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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Profil Bisnis 

Nama Bisnis : Amboina Street food 

Pemilik : Hendra Jaby  

Lokasi : Maluku City Mall 

Amboina Street Food merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang 

food and beverage yang berlokasi di Maluku City Mall lantai ground no A 22, 

Kota Ambon. Menawarkan berbagai macam produk khas Street Food seperti deep 

fried chicken dan deep fried tuna sebagai menu utamanya. Selain itu juga 

ditambahkan berbagai macam gorengan seafood lainnya seperti deep fried 

calamary dan deep fried shrimp. Kemudian dipadukan dengan berbagai macam 

bumbu khas street food seperti menggunakan curry powder, garlic powder, black 

pepper powder, teriyaki sauce, chili powder, dan barbeque sauce. Penggunaan 

jenis-jenis bumbu adalah karena jenis bumbu-bumbu tersebut belum dikenal dan 

sangat jarang dipakai oleh masyarakat Kota Ambon. Selain itu juga akan ada 

bumbu special yaitu bumbu balado. Bumbu balado sendiri telah diketahui, dan 

sering dikonsumsi oleh masyarakat Kota Ambon sebagai bumbu pada masakan 

ikan bakar yang kemudian diaplikasikan sebagai salah satu bumbu dari produk 

Amboina Street Food. Selain itu juga akan terdapat pilihan menu karbohidrat 
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yaitu, penambahan nasi putih ataupun kentang goreng sehingga customer dapat 

juga mengkonsumsi produk sebagai main course. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kelayakan bisnis Amboina Street Food berdasarkan aspek 

produk, bisnis, analisis industri, rencana pemasaran, dan rencana keuangan ? 

 

1.3 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan bisnis makanan dan minuman saat ini di Indonesia 

sangat pesat. Industri makanan dan minuman memiliki peluang-peluang baru di 

tahun depan. Pertumbuhan yang akan terjadi di Industri ini diprediksi akan 

mencapai  angka 8%. Pasarnya sendiri diprediksi akan mencapai nilai Rp. 80 

triliun. Hal ini di sampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), 

Rachmat Hidayat (the-marketeers.com, 2014). Dengan pertumbuhan yang besar 

ini membuat masyarakat dapat menjumpai beraneka jenis makanan dan minuman 

yang unik dan baru saat ini. Selain itu juga dengan meningkatnya sektor ini dapat 

membuat prospek bisnis yang baik kedepannya untuk menjalankan bisnis di 

bidang makanan dan minuman ini. 

Saat ini banyak sekali para pebisnis yang berlomba–lomba untuk 

menjalankan bisnis dalam bentuk stand karena banyaknya pertumbuhan industri 

makanan ini. Namun untuk menekuni bisnis ini, para pebisnis tentu harus berpikir 

untuk mmbuat marketing strategi yang mana bertujuan untuk dapat 
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mengembangkan bisnis yang akan dijalankan, dan mengenal potensi yang ada dari 

suatu tempat agar bisnis dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat 

merencanakan dengan baik suatu bisnis yang akan dibuat dan terhindar dari 

kegagalan melakukan sebuah bisnis. 

Menurut BPS Kota Ambon Ekonomi Maluku tahun 2014 tumbuh 6,70% 

lebih cepat di banding tahun 2013 sebesar 5,26% (www.ambonkota.bps.go.id, 

2015). Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya ini 

kita dapat melihat bahwa tingkat konsumsi dari masyarakat Kota Ambon 

meningkat. Dengan berkembangnya Kota Ambon dan dibangunnya mall, maka 

gaya hidup masyarakat Kota Ambon sekarang mulai beralih ke mall seperti kota-

kota besar lainnya di Indonesia. Oleh karena itu penulis melihat ini sebagai 

sebuah peluang untuk membuat sebuah bisnis dan selain itu juga penulis yang 

juga ingin memperkenalkan makanan baru di Kota Ambon, kemudian berpikir 

untuk membuat bisnis dalam bidang food and beverage yaitu dengan membuat 

stand street food yang akan diberi nama Amboina Street Food. 
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Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 

  2010, Tahun 2011 – 2014 (persen) 

 
Lapangan Usaha 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013(*) 

(%) 

2014(**) 

(%) 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,04 6,23 4,13 6,45 

B Pertambangan dan Penggalian 11,16 2,77 4,60 10,29 

C Industri Pengolahan 4,91 5,70 5,80 8,42 

D Pengadaan Listrik dan Gas 8,27 10,08 4,00 31,11 

E Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah dan 

Daur Ulang 
3,91 4,53 2,98 5,84 

F Konstruksi 9,08 7,56 7,74 7,31 

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 
6,78 9,63 6,88 5,89 

H Tranportasi dan Pergudangan 6,24 6,55 6,55 8,77 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,74 8,28 8,21 4,68 

J Informasi dan Komunikasi 7,40 7,55 9,16 7,62 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 19,31 8,96 10,16 7,61 

L Real Estate 3,35 4,27 2,72 7,10 

M,N Jasa Perusahaan 5,63 5,99 5,74 4,83 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
9,15 9,38 4,12 5,35 

P Jasa Pendidikan 2,26 3,53 3,47 9,52 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,31 6,12 0,24 2,63 

R,S,

T,U 

Jasa Lainnya 0,36 1,52 0,40 5,50 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO 
6,34 7,16 5,26 6,70 

Catatan : *) Angka Sementara 

  **) Angka Sangat Sementara 

Sumber  : BPS Kota Ambon (2015)  

 

Berdasarkan Tabel 1.1 data dari BPS Kota Ambon, dijelaskan bahwa 

tingkat pertumbuhan penyedia akomodasi dan makan minum bertumbuh setiap 

tahunnya. Dengan meningkatnya sektor akomodasi dan makan minum ini 

membuat sektor ini menjadi sebuah peluang bisinis yang sangat besar. Dengan 

berdasarkan hal ini membuat penulis memilih untuk membuat bisnis dalam bidang 

food and beverage. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana kelayakan bisnis 
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Amboina Street Food berdasarkan aspek produk, bisnis, analisis industri, rencana 

pemasaran, dam rencana keuangan. 

 

1.4 Visi dan Misi 

1.4.1 Visi 

Visi menunjukkan arah ke mana Anda dan perusahaan Anda bergerak di 

masa depan. Visi adalah mimpi anda (Ignas, 2013:155). Visi dari Amboina Steet 

Food adalah untuk menjadi salah satu street food terbaik dan terkenal di Kota 

Ambon, serta dapat mengedukasi masyarakat Kota Ambon sendiri untuk 

mengenal makanan baru. 

 

1.4.2 Misi 

Misi adalah beberapa kalimat pernyataan (biasanya lebih dari satu) 

mengenai bagaimana cara untuk mewujudkan visi yang telah anda buat (Wahyudi, 

17:2012). Misi dari Amboina Street Food adalah : 

1. Memperkenalkan street food  untuk masyarakat di Kota Ambon.  

2. Mendapat Profit yang sebesar–besarnya. 

3. Penggunaan bumbu-bumbu khas street food seperti curry powder, garlic 

powder, black pepper powder, teriyaki sauce, chili powder, dan barbeque 

sauce untuk memperkenalkan rasa–rasa yang baru yang belum pernah 

dicoba sebelumnya. 

4. Memberikan pelayanan yang baik untuk para customer dari Amboina 

Street Food. 
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5. Menjadikan Amboina Street Food menjadi pilihan produk street food 

utama masyarakat Kota Ambon. 

6. Menciptakan branding image yang kuat agar menjadi pioner street food di 

Kota Ambon.  

 

1.5 Logo dan Tagline 

1.5.1 Logo 

Logo adalah elemen gambar atau simbol pada identitas visual. Logo bisa 

menggunakan elemen apa saja : tulisan, logo, gram, gambar, ilustrasi, dan lain-

lain (Rustan, 2009:13). Sebuah logo sangatlah penting untuk menggambarkan 

suatu identitas dari bisnis dijalankan. Hal ini bertujuan agar customer akan lebih 

gampang mengingat dan mengenal bisnis ataupun produk yang dijalankan. Oleh 

karena itu Amboina Street Food membuat logo dengan tujuan dapat dikenal dan 

agar dapat menjadi ciri khas dari bisnis yang dijalankan 

 
Gambar 1.1 Logo Amboina Street Food 

Sumber : Data Diolah (2015) 
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Berdasarkan Gambar 1.1 logo dari Amboina street food memiliki arti alat 

gerak  yaitu kaki ayam dan juga ekor ikan. Kaki ayam melambangkan menu dari 

ayam dan ekor ikan melambangkan jenis makanan seafood yang dipakai. Warna 

coklat memiliki arti makhluk hidup, selera makan dan warna biru memiliki arti 

laut, dan air (Rustan, 2009:72). Warna coklat pada logo melambangkan warna 

dari kaki pada ayam. Untuk warna biru karena biru identik dengan laut dimana 

ikan merupakan makhluk yang hidup di air dan berasal dari laut. 

 

1.5.2 Tagline 

Tagline adalah sebuah pernyataan singkat yang mampu 

mempresentasikan seluruh elemen bisnis anda, bisa diletakan di bawah logo 

produk ataupun perusahaan (Wahyudi, 2012:147). Tagline merupakan hal yang 

penting untuk medeskripsikan produk kita kepada consumen. Dengan penggunaan 

tagline juga dapat menjadi brand image dari sebuah perusahaan sehingga dapat 

menarik customer untuk berkunjung ataupun dapat membuat customer akan 

dengan mudah mengenal bisnis yang dijalankan  Tagline dari Amboina Street 

Food adalah : “It’s Amboina first choice street food!”.  Alasan  pemilihan Tagline 

ini adalah ingin menunjukkan kepada customer bahwa Amboina Street Food 

merupakan pilihan utama di Kota Ambon dalam produk street food. Selain itu 

juga dalam tagline ini penulis ingin menganjurkan customer agar memilih produk 

Amboina Steet Food dibandingkan produk yang lainnya karena Amboina Street 

Food produk yang mengedepankan kualitas makanan, memiliki rasa yang enak, 

dan merupakn produk yang praktis. 




