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Ringkasan Eksekutif 

Pop-Pop Chicken Taiwanese Street Food adalah usaha yang bergerak pada 

bidang kuliner yang memadukan jenis makanan ala Taiwan dengan citarasa khas 

Indonesia. Usaha ini didirikan pada tahun 2020 yang tereletak dikawasan Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta, tepatnya di daerah Setia Budi Jakarta Selatan. Menurut 

analisa yang dilakukan oleh pemilik usaha daerah ini sangat potensial dan juga 

strategis. 

Terkait manfaat proyek usaha, usaha ini menyediakan kebutuhan masyarakat 

terhadap pemenuhan protein hewaninya dengan menyajikan ayam goreng yang 

berbahan dasar daging ayam fillet atau daging ayam tanpa tulang. Proses 

pembuatannya pun cukup praktis dan higienis, yakni dengan cara memotong daging 

ayam fillet hingga bentuknya kecil-kecil dan menyerupai popcorn, ditepungi lalu 

digoreng, setelah itu disajikan kedalam paper bag dengan design trendy dan menarik. 

Tidak lupa ditaburi bumbu atau saus sesuai dengan keinginan dan selera costumer. 

Cara makannya adalah dengan menggunakan tusuk lidi atau tusuk sate. 

Bahan baku seperti daging ayam fillet, cabai dan bumbu-bumbu penyedap 

lainnya diperoleh pemilik usaha dari agen pemasok daging ayam dan agen pemasok 

cabai di pasaran. Terkait pemasaran produk, pemilik usaha tidak hanya memasarkan 

produk ini di pasar berwujud tetapi juga memasarkannya di pasar tidak berwujud 

seperti e-commerce atau social media lainnya. Adapun porsi dan harga yang tersedia 

pada produk ini adalah Rp.16.000., untuk ukuran small, Rp.18.000., untuk ukuran 

medium dan Rp.20.000., untuk ukuran large. Adapun aneka rasa bumbu dan saus 

yang tersedia yaitu bumbu bubuk rasa balado, rumput laut, extra pedas dan 

blackpaper. Untuk sausnya tersedia rasa barbeque, cheese, sambal ayam geprek level 

1,2,3 dan sambal hijau nasi padang level 1,2,3 

Aspek yang dicakup oleh studi ini diantaranya adalah aspek analisis makro 

ekonomi, aspek analisis SWOT, aspek analisis sumber daya manusia, aspek analisis 
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produksi/ operasional, aspek analisis pemasaran dan yang terakhir adalah aspek 

analisis keuangan.  

Adapun tujuan pemilik usaha membuat proposal atau laporan studi kelayakan 

bisnis ini diantaranya adalah , pemilik usaha berharap dapat mengetahui apakah usaha 

yang dijalankannya ini layak atau tidak, pemilik usaha ingin menjaga anggaran dan 

juga kualitas produk. Bukan hanya itu pemilik usaha juga berharap agar usahanya ini 

dapat exist dan berkembang menjadi frenchise. 
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BAB I 

PEMBUKAAN 

 

1.1 PENDAHULUAN 

Menuru Saraswati & Pratiwi (2019) kegiatan perekonomian pada suatu negara 

tidak terlepas dari kewirausahaan. Lebih lanjut Saraswati & Pratiwi (2019) 

mengatakan bahwa kegiatan kewirausahaan juga dianggap memiliki peran yang tidak 

kalah penting sebagai penggerak roda perekonomian.Kewirausahaan dianggap 

sebagai bidang atau sektor yang mampu menarik tenaga kerja lebih banyak dari 

sektor lainnya (Saraswati & Pratiwi, 2019). Namun pada kenyataannya rasio 

kewirausahaan di Indonesia pada tahun 2018 baru mencapai angka 7 persen dari total 

penduduk Indonesia secara keseluruhan. Angka ini relatif rendah, karena jika  

dibandingkan dengan rasio kewirausahaan negara maju pada umumnya yang 

mencapai angka 14 persen Indonesia baru mencapai setengahnya (Saraswati & 

Pratiwi, 2019) 

Untuk itu perlunya peranan pemerintah dalam meningkatkan pelaku 

kewirausahaan, salah satunya dengan mendorong perguruan-perguruan tinggi untuk 

ikut berperan serta dalam meningkatkan dan juga menghasilkan pelaku-pelaku 

wirausahawan muda dengan semangat dan keterampilan yang juga diharapkan 

mampu untuk membuka lapangan pekerjaan nantinya.Perbanas Institut adalah salah 

satu perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan kurikulum pembelajaran tentang 

pentingnya menjadi wirausahawan.Hal ini dibuktikan dengan adanya pembelajaran 

pada mata kuliah kewirausahaan dan studi kelayakan bisnis.Mata kuliah ini bertujuan 

untuk membuka wawasan serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dan 

mahasiswinya di bidang kewirausahaan dengan memberikan pengetahuan, dan juga 

pelatihan untuk membuka peluang usaha/bisnis (Saraswati & Pratiwi, 2019). 
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Saat ini kontributor terbesar ekonomi Indonesia berada pada sektor makanan 

atau minuman (kuliner), yang mencapai angka 5,5 persen produk  domestik bruto 

nasional dan 31 persen produk domestik bruto industri  pengelolaan 

nonmigas.Artinya,usaha pada sektor kuliner ini cukupmenjanjikan. Lebih lanjut Ir. 

Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman 

Indonesia (GAPMMI) mengatakan  bahwa pada kuartal II 2016 terdapat peningkatan 

signifikan yang mencapai pada kisaran angka 8 persendi sektor industri kuliner 

(Kristian & Indrawan 2019). 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan protein hewani setiap tahunnya terus 

melonjak. Mayoritas masyarakat lebih memilih daging ayam ras untuk pemenuhan 

protein hewaninya.Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan salah satu daerah 

konsumen terbanyak dengan berbagai kebutuhan daging ayam dalam bentuk karkas 

dan fillet. Lebih lanjut Iswandi (2018) mengatakan bahwa daging ayam ras harganya 

lebih terjangkau, lebih mudah diperoleh, dan juga lebih mudah untuk di olah, baik 

untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan diluar rumah tangga seperti hotel, 

restoran, katering dan juga waralaba (frenchise) (Iswandi, 2018) 

Menurut Febriyanto & Elizabeth (2018) waralaba (frenchise) adalah perikatan 

antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihaknya diberikan hak atau wewenang 

untuk memanfaatkan, mengelola, menggunakan atau menjalankan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI).Lebih lanjut mengatakan bahwa frenchise makanan dan minuman 

tidak ada matinya karena, makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia 

setiap hari. 

Berdasarkan data-data tersebut, pemilik usaha tertarik untuk menjalankan 

bisnis dengan namaPOP-POP CHICKEN TAIWANESE STREET FOOD. Produk 

ini terinspirasi dari makanan ala Taiwanese street foody  ang menggunakan bahan 

dasar daging ayam fillet ras (daging ayam tanpa tulang). Bahan baku ini tentunya 

sangat mudah diperoleh dan juga sangat mudah untuk diolah. Produk ini berupa 
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daging ayam fillet yangtelah ditepungi dan dipotong kecil-kecil menggunakan 

gunting sehingga bentuknya menyerupai popcorn lalu digoreng. Setelah matang, 

produk ini akan dikemas menggunakan paper bag dengan design yang menarik juga 

tentunya. Peneliti sangat memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari 

kemasan produk ini terhadap pelestarian lingkungan.Sehingga pemilik usaha 

memutuskan untuk menggunakan paper bag yang sudah jelas berbahan dasar kertas, 

sehingga kemasan ini sangat mudah untuk didaur ulang. 

Produk ini juga terdapat berbagai pilihan rasa bumbu dan saus untuk ditaburi 

kedalam kemasan yang telah siap saji. Diantaranya adalah, rasa barbeque, balado, 

rumput laut, sapi panggang, lada hitam, saus keju dan juga saus korea. Pemilik usaha  

juga mencoba untuk menggabungkan produk yang terinspirasi dari Taiwanese Street 

Food ini dengan cita rasa khas Indonesia yakni menghadirkan bumbu Aceh,sambal 

ayam geprek, sambal hijau warung padang dan saus kecap sate Madura. Pemilik 

usaha juga tertarik untuk mengembangkan dan memperluas usahanya menjadi 

waralaba (frenchise). 

1.2 TUJUAN MEMBUAT LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS 

Menurut Saraswati & Pratiwi, (2019) laporan studi kelayakan bisnis sangat 

penting dibuat, baik untuk usaha yang baru atau untuk pengembangan serta perluasan 

usaha yang telah ada. Hal ini berguna untuk meminimalisir juga mengantisipasi 

kegagalan (kerugian) pada usaha seperti, menghindari pemborosan penanaman modal 

atau pemborosan terhadap penggunaan sumber daya dan sumber dana. Adapun tujuan 

khusus dari membuat laporan studi kelayakan bisinis ini diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah usaha pop pop chicken menghasilkan laba/ 

keuantungan seperti yang diharapkan? 

2. Apakah proyek usaha ini layak untuk dikerjakan, ditunda, atau bahkan 

tidak di lakukan? 
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Selain itu terdapat juga faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat di  

pertimbangkan penulis sebagai bahan dasar untuk pembuatan laporan studi kelayakan 

bisnis diantaranya seperti, adanya para pesaing bisnis yang tidak dapat di hindari, 

situasi dan keadaan pasar yang tidak menentu serta kendala bisnis lainnya. 

1.3 KUNCI KESUKSESAN BENTUK USAHA  KULINER POPOP 

CHICKEN TAIWANESE STREET FOOD 

Ada banyak definisi kesuksesan, termasuk didalamnya kesuksesan finansial 

dan kesuksesan non-finansial.Kesuksesan juga tidak terlepas dari kata usaha dan kerja 

keras.Sebagai seorang Muslim, penulis meyakini bahwa kunci kesuksesan adalah 

Takwa.Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Imran ayat 102 yang artinya, “Wahai orang-

orang beriman!Bertakwalah Allah dengan sebenar-benarnya taqwa kepadaNya dan 

janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. 

Penulis juga meyakini bahwa kesuksesan usaha ditentukan berdasarkan etika 

pemasaran dalam Islam seperti yang dituliskan oleh Adi Susilo Jahja dalam 

tulisannya yang berjudul Aspek Pemasaran, diantaranya yaitu : 

- Tidak menjual barang yang haram 

- Tidak menjual barang yang belum dimiliki 

- Tidak terlalu banyak dalam mengambil untung 

- Tidak membiasakan diri untuk gampang mengucap sumpah 

- Tidak mudah untuk berbohong 

- Tidak mengurangi timbangan 

- Pemaaf, mempermudah, lemah lembut  

- Tidak melakukan monopoli 

Adapun terdapat beberapa faktor yang juga menentukan kesuksesan usaha 

menurut  penulis diantaranya ditentukan berdasarkan harga, produk yang sesuai 

standar, kualitas pelayanan yang baik, dan lokasi atau tempat usaha yang strategis. 
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1.3.1 Harga 

Kunci kesuksesan dalam penjualan salah satunya adalah penetapan 

harga. Karena, konsumen akan mencari dan menetapkan pilihan pada 

produk dengan harga yang sesuai dengan apa yang akan hendak ia beli 

(worth it). Kisaran harga produk pop-pop chicken Taiwanese street food 

adalah Rp.16.000 small size Rp.18.000 medium size dan Rp.20.000 large 

size. Harga ini sudah termasuk berbagai pilihan rasa bumbu dan saus 

sesuai dengan pilihan dan selera costumer. 

1.3.2Produk yang sesuai dengan standar 

Produk pop-pop chicken Taiwanese street foodpastinya telah lulus uji 

sertifikasi halal oleh MUI dan lulus uji kesehatan serta layak konsumsi 

oleh BPOM. 

1.3.3 Memberikan kualitas pelayanan yang baik 

Standarisasi pelayanan produk pop-pop chicken Taiwanese street 

foodberdasarkan kepada 5 S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 

1.3.4 Tempat yang strategis 

Lokasi stand atau booth pop-pop chicken Taiwanese street 

foodpastinya akan berada pada tempat/lokasi yang sangat strategis untuk 

menunjang kesuksesan usaha. pop-popchicken Taiwanese street foodakan 

ditempatkan dilingkungan yang ramai masyarakat seperti berada pada 

kawasan sekolah, kampus/ pergururan tinggi, perkantoran/ pabrik, pasar, 

taman bermain dan lain-lain. 
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BAB II 

ANALISIS MAKRO EKONOMI 

2.1 ANALISIS EKONOMI 

Analisis ekonomi adalah tahap menganalisa kegiatan suatu proyek yang 

peninjauannya berdasarkan sudut pandang makro ekonomi (social profitability). Hal 

ini sangat penting dan perlu di pahami oleh pelaku studi kelayakan bisnis baik yang 

baru memulai usaha ataupun yang akan mengembangkan bentuk usahanya. Hal ini 

juga sangat penting untuk di lakukan bukan hanya oleh wirausahawan saja tetapi juga 

sangat penting untuk di lakukan untuk pemerintah ataupun perusahaan swasta 

sebelum membuat suatu proyek. Berikut data pertumbuhan ekonomi pertumbuham 

ekonomi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Tabel pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 dalam 

persen 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2015 5,88 

2016 5,88  

2017 6,22  

2018 6,17  

2019 6,23  

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 

Tabel diatas menunjukan pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta dari tahun 

2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 tabel menunjukkan pertumbuhan ekonomi 

sejumlah 5,88%. Di tahun 2016 tabel menunjukkan jumlah yang sama dengan tahun 

sebelumnya yaitu tetap pada angka 5,88%. Pada tahun 2017 tabel menunjukkan 

angka sejumlah 6,22% yang artinya pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

sebesar 0,34%. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2018 tabel menunjukkan angka 

sejumlah 6,17%, artinya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mengalami penurunan 

yang relatif rendah. Yakni, sekitar 0,05%. Selanjutnya pada tahun 2019, tabel 

menunjukkan angka sejumlah 6,23%. Artinya, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data pada tabel pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga tahun 

2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta 

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Meskipun, pada tahun 2018 

mengalami penurunan tetapi penurunan ini relatif rendah dan kembali mengalami 

peningkatan di tahun 2019.Hal ini membuktikan bahwa provinsi DKI Jakarta 

memiliki potensi, peluang dan kesanggupan untuk dijalankannya bisnis popop 

chicken Taiwanase street food. 
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2.2 ANALISIS DEMOGRAFI 

Pada tahap ini penulis akan mengkaji serta menganalisa bagian struktur dan 

proses penduduk. Struktur penduduk meliputi cakupan tentang jumlah, penyebaran 

serta komposisi penduduk.Struktur penduduk selalu mengalami perubahan. Yang 

menyebabkan perubahan ini karena terjadinya proses demografi. Proses demografi 

mencangkup kelahiran, kematian serta migrasi penduduk. Pada prinsipnya, demografi 

merupakan analisis yang bersifat matematis.Demografi juga mencangkup kajian 

tentang jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk serta perubahan-perubahan 

dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut seperti natalitas, 

mortalitas, gerak teritorial dan mobilitas sosial www.spada.kemendikbud.go.id. 

Peta wilayah DKI Jakarta 

 

Sumber : Google Source 

`Luas daerah Provinsi DKI Jakarta yang terbagi menjadi 5 Kota Madya dan 1 

Kabupaten Administrative Kepulauan Seribu dalam satuan KM2 

Provinsi Luas daerah 

Jakarta Utara 142,20 km2 

Jakarta Selatan 145,73 km2 

Jakarta Pusat 47,90 km2 

Jakarta Timur 187,73 km2 

Jakarta Barat 126,15 km2 

Kepulauan Seribu 11,81 km2 

DKI Jakarta 7.659,02 km2 

Sumber : bpkp.go.id 

http://www.spada.kemendikbud.go.id/
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Tabel pertumbuhan jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015- 2019  

Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%) 

2015 10.177.924 - 

2016 10.280.000 1,00 

2017 10.370.000 0,88 

2018 10.467.629 0,94 

2019 10.504.100 0,73 

Sumber : Databoks dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 

Tabel menunjukkan data pertumbuhan jumlah penduduk di provinsi DKI Jakarta 

dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 tabel 

menunjukkan  peningkatan angka sejumlah 1,00%. Di tahun berikutnya, yakni tahun 

2017, tabel menunjukkan peningkatan angka sejumlah 0,88% dari tahun sebelumnya. 

Tahun 2018 tabel menunjukkan peningkatan angka sejumlah 0,94% dan pada tahun 

2019 tabel menunjukkan peningkatan angka sejumlah 0,73%. 

Artinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa provinsi DKI Jakarta mengalami 

pertumbuhan jumlah penduduk pada setiap tahunnya.Hal ini dibuktikan pada tabel 

yang menunjukkan angka sebesar 10.177.924 jumlah penduduk di tahun 2015 

menjadi 10.504.100 jumlah penduduk pada tahun 2019.Hal ini juga membuktikan 

bahwa bisnis usaha popop chicken Taiwanese street food dapat dilakukan mengingat 

jumlah penduduk yang besar dan berpotensi sebagai pembeli atau costumer.Terlebih 

lagi survei penduduk antar sensus (SUPAS) memproyeksikan jumlah penduduk DKI 

Jakarta pada 2020 bertambah 72 ribu orang menjadi 10,57 juta orang. Laporan Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas menyebutkan jumlah ini naik 0,7% dari tahun 

sebelumnya yang sebanyak 10.504.100 jiwa www.databoks.katadata.go.id. 

 

 

 

http://www.databoks.katadata.go.id/
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Tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta 

 

Sumber :Sumber : Databoks dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 

Berdasarakan data jumlahpenduduk dan laju pertumbuhan penduduk di DKI 

Jakarta bisnis “pop-pop chicken Taiwanese street food” akanberoprasi di Jakarta 

Selatan. 

Peta Wilayah Jakarta Selatan, dan data jumlah penduduk wilayah Jakarta Selatan 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Source 
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Kecamatan 
Tahun Pertumbuhan 

penduduk (%) 2017 2018 

Jagakarsa 390.272 401.730 2,94 

Pasar Minggu 307.249 309.032 0,58 

Cilandak 201.563 202.633 0,53 

Pesanggrahan 222.5222 223.306 0,35 

Kebayoran Lama 307.734 308.699 0,31 

Kebayoran Baru 143.784 143.971 0,13 

Mampang 

Prapatan 
146.741 147.334 0,40 

Pancoran 154.693 155.550 0,55 

Tebet 211.287 211.594 0,15 

Setia Budi 140.985 142.288 0,92 

Jakarta Selatan 2.226.830 2.246.137 0,87 

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2020 

Berdasarkan data tersebut pemilik usaha akan mengoperasikan usahanya di 

wilayah Setia Budi. Mengingat pemilik usaha juga merupakan mahasiswa kampus 

Perbanas Institute yang berlokasi di kawasan Setia Budi.Pemilik usaha merasa 

kawasan Setia Budi sangat strategis karena pemilik usaha sudah menganalisa dan 

mengetahui sedikit banyaknya kawasan Setia Budi.Kawasan Setia Budi dikenal 

dengan kawasan Metropolitan, pasalnya kawasan ini terletak pada lingkungan 

perkantoran, kampus, mall, pasar tradisional, apartment, dan juga kost-kostan 

menengah keatas. Data tersebut juga menjelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah 

penduduk pada kawasan Setia Budi berjumlah 140.985 dan mengalami pertumbuhan 

penduduk sejumlah 0,92% sehingga angkanya bertambah menjadi 142.288 pada 

tahun 2018. 
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Adapun perhitungan yang diperkirakan pemilik usaha adalah sebagai berikut : 

Jika dalamseharidarijumlahpenduduktersebutmembeli produk pop-pop chicken 

Taiwanese street food sebanyak 2 pcs per orang ,dari 25% jumlahpenduduk pertahun  

makajumlahpendapatan yang di peroleh adalah : 

= 2 X (25%Jumlah penduduk) X Harga jual/pcs  

=  2 X 35.572 X Rp.16.000., 

= Rp 34.149120.000., (pendapatan potensi pasar pertahun) 

Analisisdemografiberdasarkan: 

• Jeniskelamin : Laki-laki & perempuan 

• Pendapatan  : < Rp. 500.000., Rp 500.000., keatas 

• Usia  : < 15 tahun , 16 tahun - > 65 tahun 

 

2.3 ANALISIS SOSISAL BUDAYA 

DKI Jakarta sebagai Ibu kota negara Republik Indonesia pastinya memiliki 

jumlah penduduk yang banyak dengan beraneka ragam budaya yang banyak juga. 

Pasalnya bukan hanya orang-orang domestic saja yang menetap di Jakarta tetapi juga 

ada banyak orang-orang mancanegara (tourist) yang berada di Jakarta, baik itu 

menetap untuk jangka waktu yang lama ataupun hanya sekedar berlibur. Maka dari 

itu menurut pemilik usaha pop-pop chicken Taiwanese street food DKI Jakarta sangat 

cocok sebagai tempat berlangsungnya usaha. Mengingat penduduk DKI Jakarta 

memiliki pola hidup yang sangat konsumtif dan juga praktis.Pop-pop chicken 

Taiwanese street food hadir sebagai usaha dibidang kuliner yang sangat praktis dan 

siap saji. Berdasarkan pola hidup mayoritas penduduk DKI Jakarta yang konsumtif 

dan juga praktis pemilik usaha pop-pop chicken Taiwanese street food yakin bahwa 

usahanya ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa exist dan terus 

berkembang.   
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2.4 ANALISIS HUKUM DAN POLITIK 

Pemilik usaha pop-pop chicken Taiwanese street food melakukan beberapa tahap 

kegiatan yang harus dipenuhi secara hokum diantaranya dengan mengurus perizinan 

sebegai berikut : 

a. Surat Keterangan Domisis Usaha (SKDU) 

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) 

e. Izin Usaha Dagang (UD) 

f. Surat Izin Prinsip\ 

 

2.5 ANALISIS TEKNOLOGI 

Adapun pemanfaatan teknologi untuk memasarkan produk yang diterapkan 

pemilik usaha pop-pop chicken Taiwanese street food yaitu dengan menggunakan 

digital marketing untuk memasarkan produknya.selain itu pemilik usaha juga 

memamnfaatkan teknologi lainnya seperti cashier machine, calculator, frying deep 

foods, dan juga rice cooker. 

2.5.1 Digital marketing 

Mengingat sekarang ini merupakan era digital yang artinya segala kegiatan 

sangat bergantung dan sangat memanfaatkan teknologi baik sebagai media 

pembuatan hingga media pemasarannya. Maka dari itu penggunaan digital 

marketing sebagai pemanfaatan teknologi untuk memasarkan produk pop-pop 

chicken Taiwanese street food sangat cocok dan efektif. Adapun beberapa alat 

yang digunakan pemilik usaha terkait digital marketing diantaranya gadget atau 

handphone, laptop yang terhubung dengan Internet termasuk juga didalamnya 
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media sosial seperti facebook, instagram, twitter, blogger, youtube, whatssapp, 

line dan lain-lain. 

2.5.2 Cashier machinedan calculator 

Pemilik usaha memanfaatkan cashier machine, dan juga calculator dengan 

harapan untuk memudahkan pegawai dalam melayani transaksi pembayaran 

dengan costumer. Mengingat transaksi pembayaran yang ditangani dalam jumlah 

uang yang cukup besar pada setiap harinya, penggunaan cashier machine ini 

pastinya sangat efektif, pasalnya mesin ini sangat multifungsi.Selain dapat 

memudahkan pegawai untuk melayani transaksi keuangan, mesin ini juga dapat 

digunakan untuk menyimpan uang hasil transaksi lebih aman dan rapih. 

2.5.3 Frying deep foods 

Pemilik usaha juga memanfaatkan teknologi frying deep foods dengan model 

terbaru agar menghasilkan tingkat kematangan yang bagus pada produk dan juga 

untuk mengefisiensikan waktu.Pasalnya alat ini dapat membuat makanan matang 

lebih cepat dari penggorengan biasa lainnya.Alat ini juga tentunya dapat lebih 

menghemat pemaikaian bahan dasar gas (elpiji). 
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BAB III 

ANALISIS SWOT 

(STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPURTUNITIES, THREATS) 

 Pada bab ini saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait analisis SWOT pada 

produk popop chicken . SWOT (strengths/ kekuatan, weaknesses/ kelemahan, 

opportunities/ peluang, threat/ ancaman). 

3.1 STRENGTHS 

Kekuatan yang dimiliki produk ini diantaranya terdapat pada harganya yang 

terjangkau, rasanya yang lezat dan cara penyajiannya yang bersih dan higienis. 

Namun adapun beberapa hal penting yang menjadi kekuatan produk ini 

diantaranya : 

3.1.1 Bahan baku  

Bahan baku produk popop chicken adalah daging ayam fillet dengan 

keadaan fresh yang sangat mudah didapat dipasaran dengan harga terjangkau, 

daging ayam fillet juga sangat mudah untuk diolah baik untuk kebutuhan 

rumah tangga dan diluar rumah tangga seperti untuk kebutuhan hotel, 

restoran, katering dan frenchise. Bahan baku untuk bumbu bubuk dan aneka 

saus yang digunakan juga sangat higienis dan fresh (menggunakan bumbu-

bumbu pilihan dan cabai-cabaian yang bersih dan segar. 

3.1.2 Kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan protein 

hewani 

Masyarakat lebih memilih daging ayam untuk pemenuhan protein 

hewaninya mengingat daging ayam mudah diperoleh dipasaran dengan harga 

terjangkau dan sangat mudah untuk diolah. 
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3.1.3 Packaging yang menarik 

Packaging pada produk ini menggunakan paper-bag dengan design 

yang menarik dan unik karena peneliti sangat memperhatikan dampak produk 

terhadap kelestarian lingkungan. Mengingat paper bag berbahan dasar kertas 

dan mudah untuk didaur ulang.Tidak hanya itu peneliti juga sangat 

memperhatikan daya tarik costumer dengan mendesign paper bag semenarik 

mungkin dan tidak lupa menampilkan logo produk pada kemasan.Hal ini 

dilakukan agar keorisinilan produk tetap terjaga. 

3.1.4 Alat penunjang lainnya  

Proses penyajian produk ini menggunakan deep frying pan yakni 

penggorengan model terbaru yang memungkinkan untuk menggoreng bahan 

baku daging ayam fillet dengan proses yang lebih cepat dibanding dengan 

penggorengan biasa. Hasil tingkat kematangannya pun lebih bagus. 

3.1.5 Inovasi baru 

Penulis menyajikan inovasi baru dengan mengkolaborasikan makanan 

ala Taiwanese street food dengan citarasa khas Indonesia.Cara penyajiannya 

produk ini juga terbilang unik pasalnya daging ayam yang biasa dikonsumsi 

dalam bentuk dada, paha, atau sayap tidak lagi diterapkan. Karena, penyajian 

pada produk ini daging ayam filletnya berupa pop corn atau potongan-

potongan kecil dan di sajikan juga dengan citarasa khas Indonesia yakni 

bumbu ayam geprek dan sambal hijau nasi padang. Selain citarasa khas 

Indonesia, cara mengkonsumsi produk ini juga sangat khas Indonesia 

pasalnya produk ini dikonsumsi dengan menggunakan tusuk lidi sate. 
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3.2 WEAKNESSES 

Adapun kelamahan yang terdapat pada produk ini yaitu : 

3.2.1 Tidak terlalu tahan lama 

Popop chicken akan lebih terasa enak apabila dikonsumsi saat masih 

hangat. Karena apabila dibiarkan terlalu lama maka tekstur daripada produk 

popop chicken akan terasa tidak crispy lagi. Produk ini bertahan kurang lebih 

sekitar 5-10 menit. Meskipun begitu produk ini tetap akan bisa dikonsumsi 

dan dinikmati. Karena produk ini bertahan hingga jangka waktu 1 x 24 jam. 

 

3.3 OPPURTUNITIES 

Peluang yang terdapat pada penjualan produk popop chicken ini 

diantaranya adalah : 

3.3.1 Inovasi rasa 

Terdapat inovasi rasa pada produk popop chicken yakni dengan 

menggabungkan makanan ala Taiwanese street food dengan cita rasa sambal 

khas Indonesia seperti sambal ayam geprek dan sambal ayam hijau nasi 

padang. 

3.3.2 Booth table atau tempat penjualan yang dapat dibongkar 

pasang 

Hal ini dapat menjadi peluang karena peneliti dapat membuka booth 

atau stand bazar ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh instansi pendidikan, instansi olahraga, instansi 

pemerintahan dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh instansi 

pendidikan termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

pelajar dan mahasiswa seperti kegiatan bakti sosial, seminar, pentas seni dan 
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lain-lain.Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh instansi olahraga misalnya 

kegiatan perlombaan atau kejuaraan, dan masih banyak lagi. 

 

3.4 THREATS 

Beberapa ancaman yang ada pada produk ini diantaranya adalah : 

3.4.1 Produk pesaing serupa lainnya  

Terdapat produk pesaing lainnya yang menyerupai produk popop 

chicken dengan kreasi serta inovasi terbaru lainnya. Misalnya terdapat produk 

yang menyerupai popop chicken dengan harga yang lebih murah dan tersedia 

aneka rasa bumbu dan saus yang belum tersedia pada produk popop chicken. 

Atau terdapat produk serupa dengan harga yang lebih murah dengan ukuran 

porsi yang tidak jauh berbeda dengan produk popop chicken. 

3.4.2 Tingginya harga bahan baku dalam beberapa situasi  

Harga bahan baku yang dapat melonjak dalam beberapa keadaan atau 

situasi seperti saat sedang menjelang hari raya. Situasi atau keadaan lainnya 

adalah saat sedang terjadi wabah penyakit flu burung.Dimana wabah ini 

menyerang unggas dan menyebabkan banyak unggas yang mati.  Hal ini akan 

berdampak pada harga bahan baku daging ayam baik dalam bentuk fillet atau 

karkas melonjak mahal dipasaran. Bahan baku cabai untuk pembuatan bumbu 

dan saus pun demikian, misalnya sedang terjadi musim kemarau 

berkepanjangan atau musim dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini dapat 

menyebabkan kekeringan atau kebanjiran. Hal ini jugaakan mengakibatkan 

gagal panen sehingga cabai dan bumbu-bumbu penunjang lainnya menjadi 

mahal dipasaran. 
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BAB IV 

SUMBER DAYA MANUSIA 

4.1 KEMAMPUAN PEMILIK 

Pemilik usaha mempunyai kerabat yang memiliki bisnis pada bidang kuliner juga, 

yakni “Ayam Judes”. Singkatnya, ayam judes merupakan ayam goreng yang 

dibumbui dengan sambal (hot black papper) ekstra pedas. Pemilik usaha juga sering 

berdiskusi dengan kerabat yang bersangkutan terkait cara-cara menjalankan bisnis 

pop-pop chicken Taiwanese street food. Hal ini dilakukan agar wawasan pemilik 

usaha dapat bertambah dan persiapan pemilik usaha pop-pop chicken Taiwanese 

street food lebih matang. Pemilik usaha juga lebih mengetahui sedikit banyaknya 

perihal daging ayam.  Bukan hanya dari segi kualitas, pemilik usaha juga mengetahui 

dimana agen pemasok daging ayam dengan  harga murah, segar (fresh) dan higienis,  

4.2 JUMLAH TENAGA KERJA DAN GAJI 

Pemiliik usaha membutuhkan 3 orang tenaga kerja pada bagian cashier, cook 

helper dan waitressdengan perolehan gaji Rp.50.000.,/hari atau sejumlah 

Rp.1.500.000., /bulan dengan total 5 jam kerja/hari. 

4.3 SPESIFIKASI PEKERJAAN 

• Cashier 

➢ Memiliki integritas (jujur, disiplin, bertanggung jawab) 

➢ Mau mengikuti aturan dan SOP (Standar Operasional Kerja) yang 

ditetapkan pemilik usaha 

➢ Cakap dalam menghitung dan melayani transaksi keuangan 

➢ Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dengan baik 

seperti mesin kasir, computer ataupun laptop. 

➢ Cakap dalam berkomunikasi 

➢ Senantiasa menerapkan 5 S ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 
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• Cook helper 

➢ Memiliki integritas (jujur, disiplin, bertanggung jawab) 

➢ Mau mengikuti aturan dan SOP (Standar Operasional Kerja) yang 

ditetapkan pemilik usaha 

➢ Memiliki kemampuan memasak yang baik 

➢ Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dengan baik 

seperti mengoperasikan frying deep foods di dapur. 

➢ Cakap dalam berkomunikasi 

 

• Waitress  

➢ Memiliki integritas (jujur, disiplin, bertanggung jawab) 

➢ Mau mengikuti aturan dan SOP (Standar Operasional Kerja) yang 

ditetapkan pemilik usaha 

➢ Cakap dalam berkomunikasi 

➢ Senantiasa menerapkan 5 S ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 

 

4.4 URAIAN PEKERJAAN 

• Cashier  

➢ Melayani transaski keuangan dengan costumer 

➢ Menjalankan proses penjualan dan pembayaran 

➢ Melakukan pencatatan atasn semua transaksi 

➢ Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu 

produk 

➢ Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli dan pembungkusan  

➢ Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. 
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• Cook helper 

➢ Menangani proses penggorengan produk di dapur 

➢ Menangani penataan Mise En Place 

➢ Menangani pastry production 

➢ Membantu penanganan service preparation 

➢ Mengawasi pelaksanaan pembersihan area kerja 

➢ Memelihara suasana kerja yang sehat 

 

• Waitress 

➢ Menghantarkan makanan ataupun minuman kepada costumer 

➢ Mengontrol makanan dan minuman sebelum disajikan kepada costumer  

➢ Menangani captain order yang diserahkan ke kitchen 
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BAB V 

PRODUKSI/ OPERASIONAL 

5.1 LOKASI USAHA 

Lokasi  usaha pop-pop chicken Taiwanese street food akan ditempatkan di tempat 

yang strategis menurut pemilik usaha. Tepatnya berlokasi di daerah Setia Budi 

Jakarta Selatan. Menurut pengamatan yang dilakukan pemilik usaha, Setia Budi 

merupakan salah satu tempat yang startegis di DKI Jakarta pasalnya, pada daerah 

Setia Budi terdapat Mall, Apartment, Perkantoran, Kampus, Sekolah Dasar dan juga 

Kost-kostan (kategori menengah keatas). Setia Budi juga dikenal oleh masyarakat 

sebagai salah satu kawasan Metropolitan. 

Selanjutnya pemilik usaha juga akan menempatkan dan memasarkan usahanya 

pada event-event kegiatan sosial, yang dimana pihak penyelenggara pada kegiatan 

tersebut memberikan izin untuk membuka dan menjalankan usaha (berjualan). 

Contohnya seperti kegiatan Pentas Seni yang diadakan oleh pelajar, atau kegiatan 

pelatihan dan juga seminar yang diadakan oleh mahasiswa.Kegiatan pertandingan 

olahraga atau kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh instansi olahraga dan masih 

banyak lagi kegiatan lainnya. 

5.2 PROSES PRODUKSI/ OPERASI 

➢ Membeli bahan dasar berupa daging chicken fillet mentah di agen 

sekitar, membeli bahan baku untuk dijadikan bumbu dan saus seperti 

cabai, sambal balado, keju, barbeque, rumput laut, black paper, sapi 

panggang dan lain-lain. Tidak lupa juga untuk membeli minyak goreng 

dan tepung terigu. 

➢ Langkah selanjutnya adalah memotong chicken fillet menjadi bagian 

kecil-kecil hingga menyerupai popcorn (pada tahap ini proses 

pemotongan bisa menggunakan pisau atau gunting)  
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➢ Selanjutnya campurkan chicken fillet dengan tepung terigu  

➢ Tahap terakhir adalah di goreng 

➢ Setelah itu disajikan kedalam paper bag dan dicampur dengan aneka 

pilihan rasa yang disukai oleh costumer. 

 

5.3 KUALITAS PRODUK /JASA 

➢ Kualitas produk yang saya buat pastinya sangat baik, sehat dan halal 

tentunya. Proses pembuatan produkjuga  sangat higienis (menggunakan 

chicken fillet yang sangat fresh serta kualitas minyak goreng yang baik 

dan tidak mengandung bahan baku yang dilarang oleh Syariah. 

➢ Kualitas produk juga tahan hingga 10-15 menit dalam keadaan yg fresh 

dan hangat karena produk menggunakan papper bag yang praktis dan 

juga ramah lingkungan (mudah di daur ulang) 

➢ Harga produk relative murah (tidak jauh berbeda dengan pruduk serupa 

lainnya) yaitu berkisar Rp.10.000., - Rp.20.000., large, medium, small 

(tergantung porsi yang di inginkan costumer  

 

5.4 PENGGUNAAN TEKNOLOGI 

Teknologi yang digunakan untuk proses memasak adalah teknolgi frying deep 

foods dimana teknolgi penggorengan ini dapat menampung kapasitas bahan yang 

akan digoreng dengan jumlah yang lebih banyak, proses pematangannya lebih 

cepat dan kualitas atau tingkat pematangan yang dihasilkan akan sangat baik. 
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BAB VI 

PEMASARAN 

6.1 SEGMENTASI PASAR 

6.1.1 Geografis 

Akan ditempatkan ditempat yang strategis dan juga potensial seperti 

daerah Setia Budi Jakarta Selatan dimana daerah ini terdapat mall, kampus, 

apartment, Sekolah Dasar, pasar tradisional dan juga kost-kostan (menengah 

keatas). 

6.1.2 Barang yang dijual 

Produk yang dipasarkan adalah daging ayam fillet yang telah 

ditepungi, digoreng dan juga di potong kecil-kecil sehingga bentuknya 

menyerupai popcorn lalu dihidangkan kedalam paper bag dengan design yang 

trendy dan juga menarik. 

6.1.3 Demografi 

Pada tahap ini pemilik usaha mengklasifikasikan penjualan produk 

berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. 

o Usia dan jenis kelamin 

Mengingat bahan dasar pada produk ini adalah daging ayam fillet 

(daging ayam tanpa tulang) yang mudah dikunyah maka pemilik usaha dapat 

memastikan bahwa produk ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga 

dewasa bahkan lansia sekalipun.Baik berjenis kelamin laki-laki ataupun 

perempuan. Adapun klasifikasi usianya adalah sebagai berikut : 
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▪ Masa kanak-kanak          = 5 – 11 tahun. 

▪ Masa remaja awal          =12 – 1 6 tahun. 

▪ Masa remaja akhir         =17 – 25 tahun. 

▪ Masa dewasa awal         =26- 35 tahun. 

▪ Masa dewasa akhir         =36- 45 tahun. 

▪ Masa lansia awal           = 46- 55 tahun. 

▪ Masa lansia akhir           = 56 – 65 tahun 

o Tingkat ekonomi , pendidikan, profesi 

Berdasarkan kepada harga bahan dasar yang digunakan produk 

ini yang sangat terjangkau dan proses pengolahan yang digunakan 

pada produk ini juga sangat mudah, maka pemilik usaha dapat 

memastikan bahwa produk ini dapat dipasarkan kepada masyarakat 

pada semua tingkat pendidikan mulai dari pelajar hingga mahasiswa 

ataupun masyarakat dengan semua profesi mulai dari ibu rumah 

tangga, karyawan atau pegawai dan lain-lain. Pemilik usaha juga dapat 

memastikan bahwa produk ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat  

dengan tingkat ekonomi kelas menengah hingga keatas. 

Pasalnyaproduk ini relative murah dan terjangkau yakni dibandrol 

dengan harga berkisar Rp.16.000-Rp.20.000., tergantung porsi (large, 

medium, small) yang diinginkan costumer. 

 

6.1.4 Promosi 

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan pemilik usaha 

pada era millennial dan digitalisasi ini social media sangat berperan penting 

dalam menyebar luaskan informasi. Maka dari itu pemilik usaha akan banyak 

memanfaatkansocial media sebagai sarana promosi, diantaranya seperti 

Whatssapp, Instagram, Line, Facebook, Twitter, Blogger, web food dan lain-

lain. Selain itu produk ini juga akan terdaftar pada aplikasi ojek online seperti 
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Go-Food dan juga Grab-Food mengingat banyak sekali discount (potongan 

harga) yang ditawarkan oleh kedua aplikasi ojek online ini setiap harinya.  

6.2 TARGETING 

Sasaran pemasaran produk ini adalah pada semua jenis usia mulai dari anak-anak 

hingga dewasa yang ingin memenuhi kebutuhan terhadap protein hewaninya melalui 

produk daging ayam fillet goreng yang sehat dan berkualitas. 

6.3 POSITIONING 

Selain menyajikan citarasa yang khas dan harga yang terjangkau, produk ini 

merupakan produk daging ayam fillet berkualitas yang kaya akan kandungan energi, 

lemak, protein dan juga karbohidrat. Produk ini juga merupakan produk makanan 

siap saji yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

protein hewaninya. 

6.4 POTENSI PASAR 

Kecamatan 
Tahun Pertumbuhan 

penduduk (%) 2017 2018 

Jagakarsa 390.272 401.730 2,94 

Pasar Minggu 307.249 309.032 0,58 

Cilandak 201.563 202.633 0,53 

Pesanggrahan 222.5222 223.306 0,35 

Kebayoran Lama 307.734 308.699 0,31 

Kebayoran Baru 143.784 143.971 0,13 

Mampang 

Prapatan 
146.741 147.334 0,40 

Pancoran 154.693 155.550 0,55 

Tebet 211.287 211.594 0,15 

Setia Budi 140.985 142.288 0,92 

Jakarta Selatan 2.226.830 2.246.137 0,87 

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2020 
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Berdasarkan data yang terdapat pada analisis demografi tersesbut maka pemilik 

usaha telah memutuskan untuk mengoperasikan usahanya di daerah Setia Budi yang 

jumlah pertumbuhan penduduknya lebih besar dibandingkan wilayah lain yakni 

mencapai 0,92% dengan jumlah penduduk sebanyak 140.985 ditahun 2017 dan 

betambah menjadi 142.288 ditahun 2018.  

Adapun perhitungan yang diperkirakan pemilik usaha adalah sebagai berikut : 

Jika dalamseharidarijumlahpenduduktersebutmembeli produk pop-pop chicken 

Taiwanese street food sebanyak 2 pcs per orang ,dari25% jumlahpendudukpertahun 

makajumlahpendapatan yang di peroleh adalah : 

= 2 X (25%Jumlah penduduk) X Harga jual/pcs  

=  2 X 35.572 X Rp.16.000., 

= Rp 34.149120.000., (pendapatan potensi pasar pertahun) 

 

6.5 PROYEKSI PENJUALAN 

Proyeksi 2021 2022 2023 2024 2025 

Penerimaan 

Jumlah 

penjuala

n 

20.000 22.000 23.400 32.400 42.200 

Harga 

jual 
Rp.16.000 Rp.16.800 Rp.17.640 Rp.18.522 Rp.19.448 

Jumlah 

penerima

an 

Rp.320.000.

000 

Rp.369.600.

000 

Rp.412.776.

000 

Rp.600.112.

800 

Rp.820.705.

600 
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Tabel tersebut merupakan tabel proyeksi penjualan selama lima tahun yakni, dari 

tahun 2021 hingga tahun 2025. Adapun perkiraan penjualan pada tahun 2021 

mencapai 20.000 unit dengan harga penjualan Rp.16.000., dan total penerimaannya 

mencapai Rp.320.000.000.,. Pemilik usaha pastinya mengharapkan jumlah penjualan 

yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Hingga pada taun 2025 penjualan yang 

diperkirakan adalah sebesar 42.200  unit dengan total harga jual 19.448/pcs dan total 

penerimaannya mencapai Rp.820.705.600.,. 

Adapun perkiraan yang diasumsikan pemilik usaha adalah sebagai berikut : 

Tahun ProyeksiKenaikan (%) 

2021 Penjualantahunpertama 

2022 5% (Dari tahun 2021) 

2023 10% (Dari tahun 2022) 

2024 15% (Dari tahun 2023) 

2025 20%   (Dari tahun 2024) 

 

6.6 BAURAN PEMASARAN 

Adapun bauran pemasaran atau marketing mix pada produk pop-pop chicken 

Taiwanese street food adalah : 

6.6.1 Product 

Usaha ini menyediakan produk daging ayam fillet yang telah 

ditepungi, digoreng dan dipotong kecil-kecil sehingga bentuknya menyerupai 

popcorn. Produk ini disajikan kedalam paper bag dengan design yang trendy 

dan juga menarik lalu ditaburi dengan aneka rasa bumbu dan saus sesuai 

dengan selera dan keinginan costumer. 
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6.6.2 Price 

Harga produk ini berkisar Rp.16.000., - Rp.20.000., sesuai dengan 

porsi (large, medium, dan small) yang diingunkan oleh costume. 

6.6.3 Place  

Produk ini akan memanfaatkan berbagai jenis bentuk pasar sebagai 

media pemasarannya. Bukan hanya memanfaatkan pasar fisik seperti 

pembukaan booth atau stand di daerah strategis dan potensial tetapi produk ini 

juga akan dipasarkan melalui pasar non fisik yakni dengan memanfaatkan 

media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Line, Facebook, Twitter, Blogger, 

Web Food, Go-Food dan juga Grab-Food. 

6.6.4 Promotion  

Promosi yang akan dilakukan pemilik usaha untuk memasarkan 

produk diantaranya dengan memanfaatkan digital marketing dan social media 

seperti Whatsapp, Instagram, Line, Facebook, Twitter, Blogger, Web Food, 

Go-Food dan juga Grab-Food.  
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BAB VII 

KEUANGAN 

7.1 INVESTASI AWAL 

No Nama Aset Harga 
Satuan 

Unit Satuan Total Harga 

1 Booth portable (bongkar 
pasang) 

Rp  
1.650.000 

1 SET Rp                         
1.650.000 

2 Roll banner Rp     
150.000 

2 SET Rp                            
300.000 

3 Kompor gas Rp     
120.000 

1 PCS Rp                            
120.000 

4 Regulator Rp       
50.000 

1 PCS Rp                              
50.000 

5 Wajan Rp       
35.000 

1 PCS Rp                              
35.000 

6 Deep fryer penggorengan Rp     
565.000 

1 PCS Rp                            
565.000 

7 Penyaring Rp       
20.000 

2 PCS Rp                              
40.000 

8 Pisau fillet Rp       
32.000 

2 PCS Rp                              
64.000 

9 Baskom tepung pencelup Rp       
67.000 

1 PCS Rp                              
67.000 

10 Sendok Rp       
10.000 

1 LUSIN Rp                              
10.000 

11 Serbet Rp       
25.000 

1 LUSIN Rp                              
25.000 

12 Pinset/penjepit Rp         
6.000 

2 PCS Rp                              
12.000 

13 Kanebo Rp         
5.000 

1 PCS Rp                                
5.000 

14 Co card Rp         
3.000 

5 PCS Rp                              
15.000 

15 Toples tepung pelapis Rp         
8.000 

1 PCS Rp                                
8.000 

16 Tusuk chicken Rp         
5.000 

100 PCS Rp                                
5.000 

17 Talenan Rp         2 PCS Rp                              
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5.000 10.000 

18 Timbangan makanan Rp       
45.000 

1 PCS Rp                              
45.000 

19 Seragam pegawai Rp       
75.000 

6 PCS Rp                            
300.000 

20 Toples/botol penabur 
bumbu 

Rp       
75.000 

6 PCS Rp                            
450.000 

21 Hand gloves Rp       
20.000 

100 PCS Rp                              
20.000 

22 Celemek dengan logo 
produk 

Rp       
30.000 

3 PCS Rp                              
90.000 

23 Kemasan papper bag Rp         
1.000 

100 PCS Rp                            
100.000 

24. Sewa tempat teras 
indomart 

Rp  
4.200.000 

1 Tahun Rp                         
4.200.000 

Total 5.205.000 

 

Rincian , asumsi nilai ekonomis , nilai sisa , nilai penyusutan & amortisasi 

No. Nama Aset Aktiva Tetap Nilai 
Ekonomi

s 

Nilai Sisa Nilai 
Penyusutan 

1 Booth 
portable 
(bongkar 
pasang) 

Rp.1.650.00
0 

5TAHUN Rp.330.00
0 

Rp.1.584.00
0 

2 Roll banner Rp.300.000 5TAHUN Rp.60.000 Rp.48.000 

3 Kompor gas Rp.120.000 5TAHUN Rp.24.000 Rp.19.200 

4 Regulator Rp.50.0000 5TAHUN Rp.10.000 Rp.8.000 

5 Wajan Rp.35.000 5TAHUN Rp.7.000 Rp.5.600 

6 Deep fryer 
penggorengan 

Rp.565.000 5TAHUN Rp.113.00
0 

Rp.90.400 

7 Penyaring Rp.40.000 5TAHUN Rp.8.000 Rp.6.400 
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8 Pisau fillet Rp. 64.000 5TAHUN Rp.12.800 Rp.10.240 

9 Baskom 
tepung 

pencelup 

Rp.67.000 5TAHUN Rp.13.400 Rp.10.720 

10 Sendok Rp.10.000 5TAHUN Rp.2.000 Rp.1.600 

11 Serbet Rp.25.000 5TAHUN Rp.5.000 Rp.4.000 

12 Pinset/penjepi
t 

Rp.12.000 5TAHUN Rp.2.400 Rp.1.920 

13 Kanebo Rp.5.000 5TAHUN Rp.1.000 Rp.800 

14 Co card Rp.15.000 5TAHUN Rp.3.000 Rp.2.400 

15 Toples tepung 
pelapis 

Rp.8.000 5TAHUN Rp.1.600 RP.7.680 

16 Tusuk chicken Rp.2.000 5TAHUN Rp.400 Rp.320 

17 Talenan Rp.10.000 5TAHUN Rp.2.000 Rp.1600 

18 Timbangan 
makanan 

Rp.45.000 5TAHUN Rp.9.000 Rp.7.200 

19 Seragam 
pegawai 

Rp.300.000 5TAHUN Rp.60.000 Rp.48.000 

20 Toples/botol 
penabur 
bumbu 

Rp. 450.000 5TAHUN Rp.90.000 Rp.72.000 

21 Hand gloves Rp.20.000 5TAHUN Rp.4.000 Rp.3.200 

22 Celemek 
dengan logo 

produk 

Rp.90.000 5TAHUN Rp.18.000 RP.14.400 

23 Kemasan 
papper bag 

Rp.100.000 5TAHUN Rp.20.000 Rp.16.000 

Total 
Penyusuta
n Pertahun 

 
Amortisasi 
Biaya Sewa 

Rp.1.963.680 
 
 
 

Rp.4.200.000 
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7.2 BIAYA-BIAYA 

Biaya-biaya pengeluaran pertahun 

URAIA
N 

2021 2022 2023 2024 2025 KETERANGAN 

Biaya 
bahan 
baku 

 Rp                    
230.440

.000  

 Rp              
235.04
8.800  

 Rp          
235.0
48.80

0  

 Rp  
242.
100.
264  

 Rp       
249.3
63.27

2  

Mengami kenaikan sebesar 2% pada 
tahun 2022-2023 dan mengalami 

peningkatan sebesar 3% pada tahun 
2024-2025 

Biaya 
admini
strasi 

umum 

 Rp                      
37.518.

208  

 Rp                
38.268

.572  

 Rp            
39.03
3.944  

 Rp    
40.2
04.9
62  

 Rp         
41.41
1.111  

Mengami kenaikan sebesar 2% pada 
tahun 2022-2023 dan mengalami 

peningkatan sebesar 3% pada tahun 
2024-2025 

Biaya 
kemasa

n 

 Rp                         
3.240.0

00  

 Rp                   
3.304.

800  

 Rp              
3.370.

896  

 Rp       
3.47
2.02

3  

 Rp            
3.576
.184  

Mengami kenaikan sebesar 2% pada 
tahun 2022-2023 dan mengalami 

peningkatan sebesar 3% pada tahun 
2024-2025 

Biaya 
pemas
aran 

 Rp                         
3.600.0

00  

 Rp                   
3.672.

000  

 Rp              
3.745.

440  

 Rp       
3.85
7.80

3  

 Rp            
3.973
.537  

Mengami kenaikan sebesar 2% pada 
tahun 2022-2023 dan mengalami 

peningkatan sebesar 3% pada tahun 
2024-2025 

Salary 
3 orang 
karyaw

an 

 Rp                      
18.000.

000  

 Rp                
18.360

.000  

 Rp            
18.72
7.200  

 Rp    
19.1
01.7
44  

 Rp         
19.67
4.796  

Salary karyawan ditingkatkan 
sebesar 2%dari tahun pertama 

hingga kelima 

Biaya 
penyus

utan 

 Rp                         
1.963.6

80  

 Rp                   
1.964.

160  

 Rp              
1.964.

160  

 Rp       
1.96
4.16

0  

 Rp            
1.964
.160  

Biaya penyusutan tetap disetiap 
tahunnya 

Biaya 
sewa 

tempat 
- 

Rp.4.2
00.000 

Rp.4.2

00.00

0 

Rp.4.

200.

000 

Rp.4.

200.0

00 

Biaya Tetap pertahun dari tahun 
kedua hingga tahun kelima 

Amorti
sasi 

biaya 
sewa 

Rp. 
4.200.0

00 

     

JUMLA
H 

PENGE
LUARA

N 

 Rp                    
294.761

.888  

 Rp              
300.61
8.332  

 Rp          
301.8
90.44

0  

 Rp  
310.
700.
956  

 Rp       
319.9
63.06

0  
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SKENARIO 

HARGA JUAL 
  

      

HARGA 
JUAL 

PRODU
K POP-

POP 
CHICKE
N PER 
PORSI 

 Rp                               
16.000  

 Rp                         
16.800  

 Rp                    
17.64

0  

 Rp             
18.5
22  

 Rp                  
19.44

8  

Mengalami kenaikan 5% pertahun  
karena biaya mengalami kenaikan 

 

7.3 MODAL KERJA AWAL 

Biaya Bahan Baku 
Pertahun 

     

No 
Nama 
Bahan 
Baku 

Harga 
Satuan 

Unit 
Harga 

Perbulan 
Harga 

Pertahun 

1 
Tepung 
basah 

(marinasi) 

Rp                    
25.000 

2 kg/hari  = 
Rp.50.000 

Rp       
1.500.000 

Rp    
18.000.0

00 

2 
Tepung 

shilin 
Rp                    

25.000 
2 kg/hari = 
Rp.70.000 

Rp       
2.100.000 

Rp    
25.200.0

00 

3 
Bumbu 

tabur extra 
hot 

Rp                    
25.000 

1 kg/4 hari = 
Rp.25.000 

Rp           
750.000 

Rp      
9.000.00

0 

4 
Bumbu 
tabur 

balado 

Rp                    
25.000 

1 kg/4 hari = 
Rp.25.000 

Rp           
750.000 

Rp      
9.000.00

0 

5 
Bumbu 
tabur 

seaweed 

Rp                    
25.000 

1 kg/4 hari = 
Rp.25.000 

Rp           
750.000 

Rp      
9.000.00

0 

6 

Bumbu 
tabur 

blackpepp
er 

Rp                    
25.000 

1 kg/4 hari = 
Rp.25.000 

Rp           
750.000 

Rp      
9.000.00

0 

7 Saus BBQ 
Rp                    

25.000 
1 liter/4 hari = 

Rp.25.000 
Rp           

750.000 

Rp      
9.000.00

0 
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8 
Saus 

Cheese 
Rp                    

25.000 
1 liter/4 hari = 

Rp.25.000 
Rp           

750.000 

Rp      
9.000.00

0 

9 
Sambal 
Ayam 

Geprek 

Rp                    
25.000 

1 liter/4 hari = 
Rp.25.000 

Rp           
750.000 

Rp      
9.000.00

0 

10 
Sambal 

hijau nasi 
padang 

Rp                    
25.000 

1 liter/4 hari = 
Rp.25.000 

Rp           
750.000 

Rp      
9.000.00

0 

11 
Daging 

ayam fillet 
Rp                    

32.000 
10 kg/ hari = 
Rp.320.000 

Rp       
9.600.000 

Rp 
115.200.

000 

Total Biaya Bahan 
Baku Pertahun 

    
Rp 

230.400.
000 

 

Biaya Kemasan Pertahun      

No 
Nama 
Item 

Harga Satuan Unit 
Harga 

Perbulan 
Harga 

Pertahun 

1 
Paper 

bag 
Rp                          
150 

50 
pcs/h

ari 

Rp           
225.000 

Rp      
2.700.000 

2 
Tusuk 
chick

en 

Rp                      
2.000 

50 
pcs/h

ari 

Rp             
60.000 

Rp          
720.000 

Total Biaya Kemasan 
Pertahun 

    Rp      
3.420.000 

 

Biaya 
Administrasi 

Umum 

     

No Nama Biaya 
Harga 
Satuan 

Unit 
Harga 

Perbulan 

Harga 
Pertahu

n 

1 
Sewa lokasi 

(umum,event,minim
arket) 

Rp                 
350.000 

1 tempat 
Rp           

350.000 

Rp      
4.200.00

0 

2 Minyak goreng 
Rp                    

24.000 
2 Liter/ hari = 

Rp.24.000 
Rp           

720.000 

Rp      
8.640.00

0 
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3 Gas Elpiji 
Rp                    

20.000 
3 kg/5 hari = 

Rp.20.000 
Rp           

120.000 

Rp      
1.440.00

0 

4 
Gaji 3 orang 

karyawan 
Rp                    

50.000 

1 
orang/hari=5

0.000 

Rp       
1.500.00

0 

Rp    
18.000.0

00 

5 Ongkir bahan baku 
Rp                 

100.000 

1 unit 
kendaraan 

motor 

Rp           
100.000 

Rp      
1.200.00

0 

6 Biaya listrik 
Rp                 

500.000 
900 Volt 

Rp           
500.000 

Rp      
6.000.00

0 

7 Biaya Air 
Rp                 

200.000 
1A 

Rp           
200.000 

Rp          
240.000 

8 Biaya Telpon (pulsa) 
Rp                    

75.000 

1 voucher 
kuota 

unlimited 

Rp             
75.000 

Rp          
900.000 

9 Biaya penyusutan 
Rp              

1.963.680 
5%  Rp            

98.208 

10 
Biaya perawatan 

aktiva 
Rp              

1.000.000 
  

Rp      
1.000.00

0 

Total Biaya 
Administrasi 

Umum 

    
Rp    

41.718.2
08 

 

 Jenis biaya Jumlah biaya 
U

nit 
Harga 

perbulan 
Harga 

pertahun 

 
Biaya 

promosi/pemasaran 
produk 

Rp                 
150.000 

  Rp      
3.600.000 

 Kas minimal 
Rp           

50.000.000 
  

Rp    
50.000.00

0 

Jumlah keseluruhan     
Rp 

329.138.2
08 

Perputaran  Modal 
Kerja 

    6 

Kebutuhan Modal 
Kerja Pertahun 

    
Rp    

54.856.36
8 



 

46 
 

Total investasi     Rp      
5.205.000 

Jumlah Kebutuhan 
Dana 

    
Rp    

60.061.36
8 

 

Periode Perputaran Modal Kerja      

Jumlah Bulan Dalam Setahun     12 

Periode Perputaran Modal Kerja Pertahun (Asumsi Bulan)     2 Bulan 

 

Keterangan perputaran modal kerja 

URAIAN HARI KETERANGAN 

Proses Ordering bahan baku chicken fillet 8  

Proses Ordering tepung basah (marinasi) dan tepung kering 8  

Proses Ordering Dry Product 6  

Proses Ordering Dairy Product 8  

Proses Preparing Stock 6  

Proses Pengemasan produk 12  

Pemasaran, Produk terjual semua 12  

Total Hari yang di butuhkan 60  

Total Produk Terjual 18.000 

Total Produk Terjual Perhari (pcs)  1.500 

Harga Jual Rp                         16.000  

Perputaran Modal Kerja  6 

Periode perputaran modal kerja  2 Bulan 

Penjualan (Rp) 2 Bulan Rp                                  288.000.000 
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7.4 ANALISIS CASH FLOW 

Arus kas 

URAIAN 2021 2022 2023 2024 2025 
  PENERIMAAN    

Jumlah 
penjualan 

30.000 40.500 42.525 44.651 51.349 

Harga jual 
Rp                              

16.000 
Rp                                     

16.800 
Rp                                 

17.640 
Rp                              

18.522 
Rp                                   

19.448 

JUMLAH 
PENERIMA

AN 

Rp                    
480.000.000 

Rp                          
680.400.000 

Rp                      
750.141.000 

Rp                   
827.030.453 

Rp                        
998.634.137 

  

 

   BIAYA 
PENGELUARA

N 

Biaya bahan 
baku 

Rp                    
230.440.000 

Rp                          
239.657.600 

Rp                      
249.243.904 

Rp                   
259.213.660 

Rp                        
269.582.207 

Biaya 
kemasan 

Rp                        
3.240.000 

Rp                               
3.369.600 

Rp                           
3.504.384 

Rp                        
3.644.559 

Rp                             
3.790.342 

Biaya 
administrasi 

umum 

Rp                      
37.518.208 

Rp                            
39.018.936 

Rp                         
40.579.694 

Rp                      
42.202.882 

Rp                           
43.890.997 

Biaya Sewa - 
Rp                               

4.200.000 
Rp                           

4.200.000 
Rp                        

4.200.000 
Rp                             

4.200.000 

Amortisasi 
biaya sewa 

Rp                        
4.200.000 

- - - - 

Biaya sewa 
ditempat 

- Rp.4.200.000 Rp.4.200.000 
Rp.4.200.00

0 
Rp.4.200.000 

Biaya 
pemasaran 

Rp                        
3.600.000 

Rp                               
3.744.000 

Rp                           
3.893.760 

Rp                        
4.049.510 

Rp                             
4.211.491 

Biaya 
penyusutan 

Rp                        
1.963.680 

Rp                               
2.042.227 

Rp                           
2.123.916 

Rp                        
2.208.873 

Rp                             
2.297.228 

Salary 3 
Orang 

Karyawan 

Rp                      
18.000.000 

Rp                            
18.720.000 

Rp                         
19.468.800 

Rp                      
20.247.552 

Rp                           
21.057.454 

JUMLAH 
PENGELUA

RAN 

Rp                    
298.961.888 

Rp                          
310.752.364 

Rp                      
323.014.458 

Rp                   
335.767.036 

Rp                        
349.029.718 

Laba 
sebelum 

Rp                    
181.038.112 

Rp                          
369.647.636 

Rp                      
427.126.542 

Rp                   
491.263.416 

Rp                        
649.604.419 
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pajak 

Pajak 15% 
Rp                      

27.155.717 
Rp                            

55.447.145 
Rp                         

64.068.981 
Rp                      

73.689.512 
Rp                           

97.440.663 

Laba 
setelah 
pajak 

Rp                    
153.882.395 

Rp                          
314.200.491 

Rp                      
363.057.561 

Rp                   
417.573.904 

Rp                        
552.163.756 

Cash flow 
Rp                    

155.846.075 
Rp                          

316.242.718 
Rp                      

365.181.477 
Rp                   

419.782.777 
Rp                        

554.460.984 

 

PENDEKATAN TABEL MANUAL   

DISKON RATE 30%   

INVESTASI AWAL Rp            329.138.208   

PERIODE - N CASH IN FLOW FACTOR PV PV 

1 Rp            160.046.075 0,769230769 Rp                   123.112.365 

2 Rp            316.242.718 0,591715976 Rp                   187.125.869 

3 Rp            365.181.477 0,455166136 Rp                   166.218.242 

4 Rp            419.782.777 0,350127797 Rp                   146.977.619 

5 Rp            554.460.984 0,269329074 Rp                   149.332.464 
    

JUMLAH ARUS KAS BERSIH Rp                   772.766.558 

- Proceeds tahun pertama 

= EAT + DEPRESIASI+AMORTISASI BIAYA SEWA 

= Rp .153.882.395 +  Rp1.963.680 + Rp.4.200.000 = Rp.160.046.075 

-Proceeds tahun kedua  

= EAT + DEPRESIASI = Rp314.200.491 + Rp2.042.227 = Rp.316.242.718 

-Proceeds tahun ketiga 

= EAT + DEPRESIASI =  Rp363.057.561 +   Rp2.123.916 = Rp.365.181.477 

-Proceeds tahun keempat 

EAT + DEPRESIASI = Rp417.573.904 + Rp20.247.552 = Rp.419.782.777 

-Proceeds tahun kelima 

EAT + DEPRESIASI = Rp. 552.163.756 + Rp.2.297.228 = Rp 554.460.984 
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7.5 PAYBACK PERIOD 

PAYBACK PERIOD  

INVESTASI AWAL Rp                           329.138.208 

CASHFLOW TAHUN PERTAMA Rp                           160.046.075 
 Rp                           169.092.133 

CASHFLOW TAHUN KEDUA Rp                           316.242.718 
 0,535 
 6,42 

BULAN 6 BULAN 
 0,420 

HARI 13 
  

  

PAYBACK PERIOD 1TAHUN 6 BULAN 13 HARI 

 

7.6 NET PRESENT VALUE (NPV) 

PERIODE - N CASH FLOW FACTOR PV PV 

1 Rp                           160.046.075 0,769230769 Rp       123.112.365 

2 Rp                           316.242.718 0,591715976 Rp       187.125.869 

3 Rp                           365.181.477 0,455166136 Rp       166.218.242 

4 Rp                           419.782.777 0,350127797 Rp       146.977.619 

5 Rp                           554.460.984 0,269329074 Rp       149.332.464 
 Rp                       1.815.714.031   

JUMLAH ARUS KAS BERSIH Rp       772.766.558 

INVESTASI AWAL Rp       329.138.208 

NPV Rp       443.628.350 

 

𝑁𝑃𝑉 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ – 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙
 

NPV = Rp.443.628.350., 
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

JIKA NPV > DARI INV LAYAK 

JIKA NPV < DARI INV TIDAK LAYAK 

 

7.7 PROFITABILLITY INDEX 

PROFITABILITY INDEX    

RATE 30%   

Periode - n KAS BERSIH DF PV KAS BERSIH 

1 Rp                           160.046.075 0,769230769 Rp       123.112.365 

2 Rp                           316.242.718 0,591715976 Rp       187.125.869 

3 Rp                           365.181.477 0,455166136 Rp       166.218.242 

4 Rp                           419.782.777 0,350127797 Rp       146.977.619 

5 Rp                           554.460.984 0,269329074 Rp       149.332.464 

TOTAL PV KAS BERSIH   Rp       772.766.558 

TOTAL PV INVESTASI   Rp       329.138.208 
  PI 2,347848227 
   LAYAK 

 

7.8 INTERNAL RATE OF RETURN  

INTERNAL RATE OF RETURN    

DISKON 
RATE 

 30%  DISCOUNT  
FACTOR 

 

PERIODE 
- N 

CASH FLOW 
FACTOR 

PV 
PV 40% PV 

1 
Rp                           

160.046.075 
0,76923

0769 
Rp       

123.112.365 
0,714286 

Rp             
87.937.404 

2 
Rp                           

316.242.718 
0,59171

5976 
Rp       

187.125.869 
0,510204 

Rp             
95.472.382 

3 
Rp                           

365.181.477 
0,45516

6136 
Rp       

166.218.242 
0,364431 

Rp             
60.575.161 

4 
Rp                           

419.782.777 
0,35012

7797 
Rp       

146.977.619 
0,260308 

Rp             
38.259.480 

5 
Rp                           

554.460.984 
0,26932

9074 
Rp       

149.332.464 
0,185934 

Rp             
27.766.047 

 Rp                       
1.815.714.031 
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JUMLAH ARUS KAS BERSIH 
Rp       

772.766.558 
 Rp          

310.010.474 

INVESTASI AWAL 
Rp       

329.138.208 
 Rp          

329.138.208 

NPV 
Rp       

443.628.350 
 -Rp            

19.127.734 
      

IRR 53,6%     

 

IRR = 
𝟑𝟎% + 𝑹𝒑.𝟒𝟒𝟑.𝟔𝟐𝟖.𝟑𝟓𝟎 𝑿 (𝟒𝟎% − 𝟑𝟎%)

(𝑹𝒑.𝟕𝟕𝟐.𝟕𝟕𝟔.𝟓𝟓𝟖−𝑹𝒑.𝟑𝟏𝟎.𝟎𝟏𝟎.𝟒𝟕𝟒)
 = 53,6% 

7.9 BREAKEVEN POINT 

 CHICKEN POPOP 30 HARI, PERPUTARAN 360/20=18X 
 INFORMASRI BIAYA BIAYA DAN HARGA 

NO URAIAN HARGA PER UNIT 

1 pop-pop chicken small size Rp                        16.000 

2 Biaya kemasan Rp                  3.240.000 

3 Biaya administrasi umum Rp                41.718.208 

4 Biaya pemasaran Rp                  3.600.000 

5 Salary karyawan Rp                18.000.000 

6 Biaya sewa tempat Rp                  4.200.000 

 

 FC 30 HARI  

NO URAIAN HARGA 

1 pop-pop chicken  

2 Biaya kemasan Rp                      180.000 

3 Biaya administrasi umum Rp                  2.317.678 

4 Biaya pemasaran Rp                      200.000 

5 Salary 3 orang karyawan Rp                  3.000.000 

6 Biaya sewa tempat Rp                      233.333 
 FC 30 HARI Rp                  5.931.012 
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 VC PERUNIT  

NO URAIAN HARGA 

1 pop-pop chicken Rp  12.000 

2 Biaya kemasan  

3 Biaya administrasi umum  

4 Biaya pemasaran  

5 Salary karyawan  

6 Biaya sewa tempat  

 VC PERUNIT Rp  12.000 

 

 HARGA JUAL    

2021 2022 2023 2024 2025 

Rp              
16.000 

Rp                                       
16.800 

Rp                        
17.640 

Rp                              
18.522 

Rp                                         
19.448 

 

BEP PRODUK TAHUN 2021  

BEP BEP (RP) 

15 Rp                                     233.333 
  

BEP PRODUK TAHUN 2022 

BEP BEP (RP) 

14 Rp                                     233.333 

 

 

 

BEP PRODUK TAHUN 2023 

BEP BEP (RP) 

13 Rp                                       233.333 
  

BEP PRODUK TAHUN 2024 

BEP BEP (RP) 

13 Rp                                       233.333 

 

BEP PRODUK TAHUN 2025 

BEP BEP (RP) 

12 Rp                                                  233.333 
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Bab VIII 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

8.1 KESIMPULAN 

Penilaian investasi dalam Perspektif Konvensional dengan tingkat diskonto biaya 

modal sebesar 30 % dapat menghasilkan Net Present Value (NPV) bernilai positif 

yaitu sebesar Rp443.628.350. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan usaha pop-pop 

chicken Taiwanese street food memiliki potensi untuk dijalankan dan usaha ini dapat 

berkembang karena usaha ini dapat menambah nilai nilai jual.    

Hasil dari penggunaan metode Profitability Index (PI) juga menghasilkan nilai 

positif yaitu sebesar 2,347848227 dimana nilai ini memenuhi syarat kelayakan 

Profitability Index karena melebihi angka 1, yang berarti usaha pop-pop chicken 

Taiwanese street food adalah layak.  

Dengan menggunakan analisis internal Rate of Return (IRR) diketahui sebesar 

50,5% nilai yang melebihi biaya modal yaitu sebesar 30%. Maka hasil daripada nilai 

ini adalah memenuhi syarat kelayakan investasi     

 Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian investasi dalam perspektif konvensional 

diatas adalah  pengembangan usaha pop-pop chicken Taiwanese street food masuk 

kategori layak untuk dilakukan       

8.2 REKOMENDASI 

Berdasarkan studi kelayakan bisnis yang dilakukan pemilik usaha , maka hasilnya 

adalah bisnis “Pop-Pop Chicken Taiwanese Street Food” dapat dikatakan “LAYAK” 

untuk dijalankan dan  diteruskan , bisnis ini juga dapat berkembang untuk menjadi 

bisnis yang paling menguntungkan, dan berpotensi untuk menjadi frenchise 
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