
Topik: Cara Memulai Bisnis Nasi Goreng 

 

SUKSES MEMULAIS BISNIS NASI GORENG 

 

 Untuk memulai suatu bisnis nasi goreng atau bisnis apa pun, yang pertama kali anda 

pikirkan pastinya modal. Sedangkan untuk memulai bisnis nasi goreng tidak hanya modal 

saja yang perlu anda pikirkan tetapi resep nasi goreng yang akan anda jual, patut juga anda 

pikirkan. Pastinya anda tidak mau jika rasa nasi goreng anda sama dengan para pesaing 

anda yang lainnya. Tentunya untuk menciptakan suatu yang beda anda juga harus mampu 

memikirkan resep dan bereksperimen untuk mendapatkan nasi goreng yang khas dan dapat 

dikenal orang banyak. 

 

Segmen apa yang akan dibidik? 

Kenapa segmen? karena ini menentukan seting ruangan, harga dan cara 

melayani.segmentasi ini sebagai bentuk upaya agar bisnis nasi goreng ini akan cepat diserap 

pasar.Segmentasi ini tidak harus rumit, yang terpenting agar respon pasar sangat baik, 

karena memang sebagai permulaan dengan respon baik akan menambah semangat. Jika 

anda ingin mengetahui segmen marketing lainnya anda juga bisa melihat disini 

http://ipan.web.id/tag/segmentasi/ 

 

 Setelah melihat sedikit mengenai segmen pasar yang akan dibidik, mari kita 

lanjutkan kepada cara memulai bisnis nasi goreng. Berikut ini beberapa cara memulai bisnis 

nasi goreng yang bisa anda jadikan inspirasi untuk menciptakan bisnis nasi goreng yang 

berbeda dari para pesaing anda; 

1. Variasi Menu 

Terkadang tidak semua pelanggan datanng untuk menikmati nasi goreng, sehingga 

mungkin ada yang sedang ingin makan mie rebus, sehingga variasi menu ini menjadi 

daya tarik agar tetap ada penjualan meski dari menu yang berbeda. Harapannya 

adalah ketika ada peminat berupa anggota kelompok atau keluarga datang ke 

tempat anda dan semuanya ingin makan malam atau memasan makanan dari usaha 

anda ini, bisa saja tidak semuanya menikmati nasi goreng, sehingga jika ada varian 

menu lainnya bisa jadi bisnis anda semakin berjalan baik. 

 

http://ipan.web.id/tag/segmentasi/


2. Inovasi  

Jika anda tetap hanya ingin menjual nasi goreng saja, maka cara untuk memulai 

bisnis nasi goreng yang satu ini bisa anda coba lakukan. Inovasi. Kenapa inovasi 

perlu? Inovasi sangat sekali diperlukan agar bisnis nasi goreng anda memiliki 

perbedaan dari para pesaing anda nantinya. Anda bisa melakukan inovasi dari menu 

hingga ke cara penyajiannya. Misalkan, anda ingin fokus hanya ke satu macam menu 

nasi goreng, seperti nasi goreng kambing. Inovasi yang perlu anda lakukan yaitu, 

anda bisa menggunakan daging kambing import atau nasi goreng kambing anda 

memiliki level kepedasan yang berbeda. Inovasi tersebut dilakukan agar nantinya 

pelanggan pun tidak cepat bosan. 

 

3. Promosi 

Anda bisa menggunakan sistem kolektif, artinya mendekati pasar kolektif, misalnya 

seperti datanglah ke kampus-kampus , kantor, ataupun lembaga instansi. Kemudian 

anda bisa memberikan kupon makan gratis.  Selain itu juga dalam beberapa acara di 

perumahan atau lain sebagainya,  anda juga dapat memberikan voucher makan 

gratis atau souvenir, dengan tujuan agar terjadi kesadaran dan orang lain tau 

menegenai bisnis nasi goreng anda. Promosi lainnya anda bisa lakukan melalui 

media sosial sehingga anda hanya perlu membuat pengumuman kepada para 

pengikut anda di media sosial tersebut.  

 

4. Pelayanan 

Cara memulai bisnis nasi goreng yang keempat yang perlu anda perhatikan yaitu, 

pelayanan. Pelanggan akan terus menerus datang jika anda memberikan pelayanan 

yang baik dan memuaskan. Pelanggan pun bisa sebagai media untuk 

memberitahukan bisnis anda kepada orang lain. Dengan pelayan yang baik dan 

memuaskan pula bisnis anda ini bisa menghasilkan kesuksesan dan keuntungan 

besar bagi anda. Pelayanan yang bisa anda berikan untuk pelanggan yang menunggu 

yaitu, berikan minuman (air putih) gratis, sehingga pelanggan pun merasa tetap 

terlayani walaupun sedang menunggu pesanannya. 

 

 

Pada intinya dalam suatu bisnis anda harus terus belajar dan menciptakan inovasi-inovasi 

baru sehingga para konsumen pun tidak bosan. Semoga cara memulai bisnis nasi gorengdi 

atas mampu memberikan manfaat dan anda pun bisa memiliki gambaran serta pegangan 

sebelum memulai bisnis anda. Selamat mencoba. 


