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BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

1.1 DESKRIPSI KONSEP BISNIS 

Muscle ‘Healthy Catering & Workout Consultant’ merupakan usaha yang 

terinsiprasi dari tren gaya hidup sehat yang juga merupakan hobi yang saya minati. 

Konsep bisnis ini lahir dari kebutuhan konsumen akan catering makanan sehat yang 

tidak hanya bergizi namun juga dapat membantu pertumbuhan otot bagi mereka yang 

gemar berolahraga gym. Kebutuhan para pecinta gym jelas berbeda dari konsumen 

pada umumnya yang hanya mementingkan kesehatan makanan tersebut namun ada 

banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan yakni bagaimana otot dapat di suplai 

dengan baik agar perkembangannya dapat bertumbuh dengan baik. Mengenai adanya 

prospek dari konsep bisnis ini tidak terlepas dari fakta bahwa tren gaya hidup sehat 

mendominasi hamper setiap aspek bisnis. Katakan saja, tempat fitness atau gym yang 

kini berkembang sangat pesat, hampir pasti dapat kita jumpai di mall-mall ternama 

dan hampir seluruhnya menawarkan fasilitas yang memanjakan para konsumen , 

mulai dari lengkapnya peralatan gym hingga berbagai kelas olahraga yang dapat 

mereka ikuti, tentunya hal ini menjadi pertimbangan saya mendirikan usaha ini yakni 

adanya pasar yang membutuhkan catering makanan sehat dan workout consultant 

untuk menunjang aktivitas dan kebutuhan mereka, hal ini terbukti dari meningkatnya 

jumlah member di tempat-tempat kebugaran ternama semisal celebrity fitness, helios 

gym centre, gold gym, dan berbagai tempat gym lainnya. Hal ini menjadi peluang 

bagi saya untuk menciptakan sebuah bisnis yang tidak jauh dari tren gaya hidup sehat 
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tersebut. Saya mendapati bahwa peluang untuk bergerak di bidang bisnis ini sangat 

terbuka lebar, mengingat tren hidup sehat ini tidak hanya berlaku bagi kalangan 

tertentu saja melainkan hampir menyentuh semua kalangan mulai dari mahasiswa 

hingga profesional dan masyarakat umum. Tentu saja saya sadar terdapat beberapa 

resiko yang harus dihadapi semisal tingginya harga bahan baku baik dari bahan 

makanan maupun harga susu protein whey yang dapat membuat harga paket yang 

saya tawarkan menjadi sangat mahal sehingga hanya diperuntukkan bagi kalangan 

konsumen tertentu. Selain itu dibutuhkan kerjasama dengan berbagai tempat gym 

sehingga dapat menarik minat konsumen yang tentunya berani mengeluarkan budget 

tinggi untuk pola makanan gym ini. Saya yakin apabila dapat mengatasi resiko yang 

ada dan menjalin kerjasama dengan tempat-tempat kebugaran serta mengatur harga 

paket food suplement ini, maka saya yakin usaha ini akan terus berkembang dan 

meraih keuntungan. Last but not the least, tidak hanya keuntungan secara materil 

yang saya dapatkan dari usaha ini, namun dapat juga memberikan dampak positif 

bagi masyarakat khususnya tren gaya hidup sehat. 

1.2 DESKRIPSI BISNIS 

1.2.1 Nama Bisnis  

MUSCLE “Healthy Catering & Workout Consultant” 

Muscle yang arti kata secara harafiah yakni ‘otot’ mendeskripsikan secara jelas 

mengenai kekuatan. Hal ini memberikan dorongan tenaga dan power untuk nama 

usaha ini, Muscle merupakan salah satu istilah yang tidak asing di kalangan pecinta 

gym, maka dari itu saya memilih nama dan logo utama yang menggambarkan muscle 

dengan tagline “Healthy Catering & Workout Consultant” yang juga 
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mendiskripsikan unit usaha yang saya tawarkan yakni catering makanan sehat 

sekaligus jasa konsultasi untuk latihan atau lebih dikenal workout. 

 

1.2.2 Logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logo usaha 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

Pemilihan logo MUCLE, digambarkan pada sosok siluet seorang 

binaragawan yang menunjukkan otot dan bentuk badan yang fit & shape, 

selain itu terdapat logo bintang yang menujukkan kualitas, bintang 

menggambarkan hal yang baik , berprestasi, dan berkualitas. Dibawah nama 

usaha muscle terdapat logo sendok dan garpu yang menggambarkan unit 
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usaha catering serta tagline yang juga disertakan yakni ”healthy catering & 

workout consultant”.  

1.2.3 Bentuk Kepemilikan dan Perizinan 

1.2.3.1 Bentuk Kepemilikan 

Bentuk kepemilikan : Perusahaan Perseorangan 

Usaha ini dimiliki, dan dikelola oleh saya selaku pimpinan perusahaan 

sehingga saya bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas 

perusahaan. Dalam hal ini izin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih 

ringan dan lebih sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis 

perusahaan lainnya. Pemisahan modal dari kekayaan pribadi pada perusahaan 

perseorangan dalam likuidasi tidak ada artinya, sebab semua harta kekayaan 

menjadi jaminan dari semua hutang perusahaan. 

Adapun alasan saya memilih bentuk kepemilikan perusahaan perseorangan 

karena memiliki kelebihan diantaranya : 

 Saya bebas dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan dapat 

secara cepat dilaksanakan. 

 Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan 

sepenuhnya. 

 Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin, baik dalam hal keuangan 

maupun dalam masalah operasional. 

 Saya selaku pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang menjadi milik saya. 
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Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni karena saya yakin dan mampu untuk 

mengembangkan usaha ini karena faktor hobi , minat, dan passion yang saya miliki 

terhadap jenis usaha ini. 

 

1.2.3.2 Perizinan 

Perizinan masih terbatas pada izin warga karena usaha ini masih  terhitung 

baru didirikan sehingga izin usaha hanya berasal dari izin lingkungan warga 

sekitar tempat usaha didirikan.  

1.2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

1.2.4.1 Visi Perusahaan : 

 Menjadikan MUSCLE healthy catering & workout consultant sebagai 

trendsetter konsultasi kesehatan dan penyedia makanan kesehatan terbaik di 

Indonesia 

1.2.4.2 Misi Perusahaan : 

 MUSCLE healthy catering & workout consultant berkomitmen dalam 

menghadirkan makanan kesehatan dan suplemen terbaik 

 Memberikan manfaat lebih dari sekedar catering dengan memberikan 

konsultasi secara detil untuk mencapai target konsumen 

 Menjadi bagian dari masyarakat untuk memberikan kesadaran akan 

pentingnya gaya hidup sehat 

1.2.5 Alamat Perusahaan 

Alamat : Jalan Setrasari 6 no.2 , Bandung 

 


