
Proposal Usaha Roti Bakar 
1. Latar Belakang 
Roti menjadi salah satu makanan yang dijadikan sebagai pengganti roti. Berbagai jenis roti memang 
selalu menjadi favorit. Salah satunya adalah roti bakar yang menjadi makanan populer dikalangan 
masyarakat. 
Roti bakar tidak pernah membosankan karena memiliki berbagai varian. Sehingga, bisa dijadikan 
sebagai peluang usaha baru yang bisa dikembangkan. Varian roti bakar yang dibuat bisa disesuaikan 
dengan perkembangan zaman, sehingga akan memberikan rasa baru bagi pelanggan. 
Adapun tujuan dari bisnis ini untuk memberikan jajanan yang sehat bagi masyarakat dengan varian 
yang berbeda dari yang lain. Intinya, bisnis ini mencoba menyajikan makanan yang sehat dan aman 
untuk dikonsumsi. 
2. Pembahasan 
Usaha roti bakar ini lebih bagus jika berlokasi di tempat strategis, misalnya di pinggir jalan, atau bisa 
dengan menggunakan gerobak sehingga lokasinya bisa berpindah-pindah. Jadi, disesuaikan dengan 
lokasi yang ramai pengunjung. 
Sedangkan, untuk varian rasa bisa dikembangkan varian rasa coklat, keju, vanilla, stroberi, dan 
blueberry. Bisa juga dikembangkan varian rasa baru, seperti rasa taro, permen karet, tiramisu, dan 
boba tea. Varian-varian baru ini bisa memberikan daya tarik bagi pelanggan untuk membeli roti bakar 
dengan rasa baru.  
Terdapat beberapa analisis yang dilakukan untuk mengembangkan usaha roti bakar ini, berdasarkan 
analisis SWOT, sebagai berikut: 

a. Strenght (kekuatan) 

• Varian rasa yang beragam dan modern 

• Penyajian tidak lama 

• Harga bahan baku terjangkau 

• Harga produk terjangkau untuk segala kalangan 
b. Weightness (kelemahan) 

• Banyak pesaing 

• Penjualan tidak stabil disesuaikan dengan permintaan 
c. Opportunity (Peluang) 

• Makanan favorit 

• Varian rasa yang menarik 

• Cocok untuk semua kalangan 
d. Threatment (Ancaman) 

• Pesaing bisnis dari berbagai kalangan 

• Pelayanan yang lambat bisa membuat pembeli merasa terganggu karena menunggu terlalu 
lama.  

3. Rancangan Biaya 
Rancangan biaya yang dibutuhkan untuk bisnis sebagai berikut: 
Anggaran Investasi 

Anggaran Investasi 
No Nama Barang Jumlah Harga 
1. Gerobak 1 buah Rp 3.000.000,00 
2. Tabung gas 3 kg 1 buah Rp    120.000,00 
3. Kompor 1 buah Rp    300.000,00 
4. Besi Panggangan 1 buah Rp    250.000,00 
5.  Alat pemotong 1 buah Rp      50.000,00 
6. Toples 5 buah Rp    100.000,00 

Total Rp 3.820.000,00 

 
Anggaran Operasional 

Anggaran Operasional 
No Nama Barang Jumlah Harga 
1. Roti Tawar Khusus Roti Bakar 15 Bungkus Rp 150.000,00 
2. Selai Coklat 1 bungkus Rp.  20.000,00 
3. keju 1 bungkus Rp.  15.000,00 
4. Selai Stroberi 1 bungkus Rp.  10.000,00 
5. Selai bluberry 1 bungkus Rp.  10.000,00 
6. Selai vanila 1 bungkus Rp.  10.000,00 



7. Selai taro 1 bungkus Rp   10.000,00 
8. Selai tiramisu 1 bungkus Rp.  10.000,00 
9. Selai matcha 1 bungkus Rp.  10.000,00 

10. Boba Tea 1 kg  Rp.  20.000,00 
11. Selai Permen Karet 1 bungkus Rp.  10.000,00 

Total Rp.275.000,00 

 
    Berdasarkan rincian anggaran tersebut, maka jumlah anggaran investasi adalah Rp 3.820.000,00. 
Sedangkan untuk keperluan sehari-hari dibutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 275.000,00.  
4. Penutup 
Demikianlah, proposal usaha roti bakar yang perlu anda ketahui. Semoga bisa membantu dan 

bermanfaat bagi anda yang ingin membangun usaha baru. Mengenai harga penjualan produk, bisa 

disesuaikan dengan harga pembelian harga bahan pokok yang diperoleh. Sehingga, anda tidak 

mengalami kerugian. Jadi, selamat mencoba membuka usaha roti bakar. Pastikan, anda tidak 

menyerah sebelum mencoba.  


