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BAB  1 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada hakekatnya tujuan utama perusahaan didirikan ada 3 hal yaitu:  1) profit 

(keuntungan), dalam arti seluruh aktivitas perusahaan ditujukan untuk mencari keuntungan, 

tidak ada satu perusahaanpun yang ingin rugi, 2) business growth (pertumbuhan bisnis), artinya 

adanya pertumbuhan penjualan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, misalnnya tahun 

2016 penjualan perusahaan sebesar Rp. 10 milyar, tahun 2015 sebelumnya penjualannya Rp. 

8,5 milyar sedangkan tahun 2017 diproyeksikan penjualan Rp. 12 milyar. Jadi ada 

pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun berikutnya. Lalu bagaimana kalau pertumbuhan 

penjualan stagnant atau bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Disinilah kuncinya 

bagaimana kita mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya agar hal ini bisa dihindari, 3) 

peningkatan market share (pangsa pasar), artinya perusahaan harus selalu berusaha untuk 

memperbesar pangsa pasarnya dibanding perusahaan pesaing. 

Bagi perusahaan yang didirikan untuk tujuan profit, yang paling utama perlu dipikirkan 

berapa lama pengembalian dana yang diinvestasikan di proyek tersebut. Artinya sebelum 

perusahaan dijalankan, terlebih dahulu perlu dihitung, apakah proyek atau bisnis yang 

dijalankan benar-benar dapat mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dalam jangka 

waktu tertentu dan dapat memberikan keuntungan finansial seperti yang diharapkan. Jika tidak, 

sebaiknya proyek atau bisnis tersebut jangan dijalankan. 

1.2. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis dan Studi Kelayakan Proyek 

Sebelum melihat pengertian studi kelayakan bisnis dan  studi kelayakan proyek, kita 

harus paham terlebih dahulu perbedaan pengertian antara bisnis dan proyek. 

Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang 

berkecimpung didalam bidang perniagaan (produsen, pedagang, konsumen, dan industri 

dimana perusahaan berada) untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target dan tujuan 

yang dinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. Atau bisa dikatakan 

bisnis berupa kegiatan yang berbentuk operasional rutin. 
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Sedangkan Proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat sementara 

(temporary), yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya 

tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan 

jelas. Misalnya : membangun pabrik, membangun fly over, membuat produk baru, mengikuti 

pameran perdagangan, dll. Dari pengertian di atas ciri-ciri pokok proyek (Umar, H. 2009) 

adalah : 1). Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir, 2) Biaya, jadwal 

kerja, sumber daya, kriteria mutu yang diperlukan telah ditentukan, 3) Kegiatan bersifat 

sementara (temporary), dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan akhir 

kegiatan telah ditentukan dengan jelas, 4) Kegiatan bersifat tidak rutin, tidak berulang-ulang. 

Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek 

dibangun, untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Studi kelayaknan bisnis merupakan 

penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis 

dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan 

yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. 

1.3.Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Ada lima tujuan mengapa studi kelayakan bisnis perlu dilakukan : 1). Menghindari 

resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena masa 

yang akan datang ada kondisi ketidakpastian (uncertainty). Dalam hal ini fungsi studi 

kelayakan bisnis adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan baik resiko yang 

dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. 2) Memudahkan perencanaan. 

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan 

mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu 

direncanakan. Ingat prinsip “ Plan your work and work as planned” . Rencanakanlah pekerjaan 

anda dan kerjakan seperti yang direncanakan. Jadi rencana yang dibuat harus dijalankan 

ataupun dieksekusi, tidaklah rencana diatas kertas saja. Perencanaan meliputi berapa jumlah 

dana yang diperlukan, kapan usaha atau bisnis akan dijalankan, dimana lokasi bisnis akan 

dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa 

besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi 

penyimpangan. 3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya rencana yang 

sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan 

bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Kemudian pengerjaan bisnis 

dapat dilakukan  secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang 
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sudah disusun. 4) Memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha 

sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. 5). Memudahkan 

pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika 

terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan bisa dilakukan pengendalian atas 

penyimpangan tersebut. 

1.4.Tahapan Studi Kelayakan Bisnis. 

Tahapan dalam studi kelayakan dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan studi 

kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahapan dalam melakukan studi kelayakan 

yang umum dilakukan adalah sebagai berikut : 1). Pengumpulan data dan informasi. 

Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada 

lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) 

dan wawancara (interview). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui buku, jurnal, sumber-sumber yang dapat dipercaya misalnya dari lembaga-lembaga 

yang berwenang mengeluarkannya seperti Bank Indonesia (BI), Biro Pusat Statistik (BPS), 

Bursa Efek, Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM), Departemen Teknis atau lembaga penelitian baik milik pemerintah maupun swasta. 

2). Melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan 

metode-metode dan ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk keperluan bisnis. 

Pengolahan ini hendaknya dilakukan secara teliti untuk masing-masing aspek yang ada. 

Kemudian dalam hal perhitungan hendaknya diperiksa ulang untuk memastikan kebenaran 

hitungan yang telah dibuat sebelumnya. 3) Analisis data. Kelayakan bisnis ditentukan dari 

kriteria-kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria yang layak digunakan. Setiap jenis 

usaha memiliki kriteria tersendiri untuk dikatakan layak atau tidak layak untuk dilakukan. 

Kriteria kelayakan diukur dari setiap aspek yang diperlukan. 4) Mengambil keputusan. 

Apabila telah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil pengukuran, maka 

langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Mengambil 

keputusan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan apakah layak atau tidak dengan 

ukuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika layak, perlu 

direkomendasikan untuk dijalankan, sebaliknya jika tidak layak sebaiknya dibatalkan dengan 
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menyebutkan alasannya. 5) Memberikan rekomendasi. Langkah terakhir adalah memberikan 

rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Dalam 

memberikan rekomendasi diberikan juga saran-saran serta perbaikan yang perlu, jika memang 

masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen-dokumen maupun persyaratan-persyaratan 

lainnya. 
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                                                                                    Layak 

 

 

 

              Gambar 1.1 Tahapan dalam Studi Kelayakan Bisnis 

1.5. Pemegang Kepentingan Utama dalam Bisnis ( Key Stakeholders  in a business) 

Ada 5 pemegang kepentingan utama atau pemangku kepentingan utama dalam bisnis  

( Five Key Stakeholders  in a business) yaitu : 

1. Pemilik (Owners). Setiap bisnis dimulai dari hasil ide mengenai barang dan jasa oleh 

orang yang disebut wirausaha (entrepreneur). Ia mengorganisasikan (Organize) dan 

mengelola resiko yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Contoh : Pemilik 

Tunggal, Banyak, dan Perseroan ( kepemilikan dalam saham) 

2. Kreditur (Creditors): Perusahaan memerlukan dana lebih daripada yang didapat dari 

pemilik. Kreditur dapat memberikan solusi sebagai penyedia pinjaman untuk memulai 

bisnis. Contoh : Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank Muamalat dan sebagainya. 

  Pengumpulan Data  

Melakukan              

Pengolahan Data 

Analisis Data 

Mengambil Keputusan 

Direkomendasikan 

Dijalankan 

Dibatalkan 
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3. Pekerja (Employees): Hasil ide pemilik untuk membangun bisnisnya, harus didukung 

karyawan. Karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan bisnis. 

4. Pemasok (Suppliers): Menyelenggarakan bisnis membutuhkan bahan (material) yang 

dibutuhkan untuk produksi melalui pemasok. Produk yang dijual hendaknya harus 

berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi . Produk kualitas harus melalui proses 

mengubah bahan berkualitas melalui cara produksi yang efektif, efesien dan produktif. 

Kualitas bahan dan kesinambungan bahan perlu dicermati dalam memilih pemasok. 

5. Pelanggan (Customers): Tujuan akhir dari bisnis adalah sejauhmana produk atau jasa 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bagaimanapun perusahaan 

harus tahu tentang apa kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian apa yang 

ditawarkan kepada mereka dapat direspon dengan baik. 

 

Interaksi antara pemegang kepentingan utama dapat diilustrasikan sbb: 

                            Dana Investasi                                                   Pembelian 

 

 

 

                                                    Pengembalian                 Pembayaran kepada 

                                               Pinjaman                                       Pemasok 

 

 

 

Gambar 1.2 Interaksi antara Pemegang Kepentingan Utama dalam Bisnis 

1.6. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

Dalam melakukan penilaian studi kelayakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, 

hendaknya dilakukan secara benar dan lengkap. Kemudian setiap tahapan memiliki berbagai 

aspek yang harus diteliti, diukur, dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan kelayakan suatu usaha. 

Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetap saling berkaitan. Artinya jika salah satu 

aspek tidak dipenuhi maka perlu dilakukan perbaikan . Aspek-aspek yang perlu diteliti adalah 

seperti tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis yang dibahas 

Pemilik Perusahaan 
Perusahaan dijalankan 

oleh  Karyawan 

(Employee) 

Pelanggan 

Kreditur Pemasok 
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No Komponen Aspek yang diteliti Pembahasan 

1 Pasar Aspek Pasar  Bab 2 

2 Internal Perusahaan Aspek Pemasaran Bab 3 

  Aspek Keuangan Bab 4 

  Rasio-rasio Keuangan Bab 5 

  Aspek Manajemen Bab 6 

  Aspek Sumber Daya Manusia Bab 7 

  Aspek Teknis dan Operasi Bab 8 

  Merencanakan Bisnis (Business Plan) Bab 9 

3 Lingkungan Aspek Lingkungan Industri Bab 10 

  Aspek Hukum Bab 11 

  Aspek Ekonomi dan Sosial Bab 12 

  Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Bab 13 

4 Risiko Bisnis Antisipasi Risiko Bisnis Bab 14 

 

Proses analisis setiap aspek saling berkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya 

sehingga hasil analisis aspek-aspek tersebut menjadi terintegrasi. Misal, ketika seorang peneliti 

tengah menganalisis aspek keuangan, hendaknya ia memanfaatkan hasil analisis aspek-aspek 

lain, walaupun tetap dimungkinkan mencari data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya 

langsung dari lapangan. Untuk lebih jelas, liha gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            Gambar 1.3 Contoh alur informasi antara aspek yang diteliti 

1.7 Soal Diskusi : 

 

Fakta Lapangan 

Aspek Pasar 

Aspek Pemasaran 

Aspek Lainnya 

Aspek Keuangan 
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1. Jelaskan tujuan dari Studi Kelayakan Bisnis! 

2. Jelaskan tahapan dari Studi Kelayakan Bisnis! 

3. Jelaskan pemegang kepentingan utama (Key stakeholder) dalam bisnis 

4. Jelaskan interaksi antara pemegang kepentingan utama dalam bisnis! 

5. Sebutkan aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2 
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ASPEK PASAR 

2.1. Pengertian Pasar 

 Menurut para ahli, Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau 

saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. 

Salah seorang ahli pemasaran, Stanton mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar, 

yakni merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi ada 3 faktor utama yang menunjang 

terjadinya pasar, yaitu : 1) orang dengan segala keinginannya (wants). 2) daya beli (purchasing 

power) serta 3) kemauan untuk membelanjakannya (willingness to pay). 

2.2. Bentuk Pasar 

 Bentuk pasar dapat dilihat dari sisi produsen/penjual dan dari sisi konsumen. Dari sisi 

produsen/penjual, pasar dapat dibedakan atas: 1) Pasar Persaingan Sempurna, 2) Pasar 

Persaingan Monopolistik, 3) Pasar Oligopoli dan 4) Pasar Monopoli. 

 Berikut ini dijelaskan secara singkat bentuk-bentuk pasar produsen : 

 Pasar Persaingan Sempurna adalah suatu pasar dimana terdapat sejumlah besar 

penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi 

harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama (homogen), sehingga 

suatu produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Ciri-ciri 

dari pasar persaingan sempurna : 1) perusahaan adalah pengambil harga (price taker) : 

perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. 2) 

setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, misalnya perusahaan mengalami kerugian dan 

ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya 

apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut 

dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang dinginkannya tersebut. 3) menghasilkan barang 

serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Tidak 

terdapat perbedaan yang nyata diantara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lainnya. 4) 

terdapat banyak perusahaan di pasar, sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak 

mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. 5) pembeli mempunyai pengetahuan yang 

sempurna mengenai pasar. 
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 Pasar Persaingan Monopolistik adalah suatu pasar dimana  terdapat banyak penjual 

atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang 

dihasilkan berbeda corak, sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah: 1)  terdapat banyak 

penjual/produsen yang berkecimpung di pasar, 2) barang yang diperjual belikan merupakan 

differentiated product, 3) para penjual memiliki kekuatan pasar oligopoli 

 Pasar Oligopoli adalah sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. 

Barang yang dihasilkan adalah barang standar, contoh semen, industri baja dan barang berbeda 

corak (mobil). Hambatan untuk masuk industri sedikit sulit disebabkan modal yang diperlukan 

relatif besar. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah : 1) terdapat banyak penjual/produsen yang 

menguasai pasar, 2) barang yang dijual dapat berupa barang homogen atau berbeda corak, 3) 

terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk kedalam 

industri, 4) satu diantara para oligoplis merupakan market leader, yaitu penjual yang 

mempunyai pangsa pasar terbesar. 

 Pasar Monopoli adalah struktur pasar dimana hanya terdapat satu penjual saja. Barang 

yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sulit sekali masuk ke industri 

ini, karena berbagai hambatan seperti : 1) penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-

pihak tertentu, 2) terdapat skala ekonomi, 3) peraturan pemerintah (hak paten, hak pengusaha 

eksklusif). Ciri-ciri dari pasar monopoli : 1) hanya ada satu produsen yang menguasai 

penawaran, 2) tidak ada barang substitusi/pengganti yang mirip (close substitute), 3) produsen 

memiliki kekuatan menentukan harga. 

 Dari sisi konsumen pasar dapat dibedakan atas 4 bentuk, yaitu : pasar konsumen (B2C 

= business to consumer), pasar industri/pasar bisnis (B2B = business to business), pasar penjual 

kembali (reseller), dan pasar pemerintah. 

 Pasar Konsumen (B2C = business to consumer), merupakan pasar untuk barang dan 

jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau keluarga dalam rangka penggunaan pribadi 

(tidak untuk dibisniskan). 

 Pasar Industri/Pasar Bisnis (B2B = business to business), adalah pasar untuk barang 

dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan pada 

produksi barang atau jasa lain, baik untuk dijual maupun untuk disewakan (dipakai untuk 

diproses lebih lanjut). 
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 Pasar Penjual Kembali (Reseller), adalah suatu pasar yang terdiri dari perorangan dan 

atau organisasi yang biasa disebut para pedagang menengah yang terdiri dari dealer, 

distributor, grossier, agent dan retailer. Kesemua reseller ini melakukan penjualan kembali 

dalam rangka mendapatkan keuntungan. 

 Pasar Pemerintah, merupakan pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang 

membeli atau menyewa barang atau jasa untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah, misalnya 

di sektor pendidikan, perhubungan, kesehatan, dan lain-lain. 

2.3. Segmentasi Pasar 

 Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang 

berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. 

Segmentasi Yang Efektif 

 Agar dapat berguna, segmen-segmen pasar haruslah : 

1. Identifiable (dapat diidentifikasi/dapat diukur): ukuran, daya beli, dan profil segmen 

dapat diukur 

2. Sizeable (besar): segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. 

3. Reachable (dapat dijangkau): segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 

4. Respond differently (respon berbeda): segmen-segmen secara konseptual dapat 

dipisah-pisahkan dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap elemen dan 

program bauran pemasaran yang berbeda 

5. Coherent (menyatu atau kelompok homogen terbesar): segmen harus merupakan 

kelompok homogen terbesar, yang berharga untuk diraih dengan program pemasaran 

yang dirancang khusus. 

6. Stable (dapat diambil tindakan): program-program yang efektif dapat dirumuskan 

untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. 

Dasar Segmentasi Pasar Konsumen (B2C) 

 Variabel segmentasi utama pasar konsumen: segmentasi geografis, demografis, 

psikografis dan perilaku digambarkan dalam gambar berikut: 

 

 

Pasar 

Konsumen/B2C 



11 

 

 Studi Kelayakan Bisnis  
 

 

 
 
                   Bangsa                               Usia                                         Lifestyle                          Pengetahuan 
                   Propinsi                             Jenis kelamin                         Kelas sosial                    Sikap 
                   Kabupaten                        Pendapatan                            Value                             Tanggap 
                   Kecamatan                        Pekerjaan                               Karakteristik                terhadap produk 
                   Iklim                                   Pendidikan                              kepribadian                  Kegunaan 
                                                               Status                                                                               - kuantitas,  
                   - waktu 
                  - frekuensi 

Gambar 1.4. Variabel segmentasi pasar konsumen (B2C) 

Dasar Segmentasi Pasar Bisnis (B2B) 

 Variabel segmentasi pasar bisnis: firmografik, budaya bisnis, dan perilaku 

penggunaan digambarkan dalam gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Jumlah karyawan                          Orientasi pertumbuhan                   Jumlah 
                          Volume penjualan                         Inovasi                                                Waktu pembelian 
                          Jumlah lokasi                                  Teknologi                                 Frekuensi  
                          Berapa lama di bisnis                    Decision making                                pembelian 
                          Situasi keuangan                            Business sophistication 
 

Gambar 1.5 Variabel segmentasi pasar bisnis (B2B) 

 

Daya tarik Segmen /Segment Attractiveness (Best, 2000) 

 Daya tarik segmen dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu : 1) pertumbuhan pasar 

(market growth),  2) intensitas persaingan (competitive intensity), dan 3) akses masuk pasar 

(market access). 

 Pertumbuhan Pasar (market growth) dipengaruhi oleh : 1) ukuran pasar (market size), 

2) tingkat pertumbuhan (growth rate), dan 3) potensi pasar (market potential). Dalam artian 

semakin tinggi ukuran pasar, semakin tinggi tingkat pertumbuhan pasar, dan semakin besar 

potensi pasar maka akan membuat pertumbuhan pasar semakin tinggi dan secara otomatis akan 

menyebakan daya tarik segmen (segment attractiveness) juga akan semakin tinggi. 

Geografis Demografis Psikografis Perilaku 

Pasar 

Bisnis/B2B 

Firmografik Budaya bisnis Perilaku 

penggunaan 
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 Intensitas persaingan (competitive intensity) dipengaruhi oleh: 1) jumlah perusahaan 

(number of companies), 2) kemudahan masuk ke pasar (ease of entry), dan 3) produk pengganti 

(substitutes). Dalam artian semakin banyak jumlah perusahaan yang berkompetisi di pasar, 

tidak banyak hambatan untuk masuk ke pasar dan tersedianya produk pengganti akan membuat 

intensitas persaingan akan semakin tinggi, pada akhirnya akan mempengaruhi daya tarik 

segmen (segment attractiveness). 

 Akses masuk pasar (market access) dipengaruhi oleh: 1) kebiasaan pelanggan 

menggunakan produk atau jasa (customer familiarity), 2) akses saluran distribusi (channel 

access), dan 3) perusahaan sesuai dengan segmen yang dituju (company fit). Dalam artian jika 

pelanggan sudah terbiasa menggunakan produk atau jasa perusahaan, tersedianya akses saluran 

distribusi, dan perusahaan cocok dengan segmen yang dituju akan membuat daya tarik segmen 

(segment attractiveness) akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam 

gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Market Size                                        Number of companies                  Customer familiarity 
                          Growth rate                                       Ease of entry                                  Channel access 
                          Mareket Potential                            Substitutes                                      Company fit 
 

Gambar 1.6. Daya tarik segmen/ Segment Attractiveness (Best, 2000) 

Latihan 2.1.  

Dari data berikut hitung skor daya tarik pasar (market attractiveness score), kemudian tentukan 

kategori data tarik pasar apakah termasuk sangat tidak menarik (very unattractive), tidak 

menarik (unattractive), agak tidak menarik (somewhat unattractive), agak menarik 

(somewahat attractive), menarik (attractive), dan sangat menarik (very attractive). 

Segment 

attractiveness 

Market 

growth 

Competitive 

intensity 

Market 

access 
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2.4. Pasar Sasaran (Market Targeting) 

 Setelah segmentasi pasar selesai dilakukan, maka terdapat beberapa segmen yang layak 

untuk digarap karena dianggap paling potensial. Secara umum pengertian menetapkan Pasar 

Sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari 

segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara 

mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen kemudian memilih segmen sasaran 

yang diinginkan. 

 Kegiatan-kegiatan pasar sasaran meliputi : 

1. Evaluasi segmen pasar, meliputi : 

MARKET ATTRACTIVENESS INDEX
Very Somewhat Somewhat Very

Unattractive Unattractive Unattractive Attractive Attractive Attractive

0 20 40 60 80 100

Market Market

Market Attractiveness Attractiveness Relative Attractiveness

Forces Rating Importance Score

Market Forces

  Market Size 80 40% ......

  Growth Rate 60 30% ......

  Buyer Power 40 30% ......

Market Forces Total ......

  x Relative Importance of Market Forces 30% ......

Competitive Intensity

Price Rivalry 40 40% ......

Ease of Entry 80 30% ......

Substitutes 60 30% ......

Competitive Intensity Total ......

  x Relative Importance of Competitive Intensity 40% ......

Market Access

Customer Familiarity 80 40% ......

Channel Access 100 30% ......

Sales Requirements 60 30% ......

Market Access Total ......

  x Relative Importance of Market Access 30% ......

Market Attractiveness Index ......
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a. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan terakhir, proyeksi 

laju pertumbuhan dan profit dari setiap segmen. 

b. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. Kurang menarik 

apabila terdapat pesaing yang kuat dan agresif. Perhatikan juga ancaman dari 

produk pengganti (substitusi). 

c. Sasaran dan sumber daya perusahaan yaitu ketersediaan sumber daya manusia 

termasuk keterampilan yang dimilikinya. 

2. Memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi 

bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. 

a. Pemasaran serbasama, melayani semua pasar dan tawaran pasar tidak ada 

perbedaan. Mencari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen. Keuntungannya 

adalah dapat lebih menghemat biaya. 

b. Pemasaran serbaneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan atau 

kepribadian. Seperti beda desain untuk industri mobil. Untuk pasar ini memerlukan 

biaya tinggi. 

c. Pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. 

2.5. Posisi Pasar (Market Positioning). 

 Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posis yang kompetitif untuk produk atau 

suatu pasar. Kegiatan in dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, 

maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. 

 Posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas 

dasar atribut-atributnya. Tujuan penetapan posisi pasar (market positioning) adalah untuk 

membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam 

benak konsumen, contoh: mobil kijang diposisikan sebagai mobil keluarga, mobil suzuki Carry 

diposisikan sebagai mobil angkutan. 

 Strategi penentuan posisi pasar terdiri dari: 

1. Atas dasar atribut (harga murah atau mahal) 

2. Kesempatan penggunaan (sebagai minuman energi) 

3. Menurut kelas pengguna (shampo bagi orang dewasa atau anak-anak) 

4. Kelas produk (sabun kecantikan) 
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Memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar : 

1. Identifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar 

dengan cara mengadakan perbedaan, yaitu : a) diferensiasi produk, b) diferensiasi jasa, 

c) diferensiasi personil, dan d) diferensiasi citra 

2. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat, dengan cara : a) berapa banyak perbedaan 

yang dipromosikan, b) perbedaan mana yang dipromosikan 

3. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi dipilih. 

2.6. Meramal permintaan pasar (Forecasting market demand) 

 R. Kapur – Vice chairman Asia Pacific Ogilvy One Ltd mengatakan “ No one will 

believe you, unless you have the numbers ! Go, do research and get the numbers ! artinya Tidak 

ada orang yang akan percaya sama anda, kecuali anda mempunyai angka ! Pergi , lakukan riset 

dan dapatkan angkanya. Dalam artian dalam melakukan forecasting kita harus mendapatkan 

angka/kuantitas, tidak cukup mendapatkan data kualitas saja. 

 Permintaan (demands) adalah perpaduan dari permintaan saat ini (existing demands) 

dan permintaan baru (new demands). Permintaan saat ini (existing demands) = pelanggan saat 

ini (existing customers) x  jumlah produk/jasa yang dibeli oleh pelangga  per tahun (purchase 

amount). Sedangkan permintaan baru (new demands) = pelanggan baru (new  customers) x 

jumlah produk/jasa yang dbeli oleh pelanggan per tahun (purchase amount). 

Demands =  Existing demands + New demands 

 

 

                                                                                          New demands =  
                                                                                          new customers x purchase amount 

                     

                              Existing demands = existing customers x purchase amount 

Mengukur Permintaan Pasar saat ini. 

 Metode praktis yang dapat digunakan untuk mengestimasi permintaan saat ini dengan 

menggunakan rumus : Q = n x qx p ,  dimana : 

 Q = total permintaan pasar (total market demand) 
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 n =  jumlah pembeli di pasar (number of buyers in the market) 

 q =  jumlah produk atau jasa yang dibeli oleh pelanggan per tahun 

 p = harga rata-rata satuan (price of an average unit) 

Latihan 2.2. 

Di kota “X” terdapat 50.000 pelanggan deterjen merek “Super Clean”. Rata-rata per pelanggan 

per tahun membeli 24 kg Super Clean. Harga rata-rata per kg Super Clean adalah Rp. 15.000,-

. Karena promosi yang gencar dilakukan perusahaan, mereka mendapatkan pelanggan baru 

sebanyak 10.000 orang. Rata-rata pelanggan baru per tahun membeli 20 kg Super Clean. Harga 

rata-rata per kg Super Clean adalah Rp. 15.000,-. Hitung berapa total permintaan pasar (total 

market demand) kota tsb? 

Jawab 2.2. 

Total Market Demand (Q) = n x q x p 

Demands  = Exiting demands + New demands 

  = (50.000 x 24 x 15.000) + (10.000 x 20 x 15.000) 

  =  Rp. 18.000.000.000 + Rp. 3.000.000.000,- 

  =  Rp. 21.000.000.000,- 

 

Forecast Permintaan Mendatang (Forecast Penjualan dan Hasil Penjualan). 

 Forecast Penjualan.  

Merupakan proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk satu waktu 

tertentu dengan berbagai asumsi. Hasil dari suatu forecast lebih merupakan penilaian terhadap 

kondisi masa depan mengenai penjualan. Hasil perkiraan mungkin saja tidak sama dengan 

rencana, hal ini disebabkan : 

1. Forecast lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap 

kondisi masa depan mengenai subyek tertentu, misalnya penjualan. 

2. Forecast penjualan  merupakan proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial 

untuk jangka waktu tertentu, dengan menyebutkan asumsi yang mendasarinya. 

3. Forecast selayaknya  hanya dipandang sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

suatu rencana penjualan. 

4. Manajemen dapat menerima, memodifikasi atau menolak hasil dari suatu forecast. 

Pada umumnya hasil dari suatu forecast penjualan akan dikonversikan menjadi 

rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut ; 

1. Pendapat manajemen 
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2. Strategi-strategi yang direncanakan 

3. Keterikatan/komitmen dengan sumber daya 

4. Ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. 

Teknik forecasting yang umum diterapkan untuk memperoleh suatu forecast penjualan 

dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Forecast berdasarkan judgement. 

Forecast berdasarkan judgement dapat dilakukan melalui pendapat 

pimpinan bagian pemasaran, pendapat para petugas penjualan, pendapat 

para penyalur, pendapat konsumen maupun pendapat para akhli. 

2. Forecast berdasarkan analisis statistik. 

2.1. Apabila perhitungan berdasarkan data historis dari satu variabel saja, maka 

digunakan beberapa cara antara lain : 

2.1.1. Metode Trend Moment 

2.1.2. Metode Trend Least Square 

2.2. Apabila perhitungan berdasarkan data historis dari satu variabel yang akan ditaksir 

dihubungkan dengan data historis lain yang mempunyai hubungan kuat terhadap 

perkembangan variabel yang akan ditaksir digunakan cara : 

2.2.1. Metode Korelasi 

2.2.2. Metode Regresi 

Latihan 2.3. 

Penjualan sepeda motor Yamaha PT. Angin Mamiri tahun 2000-2004 seperti pada tabel 

berikut. 

Tahun Jumlah yang terjual (Y) 

2000 140 

2001 148 

2002 157 

2003 160 

2004 164 

 

Berapa penjualan/sales untuk tahun 2005 dengan menggunakan : 

a)  Metode Trend Moment 

b)  Metode Least Square 
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Jawab 2.3 

Metode Trend Moment 

Metode trend moment merupakan metode analitis yang digunakan untuk keperluan 

peramalan dengan membentuk persamaan : Y = a + bX. Dalam hal ini pemberian score X 

dimulai dari 0,1,2 dan seterusnya. Ilustrasi penerapan metode ini untuk data penjualan PT. 

Angin Mamiri seperti tabel berikut ini. 

 

Dalam mencari koefisien a dan b digunakan persamaan seperti tersebut dibawah ini :  

∑Y    = n . a + b . ∑ X 

∑ XY = a . ∑ X + b . ∑ X² 

Keterangan : n = banyaknya  pengamatan  = 5  

Persamaan yang terbentuk dapat dicari penyelesaiannya melalui metode eliminasi ataupun 

metode substitusi sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut ini : 

I.    769 =    5 a + 10 b   x 2 

II. 1598 =  10 a + 30 b   x 1 

     1538 =  10 a + 20 b 

     1598 =  10 a + 30 b    

  

        -60 = -10 b 

            b = 6 

Substitusikan : 

b = 6                        769 = 5 a + 10 b           

          769 = 5 a + 60 

             5 a = 769 – 60 

              a =  709/5 = 141,8 

Persamaan trend-nya :Y = a + bx 

       = 141,8 + b (x) 

Dengan demikian forecast penjualan untuk tahun 2005 :    

       = 141,8 + 6 . 5 

       = 171,8 

 

Tahun Y X XY X²

2000 140 0 0 0

2001 148 1 148 1

2002 157 2 314 4

2003 160 3 480 9

2004 164 4 656 16

Total 769 10 1598 30
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Metode Trend Least Square. 

 Dalam metode ini data dikelompokkan menjadi 2 kelompok, untuk data yang 

jumlahnya : 

• Genap, maka skor nilai X-nya = -5, -3, -1, 1, 3, 5 

• Ganjil, maka skor nilai X-nya = -2, -1. 0, 1, 2 

Selanjutnya koefisien : 

a = 
∑ Y

𝑛
  b = 

∑ XY

∑ X²
 

Adapun data penjualan PT. Angin Mamiri dapat terlihat seperti tabel dibawah 

 

 a = 
769

5
  = 153,8 

 b = 
60

10
  = 6 

sehingga persamaan trend metode least square adalah : 

 Y = 153,8 + b (x) 

Forecast penjualan untuk tahun 2005 adalah : 

 Y = 153,8 +  6(3)  

    = 171,8 

 

2.7. Faktor yang mempengaruhi Anggaran Penjualan 

1. Faktor internal : yaitu faktor dari dalam perusahaan sendiri, adapun yang termasuk     

dalam faktor ini adalah : 

1. Penjualan tahun lalu 

2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan 

3. Kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannya 

4. Tenaga kerja yang dimiliki 

Tahun Y X XY X²

2000 140 -2 -280 4

2001 148 -1 -148 1

2002 157 0 0 0

2003 160 1 160 1

2004 164 2 328 4

Total 769 0 60 10
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5. Modal yang tersedia, serta 

6. Fasilitas-fasilitas lain yang ada 

2. Faktor eksternal : yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan, yang termasuk dalam 

faktor ini antara lain : 

1. Keadaan persaingan di pasar 

2. Posisi perusahaan dalam persaingan 

3. Tingkat pertumbuhan penduduk 

4. Tingkat penghasilan masyarakat 

5. Elastisitas permintaan harga barang 

6. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat 

7. Kebijaksanaan pemerintah 

8. Keadaan perekonomian nasional/internasional 

9. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh kasus di bawah ini : 

Latihan 2.4. 

PT. BEST PROFIT, adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan sepatu, data penjualan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. Harga jual/unit untuk tahun 2005 akan mengalami kenaikan 

sebesar 10% dari harga jual tahun terakhir. 

Tahun Penjualan Harga/unit 

2001 42.000 Rp. 11.000,- 

2002 50.000 Rp. 11.500,- 

2003 66.000 Rp. 13.000,- 

2004 45.000 Rp. 13.500,- 

Pola penjualan tahun 2005 untuk masing-masing triwulan adalah sebagai berikut : Triwulan I 

= 30%, Triwulan II = 35%, Triwulan III = 20%, Triwulan IV = 15%. Berdasarkan data di atas 

hitunglah : 

1. Ramalan penjualan tahun 2005, 2006, 2007 dengan metode least square. 

2. Anggaran penjualan tahun 2005 terperinci menurut waktu (triwulan).  

Jawab 2.4 

1. Ramalan penjualan (metode least square) 
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a = 
∑ Y

𝑛
  b = 

∑ XY

∑ X²
 

a = 
203.000

4
 = 50.750  b = 

25000

20
 = 1.250 

Forecast Penjualan : menggunakan rumus  Y = a + b x 

Y 2005  =  50.750 + 1.250 (5) = 57.000 unit 

Y 2006  =  50.750 + 1.250(7)  = 59.500 unit 

Y 2007  =  50.750 + 1.250(9)  = 62.000 unit 

2. Harga jual/unit   =  110% x Rp. 13.500 = Rp. 14.850,- 

Anggaran penjualan tahun 2005 : 

 

Latihan 2.5 

PT. OPTIMA FUTURA yang menghasilkan produk Z untuk tahun 2007 mendatang akan 

mengadakan forecast penjualan yang lebih teliti agar tidak mengalami kerugian. Manajer 

Operasional memberi data sbb: 

a. Penjualan perusahaan 

Tahun Penjualan (unit) Harga/unit 

2000 65.000 Rp. 11.000 

2001 72.000 Rp. 13.500 

2002 70.000 Rp. 13.500 

2003 75.000 Rp. 14.000 

2004 82.000 Rp. 15.000 

2005 86.000 Rp. 17.000 

Tahun Penjualan (Y) X XY X²

2001 42.000 -3 -126.000 9

2002 50.000 -1 -50.000 1

2003 66.000 1 66.000 1

2004 45.000 3 135.000 9

Total 203.000 0 25.000 20

Triwulan Penjualan Harga/unit Total

TWI 17.100 14.850 253.935.000

TWII 19.950 14.850 296.257.500

TWIII 11.400 14.850 169.290.000

TWIV 8.550 14.850 126.967.500

Total 57.000 14.850 846.450.000
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b. Produk akan dijual di dua dareah, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan 

perbandingan 2 : 3 

c. Harga jual/unit tahun 2006 naik 25% dari harga jual rata-rata enam tahun 

sebelumnya, sedangkan harga jual/unit tahun 2007 akan dinaikkan sebesar 

20% dari harga jual tahun 2006. 

d. Distribusi penjualan sebagai berikut : 

Waktu Jawa Barat Jawa Tengah 

TW   I 20% 30% 

TW  II 30% 30% 

TW III 20% 20% 

TW IV 30% 20% 

 Pertanyaan : 

a) Membuat ramalan penjualan (forecasting) dengan menggunakan metode Least 

Square untuk tahun 2006 dan 2007 

b) Menyusun anggaran penjualan tahun 2007 secara lengkap dan terperinci. 

Jawab 2.5 

a. Untuk menghitung ramalan penjualan (sales forecasting) ada 3 langkah yang harus 

dilakukan:   

Langkah-1. Membuat Tabel Koefisien Regresi 

 

Langkah-2. Menghitung nilai koefisien a dan b 

a = 
∑ Y

𝑛
  b = 

∑ XY

∑ X²
 

Tahun Y X XY X²

2000 65.000 -5 -325.000 25

2001 72.000 -3 -216.000 9

2002 70.000 -1 -70.000 1

2003 75.000 1 75.000 1

2004 82.000 3 246.000 9

2005 86.000 5 430.000 25

TOTAL 450.000 0 140.000 70
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a = 
450.000

6
 = 75.000  b = 

140.000

70
 = 2000 

Langkah-3. Memasukkan nilai koefisien a dan b ke  persamaan Y = a + bx.  

Sehingga kita akan mendapatkan sales forecasting tahun 2006 dan tahun 2007. 

 

Y 2006 = 75.000 + 2000 (7) = 89.000  unit 

Y 2007 = 75.000 + 2000 (9) = 93.000  unit 

 

b. Anggaran Penjualan tahun 2007 secara lengkap dan terperimci 

Harga jual/unit : 

Harga rata-rata 6 thn sebelummya =   
(11.000+13.500+13.500+14.000+15.000+17.000)

6
 

          = 
84.000

6
 = 14.000 

Tahun 2006 = 125% x 14.000 = Rp. 17.500 

Tahun 2007 = 120% x 17.500 = Rp. 21.000 

Total Penjualan tahun 2007 = 93.000 

Penjualan Jawa Barat = 2/5 x 93.000 = 37.200 

Penjualan Jawa Tengah = 3/5 x 93.000 = 55.800 

Anggaran Penjualan Tahun 2007 secara lengkap dan terperinci: 

 

2.8. Soal  Diskusi: 

1. PT.  SELALU UNTUNG, adalah perusahaan yang memproduksi minuman berenergi 

merek “PRIMA” sedang melakukan promosi yang agresif di kota Medan. Jumlah 

pelanggan saat ini terdapat 50.000 orang. Rata-rata konsumsi pelanggan per bulan 

sebanyak 4 botol dengan harga rata-rata Rp. 5.000,- per botol. Karena promosi yang 

dilakukan perusahaan bisa mendapatkan pelanggan baru sebanyak 15.000 orang. 

Rata-rata konsumsi pelanggan baru per bulan sebanyak 3 botol dengan harga rata-rata 

Rp. 5.000,- per botol. Hitung total permintaan pasar (total market demand) kota 

Medan tsb? 

JABAR JATENG JABAR JATENG JABAR JATENG

TW-1 20% 30% 7.440 16.740 21.000 156.240.000 351.540.000

TW-2 30% 30% 11.160 16.740 21.000 234.360.000 351.540.000

TW-3 20% 20% 7.440 11.160 21.000 156.240.000 234.360.000

TW-4 30% 20% 11.160 11.160 21.000 234.360.000 234.360.000

TOTAL 37.200 55.800 21.000 781.200.000 1.171.800.000

DISTRIBUSI 
TRIWULAN

 PENJUALAN (UNIT) HARGA 

JUAL/UNIT 

ANGGARAN PENJUALAN (Rp)
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2. Buat perusahaan mana yang lebih penting agresif mencari pelanggan baru (get the 

new customers) atau mempertahankan pelanggan lama (retain the existing customers) 

atau melakukan kedua-duanya. Jelaskan jawaban anda! 

3. PT. BINTANG CEMERLANG yang menghasilkan produk A untuk tahun 2017 

mendatang akan mengadakan forecast penjualan yang lebih teliti agar tidak 

mengalami kerugian. Manajer Operasional memberi data sbb: 

a. Penjualan perusahaan 

Tahun Penjualan Harga/unit 

2011 60.000 Rp. 23.000 

2012 66.000 Rp. 25.000 

2013 62.000 Rp. 28.000 

2014 70.000 Rp. 30.000 

2015 77.000 Rp. 34.000 

 

b. Produk akan dijual di dua dareah, yaitu DKI dan Jawa Timur dengan 

perbandingan 3 : 2 

c. Harga jual/unit tahun 2016 naik 25% dari harga jual rata-rata tiga tahun 

sebelumnya, sedangkan harga jual/unit tahun 2007 akan dinaikkan sebesar 

20% dari harga jual tahun 2006. 

d. Distribusi penjualan sebagai berikut : 

Waktu Jawa Barat Jawa Tengah 

TW   I 20% 20% 

TW  II 22% 25% 

TW III 33% 35% 

TW IV 25% 20% 

  

Pertanyaan : 

c) Membuat ramalan penjualan (forecasting) dengan menggunakan metode Least 

Square untuk tahun 2016 dan 2017 

d) Menyusun anggaran penjualan tahun 2017 secara lengkap dan terperinci 
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BAB 10  
RENCANA BISNIS (BUSINESS PLAN) 

10.1. Pendahuluan  

Rencana bisnis pada umumnya terdiri dari tujuan bisnis, strategi yang digunakan untuk 

mencapainya, masalah potensial (potensial problem) yang kira-kira akan dihadapi dan cara 

mengatasinya, struktur organisasi (termasuk jabatan dan tanggung jawab), dan modal yang 

diperlukan untuk membiayai perusahaan serta bagaimana mempertahankannya agar berhasil 

berproduksi di atas titik impas (break even point). 

Menarik tidaknya sebuah Rencana Bisnis sangat tergantung pada bagaimana cara kita menulis 

dan menyusunnya. Sering kali kita memiliki ide bisnis yang brilian, tetapi kesulitan dalam 

mengungkapkannya. Rencana Bisnis akan baik apabila mengikuti pedoman yang berlaku 

dalam dunia bisnis, baik dari segi sisi susunan maupun isi. 

Ada 3 (tiga) bagian utama dari sebuah Rencana Bisnis: 

1. Konsep Bisnis; menjelaskan secara rinci mengenai industri yang digeluti, struktur 

bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana cara menyukseskan bisnis. 

2. Pasar (market); membahas dan menganalisis konsumen potensial, yaitu siapa dan 

dimana mereka berada, dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli, serta 

menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana kita memosisikan diri 

untuk memenangkannya. 

3. Rencana Keuangan; membuat proyeksi laporan laba/rugi, laporan neraca, laporan arus 

kas, dan analisis break even point. Dll 

10.2. Bagian/Komponen dari Rencana Bisnis 

Ketiga bagian utama tersebut dapat dibagi lebih rinci menjadi 8 komponen kunci : 

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 

2. Deskripsi Bisnis 

3. Analisis Pesaing dan Kondisi Persaingan 

4. Strategi Perusahaan/Organisasi dan Manajemen 

5. Strategi Pemasaran 
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6. Strategi Produksi 

7. Strategi Keuangan 

8. Lampiran 

Panjang pendeknya sebuah Rencana Bisnis sangatlah bergantung pada fungsi Rencana 

Bisnis itu sendiri. Biasanya Rencana Bisnis tebalnya antara 20-30 halaman. Namun jika kita 

mengajukan sebuah bisnis baru atau bahkan industri baru yang berisiko tinggi, maka kita akan 

memerlukan penjelasan lebih rinci untuk menyampaikannya, bahkan bisa 100 halaman lebih. 

Demikian pula jika kita membutuhkan investasi baru sebesar jutaan dollar, maka kita perlu 

menyampaikan penjelasan yang detail untuk meyakinkan. Namun jika kita hanya ingin 

menggunakan Renana Bisnis tersebut untuk tujuan internal seperti untuk mengatur bisnis kita, 

maka sebuah versi singkat sudah cukup memadai. 

Untum memahami makna dari sebuah Rencana Bisnis, maka seorang entrepreneur 

sebaiknya memahami proses kewirausahaan yang terjadi dalam setiap bisnis. Proses 

kewirausahaan dapat diilustrasikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.1.Timmon’s Model 

Kekuatan yang mendorong kesuksesan suatu bisnis terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

peluang, tim, dan sumber daya. Ide yang baik tidak selalu merupakan peluang yang baik pula. 

Peluang yang berpotensi tinggi terkadang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari pada 

ketersediaan sumber daya atau tim pendukung yang ada pada saat itu. 

Dalam dunia bisnis, ketidakpastian dan risiko merupakan teman sejati para entrepreneur. Peran 

entrepreneur dan timnya adalah menjaga keseimbangan antara ketiga kekuatan tersebut dalam 

lingkungan bisnis yang selalu berubah. Oleh karena itu, tim yang dibangun oleh entrepreneur 

Peluang Sumber 

Daya 

Tim 
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merupakan kunci penting bagi keberhasilan. Sebagaimana dikatakan oleh Arthur Rock dai 

Harvard: “ If you can find good people, they can always change the product”. Keseimbangan 

ini akan membantu entrepreneur mencapai keberlanjutan bisnis tanpa harus merusak 

lingkungan, komunitas, atau masyarakat. 

 Berdasarkan proses kewirausahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana 

Bisnis merupakan komunikator kualitas dan status keseimbangan antara ketiga kekuatan 

tersebut pada saat tertentu. Perlu pula disampaikan bahwa sebuah Rencana Bisnis yang baik, 

cepat menjadi usang begitu selesai dicetak. Oleh karena itu, entrepreneur harus melatih 

kebiasaan berencana dan bereaksi secara cepat, dan mengkombinasikan logika dan intuisi 

dalam segala situasi. Seorang entrepreneur juga harus belajar menentukan kapan harus 

bertindak dan kapan harus bertahan. 

 

1. Ringkasan Eksekutif  

Ringkasan eksekutif memuat intisari dari Rencana Bisnis yang disampaikan secara 

ringkas, jelas, dan memberikan gambaran peluang bisnis. Informasi yang harus ada meliputi: 

✓ Konsep bisnis yang akan dibangun 

✓ Misi perusahaan 

✓ Produk/Jasa 

✓ Persaingan 

✓ Target dan ukuran pasar 

✓ Strategi pemasaran 

✓ Tim Manajemen 

Penting diketahui ringkasan eksekutif sering dijadikan alat bagi para pembaca, terutama 

investor untuk mengambil keputusan dan menilai apakah Rencana Bisnis kita layak atau tidak. 

Maka pada bagian ini, Anda harus juga menampilkan data ringkas yang berkaitan dengan 

keuangan yang meliputi jumlah modal yang diperlukan, Break Even Point, periode uang 

kembali (Payback Period), nilai bersih saat ini atau Net Present Value (NPV). 

Komponen selanjutnya adalah mengenai gambaran dari perusahaan itu sendiri. Gambaran 

perusahaan memuat informasi-informasi sebagai berikut: 

• Identitas Perusahaan. Memuat data tentang nama, lokasi, dan status badan hukum 

perusahaan yang akan didirikan. 
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• Visi dan Misi perusahaan. Sering kali visi dan misi perusahaan dijadikan bahan 

pertimbangan oleh pembaca Rencana Bisnis yang ingin menjadi rekan atau partner 

bisnis kita. 

• Gambaran sekilas tentang produk/jasa. Bagian ini memuat gambaran sekilas tentang 

produk yang akan dibuat. Produk harus ditampilkan semenarik dan serealistis mungkin 

untuk lebih menarik perhatian pembaca. 

• Perkembangan sampai saat ini. Pembaca akan mencoba mencari informasi tentang apa 

yang telah kita lakukan atau perkembangan yang ada sampai pada saat kita membuat 

Rencana Bisnis tersebut. 

• Status hukum dan kepemilikan. Hal ini penting diketahui dan diinformasikan dalam 

Rencana Bisnis yang dibuat agar pembaca lebih yakin akan kelangsungan bisnis yang 

direncanakan. 

 

2. Deskripsi Bisnis 

Untuk bisa menganalisis apakah sebuah Rencana Bisnis layak atau tidak, tentu saja data 

tentang bisnis yang direncanakan harus didukung dengan analisis mengenai industri dimana 

bisnis kita berada. Informasi yang harus ditampilkan meliputi: 

• Tren dan pertumbuhan industri. Informasi ini penting karena pembaca akan lebih 

tertarik membaca Rencana Bisnis yang kita buat jika mereka mendapatkan informasi 

tentang tren bisnis yang akan kita jalankan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan 

informasi ini, keyakinan akan kelangsungan bisnis bisa lebih meyakinkan. 

• Gambaran pasar. Menampilkan informasi umum tentang kondisi pasar dari produk 

ataupun industri, kecenderungan dan perkembangan terakhir. 

• Ukuran, pertumbuhan, dan tren pasar. Informasi ini menggambarkan seberapa besar 

“kue” yang ada dalam artian berapa jumlah uang yang beredar. Informasi ini penting 

agar kita bisa mendapatkan gambaran berapa bagian “kue” yang ingin kita ambil dari 

keseluruhan “kue” yang ada. 

• Peluang untuk pemain baru yang inovatif. 

• Perubahan perilaku konsumen terkait dengan bisnis atau usaha yang akan dijalankan. 

 

10.3. Analisis Pesaing dan Kondisi Persaingan 

Informasi selanjutnya yang harus ada di Rencana Bisnis adalah menegnai pesaing dan 

bagaimana kondisi persaingan yang ada. Informasi yang ditampilkan dapat berupa: 
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• Pesaing. Pesaing dalam hal ini bisa berupa pesaing langsung maupun pesaing tidak 

langsung. Pesaing langsung adalah pesaing yang memiliki produk yang bentuknya 

sama dengan produk kita, sedangkan pesaing tidak langsung adalah pesaing yang 

memiliki produk yang bentuknya berbeda dengan produk kita, tapi fungsinya sama. 

• Potensi Persaingan 

• Posisi dalam persaingan. Informasi ini penting agar kita membuat asumsi yang lebih 

nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2. Understanding The Competitors (Aaker, 2001) 

 

1. Analisis Pesaing: 

• Apa tujuan dan strategi pesaing 

o Tingkat komitmen 

o Hambatan keluar pesaing 

• Bagaimana struktur biaya pesaing 

o Apakah pesaing punya keuntungan biaya atau kerugian biaya 

• Bagaimana citra pesaing dan strategi penempatan posisi 

• Pesaing mana yang paling berhasil dan pesaing yang gagal selama ini. Mengapa? 

• Apa kekuatan dan kelemahan setiap pesaing 

COMPETITOR 

ACTIONS 

Organization 

& Culture 

Objectives 

/Commitment 

Size, Growth 

& Profitability 

Image & 

Positioning 

Current/Past 

Strategies 

Strengths & 

Weaknesses 

Exit Barriers 

Cost 

Structure 
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• Apakah kelemahan strategis perusahaan atau problem kebutuhan pelanggan yang 

tidak terpenuhi, dapat pesaing manfaatkan untuk masuk ke pasar atau menjadi pesaing 

lebih serius 

• Mengevaluasi pesaing dengan menghargai aset dan kompetensi pesaing. 

2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan: 

• Inovasi 

o Superioritas produk/jasa 

o Penelitian dan pengembangan 

o Kemampuan membuat produk baru 

o Teknologi 

o Paten 

• Manajemen 

o Kualitas manajemen puncak/menengah 

o Pengetahuan bisnis 

o Budaya 

o Sasaran strategis/rencana strategis 

o Sistem operasi/perencanaan 

o Kesetiaan/turnover 

o Kualitas pengambilan keputusan 

• Manufaktur 

o Struktur biaya 

o Fleksibilitas operasi 

o Peralatan 

o Akses ke bahan baku 

o Integrasi vertikal 

o Kapasitas 

• Pemasaran 

o Reputasi kualitas produk 

o Karakteristik produk/diferensiasi produk 

o Pengakuan nama merek 

o Luasnya lini produk/kapabilitas sistem 

o Orientasi pelanggan 

o Segmentasi 
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o Distribusi 

o Hubungan dengan pengecer 

o Iklan/keterampilan promosi 

o Tenaga penjual 

o Pelayanan pelanggan 

• Basis Pelanggan 

o Ukuran dan loyalitas 

o Pangsa pasar 

o Pertumbuhan dari segmen yang dilayani (Aaker, 2001) 

 

ANALISIS PESAING 

PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN 

 1. 

2. 

dst 

1. 

2. 

dst 

 1. 

2. 

dst 

1. 

2. 

dst 

 

 

10.4. Strategi Perusahaan/Organisasi dan Manajemen 

1. Data Perusahaan 

1. Nama Perusahaan       

2. Bidang Usaha 

3. Jenis Produk/Jasa 

4. Alamat Perusahaan 

5. Nomor Telepon/Fax 

6. Alamat E-mail 

7. Bank Perusahaan 

8. Bentuk Badan Hukum 

9. Nomor Akte Pendirian 

10. NPWP 

11. Mulai Berdiri 
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2. Bio Data Pengurus/Pemilik 

1. Nama 

2. Jabatan 

3. Tempat dan Tanggal Lahir 

4. Alamat Rumah 

5. Nomor Telepon/Fax 

6. Alamat E-mail 

7. Pendidikan Terakhir 

8. Pengalaman Kerja 

 

3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Susunan Pemilik/Pengurus 

Nama Jumlah Saham Nilai Saham Persentase 

    

    

    

Total    

 

10.5. Strategi Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA 

JABATAN 

NAMA 

JABATAN 

NAMA 

JABATAN 

NAMA 

JABATAN 

1. Pengembangan Produk/Product Development 

Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin 

dicapai............................................................................................................................. ..........

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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10.6. Strategi Produksi 

1. Proses Produksi 

 Sisipkan juga foto-foto proses produksi 

Proses Produksi Bahan Baku Teknologi Mesin 

  Otomatis  

  Otomatis  

  Tradisional  

 

2. Keunggulan Proses Yang Dimiliki 

 

 

 

 

3. Bahan baku dan Penggunaannya 

Bahan  Baku/Bahan Penolong Kebutuhan rata-rata/bulan Sumber 

   

2. Pengembangan Wilayah Pemasaran/Market Development 

Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin 

dicapai............................................................................................................................. ..........

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

3. Kegiatan Promosi 

Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin 

dicapai............................................................................................................................. ..........

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 4. Strategi Penetapan Harga 

Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin 

dicapai............................................................................................................................. .........

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

... 

1. 

2. 

3. 



34 

 

 Studi Kelayakan Bisnis  
 

   

   

 

4. Rencana Pengembangan Produksi 

 

 

 

 

 

10. 7. Strategi Keuangan 

1. Biaya Modal yang diperlukan 

Modal Sendiri 

Modal Pinjaman 

Total Kebutuhan Modal Kerja 

 

2. Proyeksi Laporan Arus Kas 

 

2014 2015 2016

A. PENERIMAAN

Penerimaan Penjualan 178.150 190.690 213.356

Penerimaan Pinjaman 0 0 0

        Sub Total Penerimaan 178.150 190.690 213.356

B. PENGELUARAN

Pembelian Bahan Baku 62.400 62.400 62.400

Upah Tenaga Kerja Produksi 24.000 24.000 24.000

Transport 2.400 2.400 2.400

Gaji Staf Administrasi dan Umum 45.000 45.000 45.000

Biaya Pemeliharaan 1.200 1.200 1.200

Alat Tulis Kantor 600 600 600

Biaya Pemasaran 13.100 13.100 13.100

Listrik, Air, Telepon, Internet 12.000 12.000 12.000

         Sub Total Pengeluaran 160.700 160.700 160.700

C. SELISIH KAS 17.450 29.990 52.656

D. SALDO KAS AWAL 97.750 357.264 803.465

E. SALDO KAS AKHIR 115.200 387.254 856.121

PROYEKSI ARUS KAS

PT. BERLIAN MULIA

TAHUN 2014-2016 (dalam ribuan rupiah)

1. 

2. 

3. 
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3. Proyeksi Laporan Laba Rugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan 2014 2015 2016

Penjualan 178.150 190.690 213.356

Laba Kotor 178.150 190.690 213.356

Biaya Bahan Baku 62.400 62.400 62.400

Upah Tenaga Kerja Produksi 24.000 24.000 24.000

Transport 2.400 2.400 2.400

Gaji Staf Administrasi dan Umum 45.000 45.000 45.000

Biaya Pemeliharaan 1.200 1.200 1.200

Alat Tulis Kantor 600 600 600

Biaya Pemasaran 13.100 13.100 13.100

Listrik, Air, Telepon, Internet 12.000 12.000 12.000

Total Biaya 160.700 160.700 160.700

Laba Sebelum Pajak 17.450 29.990 52.656

Pajak (10%) 1.745 2.999 5.266

Laba Bersih 15.705 26.991 47.390

PROYEKSI LAPORAN LABA RUGI

PT. BERLIAN MULIA

TAHUN 2014-2016 (dalam ribuan rupiah)
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4. Proyeksi Laporan Neraca 

 

 

5. Break Even Point (BEP) = ............... 

 

AKTIVA 2014 2015 2016

A. AKTIVA LANCAR

    Kas

    Piutang

    Persediaan

    Bahan Baku

    Barang Jadi

    Jumlah Aktiva Lancar

B. AKTIVA TETAP

    Tanah

    Bangunan

    Peralatan

    Penyusutan

    Lain-lain

    Jumlah Aktiva Tetap

    JUMLAH AKTIVA (A+B)

PASSIVA
C. HUTANG JANGKA PENDEK

    Hutang Dagang

    Hutang Jatuh Tempo

    Lain-lain

    Jumlah Hutang Jangka Pendek

D. HUTANG JANGKA PANJANG

    Hutang Jangka Panjang

    Lain-lain

    Jumlah Hutang Jangka Panjang

E. MODAL

    Modal Disetor

    Laba Ditahan

    Jumlah Modal

    JUMLAH PASSIVA (C+D+E)

PROYEKSI LAPORAN NERACA

(NAMA PERUSAHAAN)

TAHUN 2014-2016 (dalam ribuan rupiah)
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10.8. Lampiran 

 Data-data yang sebaiknya cukup ditampilkan di lampiran adalah: 

• Kontrak. Pada bagian ini kontrak kerjasama yang sudah dibuat, contohnya dengan 

pemasok, agen, dan sebagainya sebaiknya ditampilkan. Hal ini akan lebih meyakinkan 

pembaca Rencana Bisnis 

• Rekomendasi. Bagian ini jika ada akan sangat membantu untuk lebih meyakinkan pihak 

yang membaca Rencana Bisnis kita bahwa kita maupun tim yang kita buat mempunyai 

kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang direncanakan. 

• Foto-foto. Foto denah lokasi, persiapan-persiapan, desain, logo, produk, tim personalia, 

dan foto-foto lain yang akan membantu meyakinkan pihak yang membaca Rencana 

Bisnis kita. 

• Rincian Keuangan. Semua perhitungan keuangan cukup dimasukkan di lampiran. 

• Resume. Di bagian ini untuk lebih memberikan keyakinan yang memadai, data pribadi 

dari semua anggota tim dilampirkan. 

 

10.9. Soal Diskusi 

1. Jelaskan ada 3 bagian utama dari Business Plan! 

2. Jelaskan 8 komponen kunci dari Business Plan! 

3. Jelaskan apa saja yang perlu diketahui dalam analisis pesaing (Understanding the 

Competitors)? 

4. Buat contoh Proyeksi Laporan Arus Kas sebuah perusahaan! 

5. Buat contoh Proyeksi Laporan Laba Rugi sebuah perusahaan! 

6. Buat contoh Proyeksi Laporan Neraca sebuah perusahaan! 

7. Tugas Kelompok,terdiri dari 5 orang/kelompok. Membuat Business Plan! 
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