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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konsep Bisnis 

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan protein 

dan bergizi tinggi untuk dikonsumsi. Di Indonesia ikan merupakan sumber daya 

alam yang tersebar luas dan mudah didapatkan. Pengembangan produk makanan 

berbahan dasar ikan bertujuan untuk meningkatkan nilai jual hasil perikanan serta 

menjadi alternatif untuk menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan sebagai 

upaya meningkatkan gizi masyarakat.  

Secara umum bakso merupakan bahan olahan hasil daging sapi, daging 

ayam, dan daging babi. Namun ternyata bakso olahan daging ikan pun cukup 

digemari masyarakat khususnya di Indonesia. Keunggulan bakso berbahan dasar 

ikan dibandingkan dengan bakso daging lainnya adalah bakso ikan kaya akan 

protein serta rendah lemak. Bakso ikan juga memberikan menfaat gizi lainnya, ikan 

adalah sumber besar vitamin dan mineral yang dapat membantu tubuh 

melaksanakan fungsi metabolisme penting untuk kesehatan yang optimal. 

Kingluys merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang 

produk makanan khususnya bakso ikan. Kami memproduksi bakso ikan dengan 

bahan dasar ikan ekor kuning  yang memiliki sejumlah kandungan manfaat seperti 

protein, kalsium, vitamin A, vitamin B1, asam lemak omega 3, dan kandungan 

bermanfaat lainnya.  

Penggunaan merek sekaligus logo Kingluys yang merupakan penggabungan 

kedua nama perintis usaha bakso ikan ini. Warna yang dipilih adalah warna merah 

untuk merek dengan warna dasar putih agar merek terlihat jelas. Slogan merek 
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yang digunakan adalah “ art of perfect taste “ yang memiliki arti “ seni rasa yang 

sempurna “. Slogan ini memiliki sejarah dimana perintis usaha bakso ikan 

mempelajari cara pembuatan bakso langsung dengan orang Singapura pada tahun 

1994. Dulunya merek yang digunakan adalah “King’s – Bakso Ikan Singapore”. 

Namun usaha ini tidak langsung berjalan dengan mudah, dimana banyak terjadi 

hasil produksi yang gagal tetapi perintis tetap memikirkan cara agar mendapatkan 

hasil yang sempurna. Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya terciptalah resep 

terbaik, namun perintis usaha tidak dapat melanjutkan usahanya. Sehingga pada 

tahun 2016 penulis ingin mejalankan bisnis ini kembali dengan slogan art of perfect 

taste, setelah berhasil menemukan resep yang sempurna.   

Perusahaan beralamatkan di Jalan Kartini IX No 4 Rt : 011 RW : 003, 

Jakarta Pusat. Email perusahaan adalah kingluys@yahoo.co.id, wordpress 

perusahaan adalah kingluys.wordpress.com. 

 

B. Identitas Perusahaan 

1. Nama Pemilik  : Selvia Tjan 

2. Alamat Rumah  : Jalan Kartini IX No.4 RT : 011 RW : 003, Jakarta  

 Pusat 

3. Jabatan   : Pemilik 

4. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Januari 1994 

5. Nomor Handphone : 0813-1016-1283 

6. E-mail   : selvia.tjan@yahoo.com 
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C. Bidang Usaha 

Pada umumnya bakso dibuat dengan bahan baku daging sapi, daging ayam, 

dan daging babi. Seiring perkembangan jaman saat ini bakso pun dapat terbuat dari 

bahan baku ikan laut. Usaha bakso ikan ini disambut baik oleh masyarakat, karena 

rasa yang lezat dan kandungan gizi yang tinggi. 

Penjual bakso ikan di Indonesia ini masih sangat terbatas atau bahkan 

sangat jarang di temukan orang yang menjual bakso ikan. Hal ini sangat berbanding 

terbalik dengan di negara Jepang dan Korea, disana hampir di setiap jalan bisa kita 

jumpai orang – orang yang menjual bakso ikan. Selain unik dan berbeda, secara 

otomatis usaha pembuatan bakso ikan ini akan banyak di lirik oleh para konsumen.  

Banyaknya penggemar bakso yang meliputi kalangan bawah sampai ke 

kalangan atas menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk 

memberikan keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan karena bisnis ini 

bukan merupakan bisnis musiman. Hal ini yang memotivasi penulis dalam 

mendirikan usaha di bidang makanan khususnya pembuatan bakso ikan. 

 

D. Kebutuhan Dana 

Kebutuhan dana yang dibutuhkan Kingluys untuk mendirikan bisnisnya 

adalah sebesar Rp 229.879.000,-. Keseluruhan dana bersumber dari tabungan dan 

pinjaman orang tua sehingga bebas dari bunga pinjaman. Berikut adalah uraian 

kebutuhan dana untuk mengembangkan Kingluys : 
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Tabel 1.1 

Kebutuhan Pembiayaan Modal Investasi 

Keterangan Jumlah (Rp) 

Kas 35.000.000 

Perlengkapan 1.148.500 

Bahan Baku 6.048.000 

Peralatan 152.682.500 

Sewa Tempat 35.000.000 

Total Kebutuhan Dana 229.879.000 

 


