
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Data Perusahaan ( Nama dan Alamat Perusahaan ) 

Usaha restoran ayam ini direncanakan akan didirikan di Jalan Bintara Raya, 

Bekasi dan akan diberi nama Restoran Ayam Goreng KPK yang merupakan singkatan 

dari kamu pasti ketagihan. 

 

Pemberian nama KPK diambil dari berita yang sedang heboh memberitakan kpk 

di tv, Koran maupun radio, karena saya terus mendengarkan tentang berita KPK maka 

saya ingin membuka restoran dengan nama tersebut dan saya membuat singkatan dari 

KPK yaitu Kamu Pasti Ketagihan, Karena restoran yang saya dirikan bukan restoran 

sembarangan yang hanya bergantung dari nama yang unik tetapi saya memberikan 

bahan-bahan makanan berkualitas yang aman dan sehat dan restoran yang nyaman. 

 

Pemilihan lokasi di Jalan Bintara Raya di kota Bekasi dikarenakan jumlah pesaing 

yang ada belum terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah peminat ayam goreng 

maupun bakar yang tahun ke tahun terus meningkat. Pemilik melakukan survey 

sebelumnya dan mengetahui bahwa ayam yang dijual oleh para pesaing di akhir pekan 

selalu penuh dan banyak calon pembeli yang tidak mendapatkan tempat untuk duduk. 

 

Selain itu Kota Bekasi merupakan kawasan yang sedang berkembang pesat dan 

terdapat banyak perumahan baru didalamnya yang sedang dalam tahap pembangunan, 



karena itu jumlah populasi akan terus meningkat dan menyebabkan bertambahnya calom 

pembeli di masa mendatang. 

 Berdasarkan analisis di atas, penulis menetapkan data-data perusahaan sebagai 

berikut : 

Nama Perusahaan  :  Restoran Ayam Goreng KPK  (Kamu Pasti Ketagihan) 

Bidang Usaha   :  Restoran 

Jenis Produk   : Makanan dan minuman 

Alamat Perusahaan  :Jl. Bintara Raya No. 18B ,  

      Bintara Bekasi Barat 

No. Tlp / PIN   : (021) 9588 1159 / 322C8D6E 

Alamat e-mail   :  ayam.KPK@yahoo.co.id 

Bank Perusahaan  : Bank Permata 

Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perorangan 

 

B. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan 

Nama Pemilik   : Alviany Kurniawan 

Jabatan   : Pemilik 

Tempat / Tgl Lahir  : Jakarta, 23 Maret 1993 

Alamat    : Jl. Malaka Hijau 8 No. 18, Pondok Kopi, Jakarta 

No HP    : 0812 1225 9992 

Alamat e-mail   : alviany.kurniawan@yahoo.com 

Pendidikan Terakhir  : S1 Manajemen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 

Pengalaman Kerja  : Bagian Marketing ABDA 
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C. Bidang Usaha 

Restoran Ayam Goreng KPK adalah usaha yang bergerak di bidang industri kuliner yang 

menyediakan masakan tradisional Indonesia dengan menu andalannya berupa ayam goreng 

bumbu lengkuas dan ayam goreng tepung kriuk yang diolah menggunakan rempah-rempah asli 

Indonesia sehingga tercipta ayam yang cita rasanya meresap sampai ketulang, begitu pula 

dengan menu lainnya yang tidak kalah enak dan diolah dari bahan-bahan baku berkualitas lokal 

menjadi produk  yang sehat, lezat dan bergizi bagi konsumen .  

 

Restoran Ayam Goreng KPK berbeda dengan restoran ayam lainnya karena ayam di restoran 

ayam kpk ini menggunakan bumbu rahasia yang diracik dengan menggunakan bahan-bahan 

lokal, sehingga mengeluarkan aroma yang khas dan membuat orang ingin kembali lagi. Restoran 

Ayam KPK juga disajikan dengan sambal yang gurih, khas dan pedasnya berbeda level sesuai 

keinginan konsumen. 

 

Dalam mengelola hubungan baik dengan para konsumen kami juga menawarkan priviledge 

card atau kartu member yang mempunyai promo khusus bagi pelanggan yang loyal terhadap 

restoran kami, contoh promonya seperti diskon khusus dan mendapat free menu pada hari ulang 

tahun pelanggan. Kapasitas yang kami sediakan dapat mencapai 80 orang dan meja yang 

disediakan sebanyak 20 meja. 

 

D. Kebutuhan Dana 

Pendirian usaha Ayam Goreng KPK  membutuhkan dana sebesar Rp 453.890.500,-  (empat 

ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) di dalamnya 

termasuk biaya sewa tempat sebesar Rp 105.000.000,-, membeli peralatan dapur sebesar Rp 



34.130.000,- , membeli peralatan restoran Rp 68.385000,-, membeli peralatan kantor sebesar Rp 

19.050.000,-, biaya perlengkapan sebesar Rp 2.759.000,-, membeli bahan baku sebesar Rp 

38.016.500,-, biaya izin usaha sebesar Rp 7.000.000,-, biaya renovasi sebesar Rp 120.000.000,- 

dan cadangan kas sebesar Rp 55.550.000,-. 

E. Identifikasi Kendala – Kendala Masalah Bisnis 

Seperti pada umumnya, setiap usaha pasti memiliki kendala – kendala yang harus 

dihadapi untuk dapat terus bertahan dan berkembang. Beberapa kendala bagi 

pengembangan Restoran Ayam Goreng KPK, antara lain : 

1. Brand atau nama yang belum dikenal luas oleh masyarakat. 

2. Tingkat pengembalian atau return belum sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Daya beli masyarakat yang belum stabil. 

4. Banyaknya jumlah pesaing dalam bidang yang sama. 

 

F. Manfaat Perencanaan Bisnis 

Beberapa manfaat dari perencanaan bisnis adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan kualitas produk dan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. 

2. Dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar. 

3. Mempersiapkan bagaimana menjalankan dan melangsungkan usaha tersebut. 

4. Dapat mempersiapkan sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan sebelum 

membuka usaha bisnis ini sehingga dapat meminimalisir kerugian atau human error. 

5. Dapat memilih strategi mana yang terbaik untuk menjalankan usaha serta bagaimana 

cara mempertahankan bisnis. 

 


