
Topik: Tips Memulai Usaha Nasi Goreng 

 

 

USAHA NASI GORENG? KENAPA TIDAK! 

 

 

INTIP TIPS MEMULAI USAHA NASI GORENG YANG BISA ANDA COBA! 

 

NasiGoreng, siapasih yang tidak tahunasigoreng? Makanan yang sudahada 

darijamanduludan paling praktisuntukdimakandikalalaparkarenamasaknya pun 

mudahdanpraktiskarenatidakperlu lagimenambahkanlauklainnya. Apalagi di saat kita 

dulu masihsekolah,pastiibukita paling seringmembawakanbekalnasigoreng. Karena 

kepraktisan tersebut juga nasi goreng juga sering dijadikan sarapan pagi sebelum 

kita melakukan aktifitas kita.  

 

Pasti anda mengetahuimakananpokokmasyarkat Indonesia dankecintaan yang 

paling mendalamkepada “Nasi” , yabetulsekali, setiap orang yang laperpasti yang 

dicarinasidanmakanan paling praktisuntukdimakanlangsungyaitunasigoreng. 

Dengankeyakinan yang pastiorang  bakalansukasamanasigoreng yang 

enakbangetdandijaminbanget orang pastimaubaliklagidanmakannasigorengitu. 

Sehingga saat ini sudah banyak usaha nasi goreng yang mulai berkembang di 

masyarakat.  Mulai dari usaha nasi goreng gerobakan hingga sampai nasi goreng 

pinggir jalan yang ada di kawasan kelas mengah ke atas. 

Peluang tersebut bisa anda jadikan suatu ide agar anda bisa memulai usaha 

nasi goreng milik anda sendiri. Akan tetapi sebelum anda memulai bisnis nasi 

goreng anda, mari kita simak beberapa tips memulai usaha nasi goreng yang bisa 

anda coba. 

 

 Tester atau Sample 

Sebelum anda memulai usaha nasi goreng, anda perlusekali 

mencobaterlebih dahulu nasi goreng yang akanandajual. Anda juga bisa 

meminta keluarga atau teman terdekat anda untuk mencobanya. Minta 

masukan juga dari mereka, sehingga anda bisa mencocokan dengan 

lidah orang lain dan memperbaiki rasa nasi goreng anda hingga sampai 

ke rasa yang pas dilidah orang banyak. Sebagai contohnyaanda 

sebelumnyabisabikinnasigorengikancakalang yang jarangada di 

restoran, pedagang atau tempat makanlainnya.Ataumungkinsajaanda 

bisamenambahkansambal special yang dimanadapat menarik orang-



orang ataupun pelanggan anda nantinya, terutama bagi mereka yang 

penyuka pedas. 

 

 Jualkecil – kecilan 

Cobalahmenjualkecil- kecilan terlebih dahulu.Contohbisamelaui media 

online ataumisalnyakamu bisa jualan di rumahataujugasewatempat 

yang menjanjikan. Jika tidak anda juga bisa menjualkan ke teman-

teman kantor atau kuliah anda sebagai santapan makan siang mereka. 

Jangan malu untuk menawarkan usaha anda ini kepada orang lain.  

 

 Promosi 

Media tepat untuk anda melakukan promosi saaat ini yaitu, media 

online ataupun media sosial. Kenapa?Media online ataupun media 

social saatinisangat berpengaruhsekali bagi anda yang memulai suatu 

usaha. Anda bisa melakukan promo-promo menarik melalui media 

online atau media sosial denganandameng-upload 

fotonasigorengjualan anda yang enaksekalitersebutdandenganfoto 

yang cantikpastibakalanbikin orang padangiler. Sebelum memfoto nasi 

goreng anda tersebut, jangan lupa untuk memperhatikan penampilan 

nasi goreng anda, agar semakin menarik minat pembeli nantinya. 

Lakunkalah juga promosi melalui mulut ke mulut. Sehingga orang-orang 

yang sudah menjadi pelanggan anda, bisa membantu menyebarkan 

promosi dari usaha nasi goreng anda. 

 

 Target Pasar 

Tips ketiga memulai usaha nasi goreng yang paling anda pikirkan yaitu, 

target pasar. Anda haruspikirkan, target andasiapa, 

maubukakedainasigorengkamu jam berapa, untukkalangansiapa saja. 

Carilahwaktu berjualandimana orang kelaparandansedang 

mencarimakan. Sehingga orang yang datang nantinya sangat menikmati 

nasi goreng anda. 

 

Itulah tiga tips yang bisa anda coba sebelum memulai usaha nasi goreng. Setiap 

usaha pastinya ada naik dan turun, jangan pernah menyerah dalam kondisi apa pun. 

Teruslah berusaha agar anda bisa meraih kesuksesan dari usaha tersebut.  

 

 

 
 

 


