usaha Katering Sehat Agar Jadi Favorit Konsumen
Berdasarkan studi konsumen katering sehat berpeluang untuk tumbuh,
jika bisa memenuhi ekspektasi konsumen, sebagai berikut:

55%

Ada opsi untuk memilih
menu (ﬂeksibilitas)

38%

45%

Menu yang ditawarkan
bervariasi

Terbukti ampuh
menurunkan berat badan

34%

41%

Harga katering
terjangkau

Memiliki banyak
testimoni

Sumber: berdasarkan survei konsumen katering sehat di Jabodetabek, 2022.

38%

Rasanya tetap lezat
meskipun katering sehat

14%

Memiliki porsi yang
banyak
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Strategi Katering Sehat
di Masa Pandemi
Cara Memasarkan Usaha Katering Sehat Agar Jadi Favorit konsumen
Berdasarkan studi konsumen katering sehat, testimoni dan rekomendasi dari orang
lain terbukti bisa mendorong konsumen untuk mencoba katering sehat. Selanjutnya,
konsumen akan mencari tahu informasi lanjutan mengenai katering di Instagram.

31%

Konsumen mengetahui katering
sehat dari rekomendasi kerabat

48%

Konsumen mengetahui katering
sehat dari Instagram Ads

59%

Konsumen mengetahui
katering sehat dari Instagram

Sumber: berdasarkan survei konsumen katering sehat di Jabodetabek, 2022.
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Katering Sehat dari Sudut
Pandang Konsumen
Berdasarkan data survei konsumen usaha katering,
berikut ini persepsi mereka soal katering sehat:

69%

Bisa memenuhi kebutuhan
pola hidup sehat (penerapan
diet, mengatur kolesterol,
dan lainnya).

33%

Menggunakan bahan organik.

38

%

Sementara itu, berikut ini harapan konsumen
saat menggunakan jasa katering sehat:

45%

31%

Harus terdiri dari
makanan rendah kalori.

Memiliki eﬁsiensi waktu
(Konsumen bisa memangkas
waktu dan energi untuk
memasak).

Menurunkan berat badan.

23%

24%

17%

Harus menyediakan
informasi kandungan
kalori dan nutrisi.

Sumber: berdasarkan survei konsumen katering sehat di Jabodetabek, 2022.

Memiliki tubuh yang lebih ﬁt.

Bisa menjaga dan mengatur
kadar kolesterol, gula, kalori,
dan lainnya dalam tubuh.
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12
Lalu, Bagaimana

Potensi
Usaha Katering
Setelah Pandemi Melanda?

Pasar Potensial Usaha Katering
Berdasarkan survei terhadap pelaku usaha dan konsumen katering (2022),
berikut ini beberapa segmentasi yang bisa dijadikan sebagai target pasar
usaha katering setelah pandemi melanda:

Usaha Katering Reguler
Pasar potensial untuk usaha ini:

36%

Target utama bisnis ini:

52%

Kebutuhan pribadi dan
rumah tangga

Karyawan WFH/WFO

23%

42%

Acara skala kecil
hingga besar

Usaha Katering Sehat
Pasar potensial untuk usaha ini:

38%

konsumen yang ingin memulai pola
hidup sehat (mengatur berat badan,
kolesterol, dan lainnya)

Ibu bekerja dengan
waktu terbatas untuk
mempersiapkan makanan

Sumber: berdasarkan survei konsumen dan pemilik usaha katering di Jabodetabek, 2022.
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Potensi Usaha Katering
Usaha Katering Reguler

Usaha Katering Sehat

Jadi, apakah usaha katering masih
potensial untuk ditekuni setelah
pandemi melanda?

Bagaimana dengan usaha katering
sehat? Apakah potensial juga untuk
ditekuni setelah pandemi melanda?

YA
Usaha katering masih potensial untuk ditekuni
karena memiliki target pasar yang cukup besar.
Mulai dari kebutuhan pribadi dan rumah tangga,
karyawan WFH/WFO, Ibu bekerja, hingga
beragam acara offline yang mulai aktif kembali.

MUNGKIN
Usaha katering sehat memiliki potensi yang
lebih kecil dibanding usaha katering reguler.
Hal ini dikarenakan:

1.

Harga jual yang dianggap cukup tinggi
(bisa lebih dari Rp50 ribu).

2. Penetrasi pasar cukup kecil, sehingga

perlu upaya pemasaran yang lebih intensif
(seperti kampanye pola hidup sehat).

Sumber: berdasarkan survei konsumen dan pemilik usaha katering di Jabodetabek, 2022.
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Potensi Usaha Katering
Meski berpotensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pelaku usaha
katering agar bisnisnya bisa terus berkembang, yaitu:

Usaha Katering Sehat

Usaha Katering Reguler

34

%

17

%

6

%

Berikan harga yang bersaing
(Buat perbandingan tipis antara harga katering
dengan biaya masak konsumen)

Memberikan pilihan makanan yang
lebih sehat

(Seperti penggunaan sedikit minyak/garam)

Tawarkan variasi menu
(Hindari pengulangan menu di bulan yang sama
atau buat menu yang tidak bisa/sulit dimasak di rumah)

%

39

Banderol di harga sensitif, yaitu Rp50 ribu
per paket

%

38

Ciptakan testimoni sukses untuk
mendorong konsumen mencoba katering

19%

Berikan lebih banyak rasa pada makanan

Kiat penting memasarkan usaha katering:

38% Konsumen berani mencoba katering karena ada dorongan testimoni yang kuat
(Pemasaran dari mulut ke mulut atau rujukan sangat dibutuhkan konsumen untuk jaminan rasa sebelum mencoba)

Sumber: berdasarkan survei konsumen dan pemilik usaha katering di Jabodetabek, 2022.
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Tips Ekstra

Mengembangkan Usaha Katering

53%

Konsumen mengandalkan layanan
pesan-antar online saat mencoba
katering pertama kali, karena:

Ingin memastikan rasa
Ingin mencoba namun tidak ingin terikat (berlangganan)

Manfaatkan peluang ini dengan melakukan kerja sama
dengan layanan pesan-antar online (GoFood, GrabFood
& ShopeeFood) untuk uji coba pasar dan meluaskan
jangkauan.

Untuk memberikan kualitas rasa yang baik, perlu dukungan
bahan baku dan produk segar berkualitas.
TaniHub Food Solutions membantu pertumbuhan usaha
katering dengan menyediakan semua kenutuhan tersebut.

Tersedia:

>800

Produk Segar

>700

Bahan Masakan lain

>1500

Total Pilihan Produk

Jangan lupa, berikan kualitas rasa terbaik dari menu
katering Anda agar konsumen mengulang pesanan!

Pemesanan
anti-ribet

Dijamin
besok sampai

Jadi mitra TaniHub Food Solutions sekarang juga!
Hubungi melalui WhatsApp 0811-877-451

Pasti
didampingi agen
Informasi lebih lanjut:
@tanihubfoodsolutions
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