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BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

 

 

 

House of frozen food memiliki konsep mini supermarket untuk lantai satu 

dan restoran untuk lantai dua. House of frozen food merupakan bisnis rumahan 

yang menjual berbagai macam makanan olahan beku, bumbu masakan dan 

lainnya produk olahan beku dengan membuat produk sehat yang dibuat sendiri 

atau menjual produk olahan sehat yang sudah ada. Selainitu, Restoran kami 

menawarkan menu makanan yang kami olehkembalimenjadimakanansehata. 

Restoran ini untuk pelanggan dapat mencoba makanan olahan produk beku yang 

kami jual dan pelanggan tidak perlu memasak lagi kalau dirumah.  

House of frozen food berlokasi di Jl. MP. Mangkunegara ruko, Kenten, 

yang berdekatan dengan JM Kenten dan PTC Mall (Palembang Trade Center), 

karena berlokasi dekat dengan pemukiman masyarakat seperti : Perumahan 

Hilltop Residence, Pondok Permata dan perumahan lainnya yang ada di jalan MP. 

Mangkunegara. Selain itu dekat dengan sekolah seperti : My School dan 

Paramount School.  

Modal yang dibutuhkan untuk membangun House of frozen food yaitu 

sebesar Rp. 366.924.000,-. Berdasarkan pada metode analisa keuangan, 

pengembalian investasi yang dikeluarkan oleh House of frozen food adalah selama 

1 tahun 6 bulan 13 hari. Nilai NPV dari House of frozen food mempunyai positif, 



 

2 

 
 

yaitu Rp. 435.542.722. Perhitungan PI dari House of frozen food didapatkan 

sebesar 2,18% yang dianggap layak karena melebihi 1. Perhitungan IRR dari 

House of frozen food mempunyai nilai sebesar 32,76%, dimana tingkat investasi 

yang dilakukan oleh House of frozen food lebih besar BI Rate yaitu 3,75%. 

Diketahui bahwa ARR House of frozen food 129,72% yang lebih besar dari 

standar 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha House of frozen food 

layak untuk didirikan.  
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BAB II 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

2.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 

“Ide House of frozen food ini pertama kali pada tahun 1930 di 

Springfield, Massachusetts, seorang yang bernama Clarence Birdseye 

sudah memperkenalkan makanan beku berupa sayuran, buah-buahan, 

seafoods, dan daging yang dijual kepada masyarakat”. Di Indonesia 

makanan beku mulai dapat diperkenalkan oleh orang-orang China dan 

Jepang (www.gotoaceh.com, 2020). Produsen dan supermarket yang 

menjual frozen food di Indonesia ada Lotte Mart, Hypermart, PT. So 

Good, PT. Charoen Pokphand (Fiesta) dan brand lainnya. Supermarket ini 

tidak pernah sepi pengunjung dari anak-anak sampai ke dewasa yang 

sangat menyukai makanan olahan beku yang ready to serve.  

“Selama masa pandemo Covid-19, tidak sedikit masyarakat yang 

mencoba usaha sampingan karena pendapatan yang menurun atau terpaksa 

harus kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)”. “Salah satu bisnis yang 

cukup potensial untuk dijalankan adalah frozen food atau makanan beku. 

Selain lebih praktis dan tahan lama, frozen food juga tengah digandrungi 

oleh masyarakat yang senang membeli makanan instan maupun beku saat 

ingin lebih praktis makanan beku sangat mudah untuk dimasak, praktis 
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dan tidak menghabiskan waktu”. “Kondisi ini menjadi peluang juga bagi 

masyarakat yang ingin terjun dalam bisnis makanan beku (Dewi Andriani, 

2020)” dalam website www. Entrepreneur.bisnis.com.  

“Menurut F. Sutanto, 2017, masyarakat Indonesia saat ini lebih 

menyukai makanan yang praktis, ekonomis dan mudah dalam 

penyajiannya”. “Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan 

produk pangan ready to serve”. Ready to serve merupakan makanan yang 

telah dimasak ataupun belum dimasak dan disimpan dengan menggunakan 

pegawet ataupun dengan berbagai metode penyimpanan. Makanan beku, 

yaitu makanan olahan daging yang setengah matang namun sebelum 

dikonsumsi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. “Menurut 

Gumilar, 2018, dalam wawancara mengatakan “Frozen food merupakan 

suatu proses penyimpanan sebelum pengolahan”.  

Beberapa masyarakat juga ada memiliki pemikiran bahwa 

makanan olahan beku merupakan makanan yang tidak sehat, tidak bergizi 

dan tidak memiliki nutrisi dalam makanan tersebut. Meskipun beberapa 

produk sudah mengubah komposisi bahan baku, cara mengolah makanan 

beku, keamanan dan kelayakan frozen food, dan cara penyimpanan yang 

baik. jadi, menimbulkan pikiran bahwa lebih baik membuat olahan 

makanan beku sendiri dengan bekerjasama dengan beberapa UMKM 

(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kuliner yang bisa dijadikan makanan 

olahan beku.  
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Makanan-makanan beku yang ada di House of frozen food tersebut 

sudah menjalani izin edar MD (Makanan Dalam) BPOM (Badan 

Pengawas Obat dan Makanan) untuk pangan olahan di usaha agar 

makanan aman atau layak untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak 

berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen. Beberapa orang takut 

membeli makanan olahan beku dikarenakan olahan rumahan, tidak ada 

merek, tidak ada expired, namun di frozen food kelayakan makanan 

terjaga dengan aman dari bahan baku diproduksi menjadi produk, 

pengemasan dan pembekuan terus menjaga kesterilan makanan tersebut.  

Makanan yang dimasak oleh koki restoran House of frozen food 

dibuat secara hati-hati dan steril dengan menggunakan prokotol yang ada 

dari memakai sarung tangan, masker, dan penutup rambut agar makanan 

aman konsumen tidak perlu takut. Koki juga bertugas dalam 

mengembangkan menu makanan dan minuman yang ada di restoran House 

of frozen food agar pelanggan tidak bosen.  

Mayoritas gaya hidup masyarakat Indonesia pada era New Normal 

maupun masyarakat di Palembang khususnya adalah serba praktis dan 

selalu memesan melalui belanja online dan media sosial. Sehingga House 

of frozen food menawarkan banyak produk makanan beku dan makanan 

sehat yang berbentuk frozen food. Selain itu, kami House of frozen food 

akan memposting semua produk yang dijual di e-commerce, market place 

dan media sosial yang ada. Sehingga mempermudah masyarakat ingin 

mengetahui produk yang konsumen belum pernah dicoba. Bagi konsumen 
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yang memiliki lokasi jauh dari toko bisa memesan langsung secara online, 

yaitu di e-commerce dan market place yang ada. Jadi, memungkinkan 

penggemar makanan dapat membeli langsung dan mencobanya ini 

merupakan peluang untuk bisnis ini. Frozen food diharapkan diminati oleh 

masyarakt terutama yang menyukai makanan olahan beku tanpa takut akan 

makanan beku yang tidak sehat dan bisa menjadi favorit makanan dikala 

keadaan saat new normal ini atau pun dalam keadaan biasa, yang ingin 

memasak dengan cepat dan mempercepat konsumen dalam memasak 

sehingga konsumen dapat menikmati makanannya sambil bersantai atau 

sambil bekerja.  

 

Sumber : Penulis, 2020 

Gambar 1.1 Grafik Minat Masyarakat Palembang 

Dari hasil kuisioner yang dibagikan ke masyarakat Palembang 

dalam grafik bahwa sebesar 40,6% yang tertarik terhadap konsep frozen 

food ini artinya peluang untuk bisnis dapat berhasil diminati masyarakat 
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sebesar 40,6%. Di Palembang sendiri ada pesaing yang konsep bisnis yang 

sama, yaitu Distributor frozen food (salah satu toko frozen food yang ada 

di Palembang) hampir sama dan mengaku jumlah pembeli meningkat 20 

sampai 30 persen. Kalau hari biasa pembeli hanya sekitar 50 orang, kalau 

lagi mendekati hari raya tertentu akan meningkat dua kali lipat dari 

biasanya dan tidak pernah sepi pengunjung dengan ini membuktikan 

bahwa peluang bisnis begitu besar kemungkinannya. Dari pihak keluarga 

juga ikut turut membantu nantinya dalam pengawasan untuk penjadwalan 

perawatan peralatan nantinya dan ikut membantu dalam mengawasi 

jalannya bisnis frozen food tersebut.  

 

Sumber : Penulis 2020 

Gambar 1.2 Persentase Produk Frozen Food yang sering dibeli 

Produk frozen food yang sering dibeli oleh masyarakat Palembang 

adalah olahan sosis dan nugget. Selain itu produk sosis dan nugget ada 
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produk pilihan lain, yaitu : lumpia, siomay, bakso aci, buah beku, kentang 

goreng, daging, seafoods, dim sum, bakso, pempek, steamboat, BBQ, 

durian, pangsit, bakmi, burger, otak-otak dan produk frozen food lainnya.  

 

 

Sumber : Penulis, 2020 

Gambar 1.3 Salah Satu Responden 

salah satu responden kuisioner mengatakan “sebenarnya iya, frozen 

food ini menjadi kebutuhan tetapi pada saat atau kondisi tertentu. Misalnya 

saat tidak ada waktu atau sibuk, misalnya pada saat hari raya, ada acara”. 

Bahwa produk frozen food menjadi kebutuhan dia tetapi pada saat kondisi 

atau keadaan tertentu. Frozen food dibutuhkan pada saat tidak ada waktu 

atau sibuk. Selain, pada hari raya dan acara tertentu.  

Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara 

keakraban produk dengan minat beli. “Menurut Bui, Kemp dan Hamilton, 

2015, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keakraban produk 

dapat membantu meningkatkan minat beli walaupun dengan tingkat 

kepercayaan tinggi”. “Menurut Lin dan Lin, 2017, juga mengungkapkan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan produk 

terhadap minat beli”. Konsumen yang mempunyai pengetahuan tnggi akan 
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mengevaluasi produk berdasarkan kualitasnya karena konsumen percaya 

dengan pengetahuan produk yang dimiliki. “Hal ini akan menyebabkan 

munculnya kesadaran konsumen terhadap nilai produk dan akibatnya 

dapat mengembangkan minat beli konsumen”.  

“Industri frozen food diprediksi akan terus bertumbuh seiring 

dengan perubahan gaya hidup masyarakat”. Bernando, et al (2015:1), 

dalamjurnalManajemendan Start-Up Bisnisoleh Christopher R.R, 

menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata pasar makanan dalam kemasan 

dan minuman tahun 2013 sampai 2017 dipresiksi berada di atas angka 

10%, sehingga untuk produk frozen food diprediksi mampu tumbuh 

hingga 16,6%.  

2.2 Visi, Misi dan Tujuan  

 2.2.1 Visi  

Menjadikan House of frozen food sebagai sentral frozen food yang 

terjangkau untuk semua kalangan dan menyediakan berbagai 

macam frozen food terutama frozen food sehat dan untuk 

mengenalkan pada masyarakat tentang frozen food sehat serta turut 

membantu mensejahterakan pelaku UMKM tahun 2020 di sektor 

kuliner. 

 2.2.2 Misi 

1. Membantu mengembangkan sektor kuliner makanan olahan 

beku yang sehat dan bergizi.  
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2. Membantu dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dan 

pelaku UMKM khususnya dibidang kuliner.  

3. Menjadi sentral frozen food yang dapat dinikmati seluruh lapisan 

masyarakat masyarakat di Kota Palembang  

 2.2.3 Tujuan 

1. Meningkatkan sektor kuliner frozen food dibidang kuliner 

makanan olahan sehat.  

2. Ikut membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat 

sekitar dan pelaku UMKM. 

3. Membantu pemerintah dalam pemberdayaan kegiatan 

perekonomian terutama UMKM. 
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BAB III 

GAMBARAN USAHA 
 

 

 

 

 

 

House of frozen food memiliki konsep mini supermarket untuk lantai satu 

dan restoran untuk lantai dua.House of frozen food merupakan bisnis rumahan 

yang menjual berbagai macam makanan olahan beku, bumbu masakan, dan 

lainnya dengan membuat produk sehat yang dibuat sendiri atau menjual produk 

frozen food sehat yang sudah ada. Selainitu, restoran kami menawarkan menu 

makanan yang kami olah kembali menjadi menu makanan sehat. Restoran ini 

untuk bagi konsumen yang dapat mencoba makanan olahan produk beku yang 

kami jual dan konsumen tidak perlu memasak lagi di rumah.  

House of frozen food adalah usaha yang berkonsep menjual makanan 

olahan beku untuk konsumen bisa secara langsung memilih dan membeli produk 

kesukaan mereka ataupun membeli secara online melalui media belanja di e-

commerce, media sosial dan market place. Produk yang dijual di House of frozen 

food adalah produk olahan rumahan yang sehat yang merupakan makanan beku 

yang kita buat sendiri selain itu ada produk yang sudah ada dan dikenal di 

masyarakat. House of frozen food akan menginovasi produk dengan makanan 

yang lebih sehat yang dapat membantu konsumen yang ingin memasak makanan 

tanpa ribet untuk memasaknya. Selain produk yang diambil dari brand yang sudah 

ada kita juga akan membantu para UMKM catering, kuliner yang sudah ada di 
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Kota Palembang agar mereka bisa dapat meningkatkan pendapatan dan 

perkembangan usaha mereka. Harga produk yang dijual dengan harga terjangkau. 

Harga bisa bersaing dengan produk yang sudah ada. Frozen food ini beroperasi 

dari pukul 08.00 pagi sampai 18.00 sore untuk pembeli secara offline sedangkan 

untuk online secara 24 jam karena pembeli melalui market place, e-commerce dan 

transportasi online.  

House of frozen food ini juga menawarkan berbagai macam jenis masakan 

makanan olahan beku berat dan ringan. Makanan berat seperti steamboat, BBQ, 

burger, nugget, hot dog, seafoods, daging dan produk olahan beku berat lainnya. 

Makanan ringan seperti kentang goreng, sosis, dim sum, pangsit dan makanan 

olahan beku ringan lainnya. Makanan olahan beku yang sehat seperti nugget, 

bakso dan sosis yang ditambah dengan sayuran seperti wortel, brokoli dan sayuran 

lainnya. Untuk restoran House of frozen food menawarkan makanan yang ada di 

mini supermarket dan untuk minuman kami menyediakan, seperti : kopi, jus buah, 

susu, dan teh. konsumen yang datang dapat berbelanja secara langsung dan secara 

online karena mengikuti prosedur untuk tetap jaga jarak dan keramai. House of 

frozen food menawarkan konsumen untuk mempermudah dan nyaman dalam 

berbelanja dengan e-commerce, market place, media sosial, Gojek dan Grab. 

Selain itu, untuk konsumen yang berbelanja dapat melakukan pembayaran secara 

cash dan non cash seperti OVO, Gopay, DANA, Link aja, Shopee pay dan 

pembayaran non cash lainnya. Berikut ini beberapa makanan olahan beku yang 

kami tawarkan.  
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Tabel 3.1 Berbagai Frozen Food di  Minimarket House of  Frozen Food 

Nama Frozen Food Foto Frozen Food Keterangan 

Premium Chicken 

Nugget Veggies 

 

“Nugget ayam natural 

dengan banyak sayur 

wortel kaya serat alami” 

Premium Chicken 

Nugget Milky Brokoli 

Wortel 
 

Nugget ayam natural 

dengan susu dan sayur 

brokoli dan wortel 

Natural Bakso Ayam 

Sayur 

 

Bakso ayam natural 

dengan banyak 

cincangan sayur  sawi 

dan wortel  

Premium Sosis Chicken 

Veggie 

 

Sosis ayam premium 

dengan tambahan 

sayuran sawi dan wortel 

Kaki Naga Udang plus 

Wortel 

 

“Olahan udang dengan 

sayur wortel berbalut 

tepung roti renyah 

dengan gagang kayu 

foodfrade” 

Sumber : Penulis, 2020 
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Perkembangan bisnis frozen food yang sejenis salah satunya adalah 

distributor frozen food yang berada di Jalan Malaka (H.Sanusi) No. 58, 

Lemabang, Palembang. Distributor frozen food sekarang sudah memiliki 70 

produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Promosi penjualan yang digunakan 

oleh distributor frozen food melalui e-commerce (Shopee dan Tokopedia), market 

place (Facebook), sosial media (Instagram), dan offline (langsung ke toko). 

pengikut Distributor frozen food di e-commerce (Shopee) ada pengikut 964 dalam 

waktu 28 bulan selama bergabung di Shopee. Untuk pengikut media sosial di 

Instagram ada 7.319 follower dan dalam 7 hari memiliki 6.620 yang mengunjungi 

Instagram media sosial.  

Pesaing lain yang juga memiliki konsep yang sama seperti House of 

Frozen Food adalah Zivi Frozen Food yang sudah didirikan dari tahun 2018 

memiliki follower media sosial (Instagram) sebanyak 6.508 follower dan untuk e-

commerce (Shopee) selama bergabung 3 tahun sudah menawarkan 212 produk 

dan memiliki 3.600 pengikut. Zivi frozen food konsep mini marketnya untuk 

penjualan makanan bernama Corner Nyenyangin termasuk bagian dari Zivi frozen 

food. Croner Ngenyangin ini didirikan sejak tahun 2017 sudah berjalan hampir 3 

tahun. Corner ngenyangin menawarkan berbagai macam burger, hot dog, roti 

panggang, snack seperti kentang goreng, cireng crispy, sosis dan suki bakar. 

Bahan baku yang diambil dari Zivi frozen food. Sekarang Zivi frozen food sudah 

memiliki dua cabang, yaitu di Sako yang beralamat di Jalan batu intan no. 3451 

dan di UIN yang beralamt di Jalan rawa jaya no.672 belakang UIN Raden Fatah.  
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Promosi penjualan yang House of frozen food akan gunakan adalah 

melalui e-commerce (Shopee dan Tokopedia), market place (Facebook), sosial 

media (Instagram), Gojek (Go-Mart dan Go-Food), Grab (Grab Mart) dan offline 

(langsung ke toko). selain itu, promosi yang akan dilakukan adalah promosi secra 

rutin dan membuat iklan produk House of frozen food yang dibuat sendiri oleh 

House of frozen food.  

Keunikan House of frozen food ini terletak pada konsepnya mini 

supermarket namun juga ada restoran dalam satu bangunan. Konsumen dapat 

secara leluasa memilih makanan dan minuman kesukaannya sambil santai dan 

belanja kebutuhannya. Fasilitas yang telah disediakan oleh House of frozen food 

seperti Wifi, dekorasi interior yang menarik dan tempat yang nyaman untuk 

pengunjung House of frozen food.  

Keunggulan House of frozen food adalah konsumen bisa membeli atau 

mencicipi makanan yang ada di restoran House of frozen food. Pelanggan yang 

ragu sebelum membeli produk frozen food di House of frozen food dapat membeli 

makanan yang ada di restoran kami. Restoran kami memiliki desain interior yang 

unik yang dapat membuat konsumen nyaman untuk berlama-lama di House of 

frozen food serta kami menjaga kebersihan restoran, kerapian penataan produk, 

dan keamanan oleh pihak House of frozen food agar konsumen yakin untuk datang 

kembali. House of frozen food juga menyediakan jasa pengantaran dengan tarif 

Rp. 10.000,- bagi konsumen yang berada di area Kota Palembang.  



16 

 

 
 

House of frozen food berencana menggunakan ruko sebagai toko yang 

berada di Jalan MP. Mangkunegara ruko yang berlantai 2 lantai. Untuk lantai 1 

digunakan untuk supermarket frozen food sedangkan lantai 2 digunakan untuk 

restoran House of frozen food untuk menjual produk frozen food dan lainnya.  

Berikut ini layout denah bangunan House of frozen food :  

 

Sumber : Penulis, 2020 

Gambar 3.2 Layout Denah House of frozen food lantai 1 
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Sumber : Penulis, 2020 

Gambar 3.3 Layout Denah House of frozen food lantai 2 
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