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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

1.1 Deskripsi Konsep Bisnis 

 Dengan melihat banyaknya penjual susu murni dipinggir jalan serta 

banyaknya peminat susu murni di kota Bandung. Maka timbulah ide bagi penulis untuk 

membuka usaha menjual susu murni dan sandwich di pagi hari. 

 Susu merupakan minuman yang mengandung hampir semua vitamin dan 

mineral yang dibutuhkan tubuh sehingga minuman ini disebut sebagai minuman super sehat. 

Oleh karena itu hampir semua kalangan menggemari minuman ini. Sedangkan sandwich 

adalah makanan yang praktis , ringan, dan memenuhi banyak selera orang. Keluwesan 

sandwich terutama disebabkan karena aneka variasi bahan makanan yang biasa diselipkan di 

antara roti menurut keperluan dan selera masing – masing. Bisa Cuma sayuran atau ditambahi 

daging. Maka menjual susu dan sandwich merupakan salah satu usaha yang mudah karena 

banyaknya peminat dan tidak perlu modal usaha yang terlalu besar. 

 Dengan sistem memberikan pelayanan pengantaran produk langsung ke 

tempat tinggal konsumen setiap paginya, serta memberikan kata – kata motivasi di setiap 

botolnya. Itu akan memanjakan konsumen untuk tetap setia berlangganan dengan produk 

kami. iMilk ini akan beroperasi pada pagi hari dan sore hari pada bulan – bulan tertentu. 
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1.2 Deskripsi Bisnis 

□ Nama bisnis : iMilk 

I sendiri diambil dari kata Iphone yang namanya sudah sangat dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Milk sendiri yang berarti susu. Sehingga membentuk kata iMilk yang 

mudah untuk diingat dan diharapkan jika berbicara tentang susu maka ingat dengan iMilk. 

 

□ Logo : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo Usaha 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014) 

Keterangan : 

□ Gambar botol di pilih karena setiap susu yang disajikan akan dikemas dalam botol 

kaca yang kurang lebih bentuknya seperti di gambar 1.1. 

□ Tulisannya bermotif bintik – bintik hitam seperti kulit sapi untuk memberitahu 

bahwa produk kita menggunakan susu sapi. 
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• Bentuk kepemilikan : Perseorangan 

• Perizinan : 

1. Izin Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil 

2. Izin Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan 

3. Izin Permohonan Merek 

Visi iMilk 

 Menjadi pemberi pelayanan terbaik dalam menyediakan kebutuhan 

makanan dan minuman cepat saji di pagi hari 

Misi iMilk 

• Menyediakan makanan dan minuman cepat saji dengan bahan dasar   

susu dan roti 

• Menjadi penjual yang selalu memberikan motivasi di setiap paginya 

• Dapat memberikan makanan dan minuman yg inovatif dan terjangkau 


