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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Empat sehat lima sempuma merupakan suatu hal penting dalam menJaga 

kondisi kesehatan. Unsur-unsur buah-buahan diperlukan tubuh untuk kebutuhan 

serat makanan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dari sudut pandang 

mengkonsumsi buah-buahan menjadikan peluang pasar bagi Australian Fresh 

Juice. 

Gerai-gerai buah-buahan yang berada di Surabaya cukup banyak seperti 

Dunia Buah, Istana Buah, Plaza Buah dan lain sebagainya. Dalam bentuk 

kemasan jUice buah pun juga banyak bermunculan seperti New Zealand, Vista, 

Jumbo, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa market akan buah-buahan masih 

besar dapat diraih. 

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang berpenduduk 

2.433.233 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 19991 2000 kota dan latar 

belakang di atas penulis menyusun suatu rencana bisnis (Business Plan) untuk 

mendirikan Australian Fresh Juice yang khusus menyediakan aneka Juice dengan 

kelebihan memiliki corak khasiat booster kesehatan yang lebih lengkap disajikan 

untuk mengatasi banyak disfungsi kesehatan seperti stress, darah rendah, darah 

tinggi, kecerdasan, badan lemah, kurang darah, ginjal, dan lain-lain yang 

didapatkan dari buah-buahan dan aneka ramuan tradisional yang dikemas 

sedemikian rupa dalam bentukjuice. 
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Adanya pesiang-pesaing lama seperti New Zaeland dan Vista yang 

memiliki target konsumen menengah atas yang sarna akan membuat Australian 

Fresh Juice lebih membuat produk yang memiliki nilai tambah fungsi, harga 

bersaing, serta konsep disain yang baik membuat usaha ini optimis untuk dapat 

bersaing. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang perrnasalahan maka dapat ditarik suatu 

rumusan adalah : "Bagaimana menyusun suatu konsep rencana bisnis yang 

strategis untuk mendirikan Australian Fresh Juice ? 

1.3. Tujuan 

1.3.1.Tujuan Umum : 

Mengevaluasi secara lebih jelas konsep-konsep dalam penyusunan rencana 

bisnis yang strategis. 

1.3.2.Tujuan Khusus : 

Mengevaluasi dan mendiskripsikan sarana prasarana secara langsung yang 

diperlukan dalarn merencanakan bisnis di bidang Juice. 

Mewujudkan secara nyata bisnis Juice buah. 

1.4.Manfaat 

Hasil penyusunan rencana bisnis 1m dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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a. Dapat dijadikan secara riil konsep bisnis yang ada . 

b. Bagi pihak lain diharapkan menjadi tambahan informasi untuk penyusunan 

suatu rencana bisnis yang akan dikembangkannya. 




