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BAB III 

 

TAHAP PERENCANAAN BISNIS 

 

3.1 Studi Banding 

Study banding ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan pada perencanaan 

bisnis MBAKAR AYAM KEMANGI. Dengan hasil studi banding 

berupa informasi berupa data sebagai acuan dalam merumuskan sebuah 

konsep yang tepat. Pada studi banding perencanaan bisnis ini memilih 

Origo Cafe menjadi obyek studi banding, karena Origo Cafe memiliki 

produk yang mirip dengan konsep produk pada perencanaan bisnis ini 

yaitu edamame, gambaran produk edamame milik Origo Cafe ini, yaitu 

edamame organik yang diolah melalui proses goreng dengan minyak 

kelapa, dan dilakukan pengemsan dengan menggunakan plastik yang di 

seal bertujuan agar edamame tersebut dapat tahan lama dan tetap 

higienis. 

 

3.1.1 Tujuan dan Manfaat Studi Banding 

3.1.1.1 Tujuan Studi Banding 

Tujuan utama melakukan studi banding yaitu 

mengenali sebanyak mungkin informasi yang bisa didapat 

secara nyata, untuk dijadikan sebuah pembanding. Dengan 

kata lain tujuan dilaksanakannya studi banding adalah: 

1. Menambah wawasan. 

2. Mencari pengalama baru. 

3. Sebagai pembanding. 

3.1.1.2 Manfaat Studi Banding 

Manfaat dari studi banding yaitu dapat mengetahui 

konsep dan pola berjalannya sebuah bisnis secara lansung. 

Dari situ dapat dilihat hal-hal apa saja yang menjadi 
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kelebihan dan kekurangan konsep yang dilakukan oleh 

obyek studi banding. Juga dapat membandingkan 

perbedaan prosedur , alat dan hal – hal lain yang diterapkan 

di obyek studi banding dan apa yang ditulis pada 

perencanaan bisnis ini.  

3.1.2 Data yang Dibutuhkan 

Dalam melakukan studi banding ini, mengharapkan 

mendapatkan beberapa data penting yang bisa dijadikan 

sebagai acuan untuk diterapkan pada perencanaan bisnis ini, 

diataranya. 

1. Aspek pemasaran. 

2. Aspek oprasi. 

3. Aspek sumber daya manusia. 

4. Aspek keuangan. 

 

3.2 Perencanaan Bisnis 

3.2.1 Rencana Pemasaran MBAKAR AYAM KEMANGI 

3.2.1.1 Segmenting 

Segmen dapat dijabarkan menjadi konsumen 

baik laki - laki atau perempuan, remaja atau dewasa, 

berpenghasilan tinggi atau rendah, konsumen yang suka 

dengan hal baru, konsumen yang ingin mengolah 

makanan tapi tidak repot dan tetap higenis, dan lain – 

lain. Segmen yang ingin diincar khususnya adalah 

kalangan mahasiswa, eksekutif muda, dan keluarga yang 

hidupnya cendrung sibuk di jam kerja.  

3.2.1.2 Targeting 

Pasar yang menguntungkan bagi Mbakar Ayam 

Kemangi ini adalah mahasiswa, orang sibuk yang 

kesehariannya penuh dengan kegiatan, dan orang yang 

cenderung memiliki gaya hidup simpel. Target pasar yang 
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dapat dilayani oleh produk ini adalah semua kalangan, 

remaja sampai dewasa baik laki – laki maupun perempuan 

yang ingin menikmati makanan instan dengan cita rasa 

lokal dengan harga Rp.20.000,- / potong, dan Rp.80.000,- 

/ ekor. 

 

3.2.1.3 Positioning 

Berdasarkan karakter pruduk Mbakar Ayam 

Kemangi dengan mengusung sistem pemasaran online, 

yaitu dengan menggunakan media online seperti  

Instagram, WhatsApp, juga ecommerce seperti Buka 

Lapak. 

 

3.2.2 Rencana Oprasi MBAKAR AYAM KEMANGI 

Rencana oprasi ini membahas hal yang berkaitan dengan 

teknis/ oprasi, ialah lokasi, sarana dan prasarana yang 

digunakan, tenaga yang dipekerjakan, serta bahan baku utama 

yang digunakan. 

 

3.2.2.1 Lokasi 

Lokasi yang dipilih untuk produksi produk 

Mbakar Ayam Kemangi ini adalah bekas garasi rumah si 

owner, bertempat di jalan beringin raya III A No.12, 

RT.06, RW.01, Perumahan Beringin Indah, Ngaliyan, 

Semarang. Lokasi ini hanya digunakan untuk produksi 

produk Mbakar Ayam Kemangi. Lokasi tersebut 

dibilang dekat dengan pasar karena berada di lingkungan 

perumahan dan dekat dengan jalur distribusi bahan baku 

dikarenakan dekat dengan pasar Ngaliyan. 
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3.2.2.2 Teknologi produksi 

Sarana yang digunakan dalam kegiatan oprasi 

usaha ini ialah kompor dan mesin vaccum sealer. 

Sedangkann untuk prasarana usaha ini mengganakan 

dapur rumahan sebagai tempat produksi Mbakar Ayam 

Kemangi. 

 

3.2.2.3 Tenaga yang dipekerjakan 

Saat ini Mbakar Ayam Kemangi ini dikelola 

langsung oleh pemilik Kevin Hersatya sekaligus 

mengurus bagian pemasaran dan keuangan, juga sang 

ibu dari owner memegang bagian produksi. Ditambah 15 

karyawan yang membantu di bagian produksi dan 

transportasi. 

 

3.2.2.4 Bahan baku utama 

Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk 

menjalankan usaha ini antara lain: ayam potong, daun 

kemangi, kecap, dan beberapa bumbu – bumbu dapur. 

Tentu dalam pemilihan bahan baku, ditentukan standar 

kualitas tersendiri untuk menghasilkan produk Mbakar 

Ayam Kemangi yang layak untuk dijual. 
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3.2.3 Rencana Pengoprasian Mbakar Ayam Kemangi 

3.2.3.1 Proses Oprasi  

Proses oprasi usaha ini meliputi rencana produsi, 

penjualan, rencana persedian bahan baku dan produk, 

pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan 

dan pemasaran. 

3.2.3.2 Kebutuhan Bahan Oprasi 

Kebutuhan oprasi Mbakar Ayam Kemangi ini 

dikelola langsung oleh pemilik. Kebutuhan bahan oprasi 

ini meliputi pendanaan, jumlah produk, dan pemasaran. 

 

 

3.2.4 Rencana Sumber Daya Manusia Mbakar Ayam Kemangi 

Untuk saat ini Mbakar Ayam Kemangi ini dikelola langsung 

oleh Kevin Hersatya selaku pemilik, sekaligus mengurus bagian 

pemasaran dan keuangan, juga sang ibu dari owner memegang bagian 

prosuksi. Ayam Mbakar Kemangi juga mempekerjakan 15 karyawan 

yang bertugas di bagian produksi dan transportasi 
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3.2.5 Rencana Keuangan Mbakar Ayam Kemangi 

Rencana keuangan Mbakar Ayam Kemangi ini membahas 

tentang modal, dan laporan keuangan. 

 

3.2.5.1 Modal 

Yang dimaksut dengan modal yaitu jumlah dana yang 

dibutuhkan sebelum menjalankan usaha ini. Modal berisikan 

hitungan modal yang dibutuhkan sebelum memulai bisnis 

online Ayam Bakar Kemangi Mas Pin. 

 

3.2.5.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menerangkan laporan perkiraan 

neraca keuangan berupa laporan laba, rugi, dan arus kas. Juga 

laporan perkiraan pengeluaran dan biaya pemasaran.  
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