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1. Tujuan 
Diharapkan  mahasiswa memahami dan dapat menganalisis lingkungan bisnis secara global, karakteristik 

pesaing dan tingkat persaingan pada lingkungan bisnis, peluang-peluang usaha internasional, mengakses 

pasar, isu-isu finansial; serta mewujudkan gagasan (idea) menjadi realitas. 

2. Deskripsi Isi 
Materi mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis ini membahas tentang Perencanaan Bisnis 

(Business Plan) yang mencakup: Perencanaan Strategik, Rencana Usaha; Mengembangkan Rencana 

Pemasaran; Rencana Keuangan; Rencana Operasi; Rencana Organisasi dan Manajemen; Merencanakan 

Sumber Daya Manusia.  

3. Pendekatan Pembelajaran 
Ekspositori dan inkuiri 

 Metode : Ceramah, Diskusi, Tugas, Observasi  

 Tugas : Praktek dan diskusi 

 Media : Whiteboard, OHP, komputer , LCD 
 

4. Evaluasi  
Keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan dalam : 

 Partisipasi kegiatan kelas 

 Pembuatan tugas 

 Kuis, UTS dan UAS 
 

5. Silabus  Materi Perkuliahan  
a. Introduction of business plan 
b. Vision/ Mission and environment analysisi 
c. Objectives and strategies and structure organizational 
d. Innovation management 
e. Quality management 
f. The marketing plan 
g. The opearstion plan and the human resources 
h. UTS 
i. Information technology 
j. The finance plan 
k. Control process 
l. Business Growth 
m. Risk Management 
n. Lifecycle planning 
o. The feasibility study 
p. UAS 

 
6. Referensi 

 Umar Husein. Studi Kelayakan Bisnis, Manajemen, Metode Dan Kasus. Gramedia Media Pustaka. Jakarta 

 Vincent Gasperz. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis 

 Syafrizal Helmi Situmorang. Bisnis; Perencanaan dan pengembangan 
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INTRODUCTION 

       Menurut Hendro dan Chandra (2006), di dalam merencanakan sebuah bisnis, 
setiap pengusaha sebaiknya menulis rencana bisnis (business plan). Rencana 
bisnis merupakan outline tujuan dan sasaran, rencana tindakan, bagaimana unit 

bisnis mencapai rencana tersebut. Business plan yang baik harus mengandung 
informasi-informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait sehubungan dengan 

kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil sebuah keputusan yang 
strategis. 
       Selanjutnya Hendro dan Chandra (2006) mengemukakan empat frame work 

yang harus dipaparkan dalam  business plan, yaitu: 
1. Konsep bisnis: 

        Konsep bisnis yang diuraikan dalam business plan memuat antara lain nama 
unit bisnis, bentuk bisnis dan stuktur organisasi unit bisnis serta personil penting 
dalam unit bisnis (pemilik, mitra usaha, investor, konsultan profesional dan 

sebagainya). Selain itu dalam konsep bisnis yang pada umumnya diletakkan pada 
bagian awal dokumen business plan juga dijelaskan alamat kantor dan wilayah 

operasional unit bisnis, alamat surat, nomer telepon dan faks, ijin usaha dan 
identitas penting lainnya seperti NPWP, SIUP, dan sebagainya. Brand name, logo 
dan businesscard seringkali juga disertakan sebagai pelengkap business plan. 

      Setelah uraian mengenai konsep bisnis business plan sebaiknya memberikan 
gambaran ilustratif tentang profil industri di mana unit bisnis beroperasi. 

Termasuk dalam ilustrasi beberapa informasi sebagai berikut: 
a. trend teknologi produk, estimasi total penjualan dan jenis bisnis (pertanian, 

konstruksi, manufaktur, retail, jasa transportasi, dan sebagainya) 
b. latar belakang ekonomi, sosial,budaya dan politik 
c. perilaku konsumen produk 

d. change driver 
e. faktor determinan kesuksesan dan kegagalan unit bisnis dalam industri 

penghalang masuk dan keluar dalam industri (entry and exit barriers) 
g. bagaimana unit bisnis baru dapat berkompetisi dalam industri 
      Konsep bisnis dan posisi unit bisnis di dalam industri, merupakan rasionalisasi 

penetapan tujuan bisnis yang tertuang dalam visi,misi dan tujuan unit bisnis.Visi 
bisnis menjawab pertanyaan what business are you in? Where your business will 

go and why? Sedangkan misi menyatakan bagaimana unit bisnis dapat mencapai 
visinya. Pada tahapan selanjutnya, misi unit bisnis diterjemahkan menjadi tujuan 
unit bisnis secara spesifik, terukur, achieveable, reasonable dan memiliki time 

frame yang jelas. 
 

2. Konsep pemasaran: 
        Kebanyakan bisnis gagal dan bangkrut karena tidak adanya kemampuan 
menjual . Ada tiga aspek strategi pemasaran yang penting yaitu: 

a. Market share: segmen pasar mana yang dibidik oleh unit bisnis? Bagaimana 
posisi produk dan unit bisnis untuk memenangkan pasar? 

b. Heart share: apa strategi relationship unit bisnis Anda? Bagaimana unit bisnis 
yang Anda kelola dapat membuat orang lain senang dan terus ingin 
berhubungan dengan Anda? 

c. Mind share: bagaimana strategi brand Anda? Dan bagaimana brand ini 
diterjemahkan dalam layanan unit bisnis? 

Strategi pemasaran dapat dibangun dari konsep marketing mix (4P atau 6P) 
yaitu: 
a. Produk 

b. Price 
c. People 
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d. Promotion 
e. Place 

f. Profit 
 

3. Konsep operasional:  
Beberapa konsep operasional yang perlu dijelaskan secara ringkas dalam 
business plan adalah: 

a.  Manajemen lokasi (layout, capacity, parking, dan sebagainya) 
b.  Fasilitasi dan integrasi 

c.  Peralatan dan metode produksi 
d.  Dukungan ketersediaan bahan baku (material: supplies, services, procedure, 

system, criteria) 

e. Personalia: sumber, rekruitmen, training system, kriteria, job description, 
organization structure, job analysis 

f. Policy and program 
g. Action plan 
h. SOP (Standard Operational Procedure) 

 
4. Konsep keuangan, mencakup deskripsi tentang: 

a. Sales forecast 
b. Structure and composition 
c. Allocation and flow 

d. Cost of production or services 
e. Capital equipment 

f. Cash flow 
g. Income statement and balance sheet 
h. BEP 

i. Ratio and analysis 
 

       Semua bentuk bisnis membutuhkan prakiraan pembiayaan. Prakiraan ini 
akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan namun juga 
potensi nilai investasi atau kemampuan membayaran kredit dimasa depan. 

Penyusunan prakiraan finansial yang baik adalah modal pertama yang penting 
dalam bisnis anda. Hal ini bagi investor atau kreditor juga akan merupakan 

tingkat kelayakan bisnis anda. Aktivitas pembiayaan merupakan kegiatan pemilik 
dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal yang meliputi: sumber 
eksternal dan internal untuk membiayai kegiatan bisnis.  

 
Sumber eksternal 

1. Modal Pemilik atau modal sendiri (owner capital atau owner equity). 
2. Modal saham (capital stock) yang terdiri dari: saham istimewa (preferred  

stock) dan saham biasa (common stock). 
3. Utang (debt), utang jangka pendek (short-term debt) dan utang jangka 

panjang (long-term debt). 

4. Lain-lain, misalnya hibah. 
 

 
Sumber Internal : 
1.  Laba ditahan (retained earning) 

2. Penyusutan, amortisasi, dan deplesi ( depreciation, amortization, dan 
depletion) 

3.  Lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif. 
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PROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN KELAYAKAN RANCANGAN USAHA 
AGRIBISNIS 

Proses Penyusunan dan Penilaian Kelayakan Rancangan Usaha  
Berikut ini adalah beberapa poin pertimbangan sebelum menyusun rencana bisnis 

yang baik: 
1. Persiapkan dan sediakan waktu (dalam hitungan minggu atau bulan) untuk 

menyelesaikan rencana bisnis. Karena kegiatan ini memerlukan kerja keras 

dan konsentrasi penuh. Walaupun akan sangat rumit diawalnya jangan patah 
semangat, caranya yaitu bagi proyek ini menjadi beberapa bagian yang dapat 

dengan mudah dikelola dan masing-masing bagian tetap berorientasi pada 
tujuan akhir. 

2. Sertakan semua hal penting atau isu pokok yang mendukung bisnis secara 

ringkas kedalam dokumen. Sebuah proposal rencana bisnis yang ideal cukup 
10-15 halaman yang diketik dalam dua spasi. 

3. Investor atau kreditor hanya tertarik pada aspek yang dapat meyakinkan 
apakah anda mampu mencapai tujuan usaha. Oleh karena itu, tulis segala 
cara dan berbagai upaya yang mendasar untuk mencapai tujuan usaha serta 

fokus hanya pada apa yang diharapkan pembaca. 
4. Hindarkan terminologi yang sangat teknis dalam operasional usaha (proses 

produksi dan produk). Upayakan gunakan terminologi yang umum. 
5. Rencana bisnis adalah dokumen yang fleksibel, oleh karena itu menjadi subyek 

untuk senantiasa  di perbaharui sejalan dengan perkembangan pengetahuan 

sehingga strategi yang dipilih akan semakin jelas. 
6. Rencana bisnis harus realistis dan berdasar pada hasil analisis data serta jujur 

dalam mengungkapkan temuan-temuan positif maupun negatif. 
7. Jelaskan resiko bisnis yang mungkin terjadi. Kredibilitas anda akan berkurang 

bila yang menemukan adanya risiko dan permasalahan usaha anda adalah 

calon kreditor atau investor. 
8. Jangan membuat pernyataan yang tidak jelas atau tidak berhubungan dengan 

substansi. Misalnya jangan hanya menyatakan bahwa penjualan akan berlipat 
ganda pada tahun mendatang atau jika kita dapat menambah unit produksi 
baru. Pernyataan tersebut harus didukung oleh data dan informasi pasar. 

9. Rencana bisnis internal dan eksternal dapat disusun secara terpisah agar lebih 
efektif. Rencana bisnis internal biasanya disusun lebih rinci agar dapat menjadi 

alat manajemen yang lebih efisien. (Depdiknas, 2006) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sembilan langkah untuk menyusun rencana bisnis 
Dikutip dari : Depdiknas, 2006, Pengembangan Rencana Bisnis, Jakarta 
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PROSES PEPROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN KELAYAKAN 
RANCANGAN USAHA AGRPROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN 

KELAYAKAN RANCANGAN USAHA  
 

Langkah 1. Mulailah membuat rencana bisnis dengan ringkasan 
Sebagian besar investor dan kreditor dibanjiri dengan proposal yang berpotensi 
dan berpeluang, sehingga hendaknya dibuat satu atau dua halaman ringkasan 

yang fokus dan jelas. Ringkasan akan memberi kesan awal apakah bisnis yang 
diusulkan meyakinkan untuk diteliti lebih jauh. Rencana bisnis anda harus dapat 

menunjukkan keunikan usaha. 
Langkah 2. Deskripsikan bisnis anda:jenis bisnis, sasaran dan tujuan 
akhir 

Pada bagian ini gambarkan kondisi bisnis anda saat ini terutama tentang tujuan 
utama dan sasarannya. 

Langkah 3. Analisis pasar dan tentukan strategi pemasaran 
Memahami kondisi pasar adalah kunci penting bagi keberhasilan bisnis anda. 
Produk yang baik belum cukup untuk menjamin keberhasilan pemasaran. 

Misalnya, anda menghasilkan suatu produk yang bagus sekali tetapi tidak ada 
orang yang membelinya. Bila ini terjadi maka disinilah perlunya analisis pasar 

yang khusus ditujukan pada peningkatan kepercayaan pelanggan. Mungkin dalam 
hal ini diperlukan satu halaman ringkasan tentang rencana pemasaran yang 
berbasis pada analisis pasar dan bila dibutuhkan beberapa dokumen  pendukung 

dapat dilampirkan 
 

Langkah 4. Jelaskan tentang produk barang/jasa dan bagaimana produk 
dihasilkan 
Jelaskan produk barang/jasa dengan terminologi yang mudah difahami. Uraikan 

lingkungan yang anda miliki dan keunggulan kompetitif mengapa orang lebih 
memilih produk yang anda hasilkan dari pada pesaing anda, keuntungan memilih 

barang/jasa, dan bagaimana cara untuk melanggengkan penjualannya. 
Langkah 5. Jelaskan organisasi pengelolaannya 
Dibagian ini harus anda jelaskan bagaimana struktur organisasi berikut sistem 

pengelolaannya. Sebutkan nama-nama staf, manajer, pemilik dan tim 
manajemen yang bertanggung jawab serta  kualifikasinya. Untuk menulis bagian 

ini mungkin modul-modul yang lain dapat membantu anda, misalnya bagaimana 
menentukan struktur yang tepat dalam bisnis anda 
 

Langkah 6. Jelaskan implementasi usaha 
Dibagian ini harus dijelaskan secara ringkas bagaimana perusahaan dijalankan 

atau operasional usaha. Jelaskan secara lebih rinci tentang lokasi usaha, fasilitas, 
peralatan, bahan baku dan ketersediaannya, serikat pekerja, jam kerja dan 

metode pencatatannya. 
Langkah 7. Prakiraan finansial (modal) 
Semua bentuk bisnis membutuhkan prakiraan pembiayaan. Prakiraan ini akan 

menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan namun juga potensi nilai 
investasi atau kemampuan membayaran kredit dimasa depan. Penyusunan 

prakiraan finansial yang baik adalah modal pertama yang penting dalam bisnis 
anda. Hal ini bagi investor atau kreditor juga akan merupakan tingkat kelayakan 
bisnis anda. Oleh karena itu, rencana kerja membutuhkan: 

1) Tentukan kebutuhan dana dalam jumlah yang diminta 
2) Tunjukkan kemampuan anda untuk mewujutkan investasi atau pembayaran 

pinjaman 
3) Tunjukkan pemahaman anda terhadap aspek finansial dan pengaruhnya 

terhadap rencana pertumbuhan bisnis anda Prakiraan dibuat paling tidak 
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untuk tiga tahun kedepan, karena merupakan periode realistis untuk asumsi 
dan menghindari spekulasi. Prakiraan tersebut harus dapat di pecah dalam 

siklus bulanan paling tidak sampai dengan menunjukkan neraca positif. Hal ini 
penting karena siklus tahunan dapat menyembunyikan beberapa 

permasalahan yang seharusnya dapat diperlihatkan dalam rencana bisnis. 
Langkah 8. Outline perencanaan untuk masa depan 
Hal penting yang senantiasa harus diingat, apakah rencana bisnis untuk usaha 

yang baru atau memperluas usaha yang telah ada, yaitu anda dapatkah 
menunjukkan laba yang terus berlanjut. Oleh karena itu pastikan untuk 

menyertakan dalam penulisan dokumen. 
Langkah 9. Pertimbangan lain 
a. Daftar isi 

b. Adendum pendukung dokumen 
c. Resume/CV pemilik dan para staf penting 

d. Pernyataan finansial pemilik usaha yang dapat meliputi aset, kelayakan, dan 
relasi. 
i Surat jaminan kredit termasuk letters of credit dari pemasok dan 

riwayat personal kredit. 
ii Surat-surat bukti sewa fasilitas, peralatan dan kekayaan lain. 

iii Surat referensi 
iv Kontrak bisnis yang telah terselesaikan dan yang ada. 
v Dokumen legal dalam bisnis yaitu termasuk sertifikat usaha, jaminan 

asuransi, kontrak kerjasama, hak paten dll. 
vi Surat-surat lain yang diperkirakan akan mendukung usaha. 

Indikator Penilaian Kelayakan  Rencana Bisnis 
 

No Indikator umum Indikator spesifik Skor 

1 Ringkasan eksekutif 
Tujuan bisnis 5 

Gambaran umum bisnis 5 

2 
Diskripsi 

produk 

Keunikan 5 

Teknologi 5 

Daya saing 10 

3 
Analisis 

pasar 

Segmen pasar 10 

Target pasar 10 

Harga 10 

4 
Perencanaan 

keuangan 

Analisis BEP 10 

Cash Flow 10 

Balance sheet 5 

Bisnis ratio 5 

5 Organisasi 
Struktur organisasi 5 

Diskripsi tugas 5 

 
Total 

 
100 

Dikutip dari : Depdiknas, 2006, Pengembangan Rencana Bisnis, Jakarta 
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SUPLEMEN MODUL PEMBELAJARAN 

 
Menyusun Deskripsi Perusahaan 

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya  
semua faktor–faktor produksi. Tujuan perusahaan adalah mencari laba dan 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pembagian jenis perusahaan dari segi 

bidang usaha adalah : 
 

1. Perusahaan jasa, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa 
berupa  pelayanan keahlian, kemudahan, hiburan, dll. Contoh : Radio, stasiun 
TV, biro perjalanan, dsb. 

2. Perusahaan dagang, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian 
barang untuk kemudian dijual dalam bentuknya yang semula tanpa diadakan 

perubahan atau pengolahan lebih lanjut. Kalaupun dilakukan perubahan, maka 
perubahan tersebut tidak cukup berarti/terbatas. Contoh : Toko, Supermarket, 
Grossir, dsb. 

3. Perusahaan produksi barang (pabrik), perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pengolahan, produksi, atau pembuatan barang dengan menggunakan bahan 

baku tertentu. Ditinjau dari proses pembuatan barang dalam perusahaan 
produksi barang, maka ada beberapa golongan jenis kegiatan produksi antara 
lain : 

a. Pabrikasi (pengolahan dalam pabrik) 
b. Pertambangan 

c. Kerajinan (misal: sepatu, konveksi) 
d. Preservasi (pengawetan makanan) 
e. Perakitan (Assembling) 

 
Dari status kepemilikan kalau ditinjau dari segi tanggungjawab pemilik terhadap 

perusahaan dalam hal perusahaan mengalami pembubaran akibat kerugian atau 
likuidasi. Dari segi akuntansi bentuk akan mempengaruhi cara penyajian data 
keuangan terutama dalam hal modalnya. Beberapa bentuk perusahaan yang 

umum dijumpai adalah : 
1. Perusahaan Perseorangan atau Individu: 

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh 
satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan 
tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa 

adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan 
perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, 

memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi 
teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, 

tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. 
2. Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership 

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang 

atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan 
bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan 

persekutuan komanditer alias CV.  
 
Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada 

instansi pemerintah yang terkait. 
a. Firma 

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau 
lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak 
terbatas pada setiap pemiliknya. 
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b. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap 
CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 

dua rang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat 
keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV 

mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya 
hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika 
krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan 

yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. 
c. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat 

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi 
yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya 
berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan 

yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin 
perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk 

menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan 
sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan 

 

Menyusun Visi, Misi dan Tujuan Unit Bisnis 
APAKAH VISI ITU? 

Visi adalah suatu statemen yang berisikan arahan yang jelas tentang apa yang 
akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Secara sederhana 
Burt Nanus (1992) mengatakan: "a vision is a realistic, credible, attractive future 

for your organization". 
BAGAIMANA MERUMUSKAN VISI PERUSAHAAN? 

Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu dalam merumuskan visi 
perusahaan: 
1. Apakah misi dan tujuan perusahaan saat ini? 

Contoh misi Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu atau yang dikenal dengan 
Republik Telo di bawah kepemimpinan Unggul Abinowo adalah produce 

agribusiness product which are competitive in marketplace 
2. Apakah manfaat perusahaan bagi masyarakat? 
Manfaat yang dapat dikontribusikan oleh SPAT kepada masyarakat sekitar adalah 

meningkatkan kesejahteraan petani dan melatih petani agar menjadi petani yang 
handal. Pada level meso manfaat SPAT juga memberikan manfaat dalam 

pencitraan produk lokal berbasis komoditas pertanian (mengangkat citra telo 
ungu menjadi produk yang modern dan kompetitif) 
3. Apakah ciri industri dan kerangka kerja institusional di mana 

perusahaan anda beroperasi? 
Perubahan sosial dalam masyarakat menumbuhkan peluang bisnis. Berubahnya 

orientasi hidup masyarakat terhadap waktu (time is money) melahirkan industri 
fast-food dan pasar swalayan. Bila suatu ketika diberlakukan aturan sertifikasi 

makanan dalam aspek kesehatan, maka fast food yangdisajikan harus memenuhi 
standar kesehatan, dan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak harus 
dideskripsikan secara jelas. 

4. Apakah keunikan perusahaan anda di dalam industri atau di struktur 
institusi yang anda masuki? 

SPAT Republik Telo memiliki keunikan dibandingkan dengan produk bakpao lain. 
Sedangkan Kusuma Agro Wisata memiliki keunikan dalam konsep penjualan 
produk sayur hidroponiknya yaitu  dengan cara mengintegrasikan penjualan 

produk dalam paket-paket wisata agro. 
5. Hal-hal apakah yang harus anda lakukan agar perusahaan anda maju  

dan berkembang? 
Setiap perusahaan memiliki faktor-faktor yang mengarahkannya pada kesuksesan 
atau kegagalan. Dalam bisnis resto, misalnya kualitas pelayanan yang prima 
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adalah faktor penentu sukses tidaknya bisnis yang dijalankan. 
 

Misi: Starting Point Pemebentukan Visi Strategik 
Misi merupakan jawaban perusahaan terhadap pertanyaan: What is our  

business; now and the future,reason for being. Istilah misi dan visi pada dasarnya 
bisa saling menggantikan/ interchangeable(Thompson, 2003), tetapi istilah visi 
lebih disukai karena istilah misi cenderung lebih memperhatikan keadaan saat ini 

daripada isu yang lebih besar dalam jangka panjang. 
Misi adalah pernyataan tentang keunikan perusahaan yang membedakan dengan 

perusahaan lain yang sejenis yang berada dalam industri tertentu. Misi 
menjelaskan ciri produk, teknologi yang dipakai, kebutuhan yang hendak 
dipenuhi, pasar, karakter, jati diri dan citra perusahaan. Misi perusahaan 

mencakup kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan-
kepentingan pesaing, penyedia, karyawan dsb. 

Misi organisasi dibentuk oleh 5 (lima) elemen: sejarah perusahaan, preferensi 
saat ini, lingkungan pasar, sumber daya organisasi dan kemampuan persaingan 
yang berbeda. Pernyataan misi perusahaan perlu mendefinisikan cakupan 

persaingan utama misalnya: cakupan industri, cakupan pangsa pasar, cakupan 
vertikal dan cakupan geografis. 

 
Memilih Lokasi Perusahaan dan Merancang Bangun Layout Unit Bisnis 
Lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam memutuskan pembangunan 

suatu unit bisnis karena sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya 
operasional lain dari perusahaan. Sekali unit bisnis dibangun di suatu lokasi, tidak 

mudah untuk memindahkannya ke tempat lain. Menurut Zubir (2006), faktor-
faktor yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok yaitu: 

1. Lokasi perusahaan atau unit bisnis yang sudah ada. Dalam hal ini perlu 
diketahui informasi tentang lokasi unit bisnis sejenis yang sudah ada dan 

prospek pengembangannya. Analisis lokasi perlumempertimbangkan pasar 
yang akan dibidik dan biaya transportasi dari lokasi produksi ke pasar. 

2. Industrial geography: pemilihan lokasi unit bisnis didasarkan pada lokasi bahan 

baku, pasar dan ketersediaan jasa-jasa penunjang lainnya seperti jalan, alat 
transportasi dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit produksi. 

3. Pemilihan lokasi unit bisnis juga dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik unit  
bisnis yang akan dibangun. Pada usaha dengan proses produksi weight loosing 
di mana bahan-bahan yang digunakan berkurang beratnya setelah diproses, 

lokasi produksi akan dipilih sedemikian rupa agar dekat dengan sumber bahan 
baku. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya transportasi.Sebaliknya unit 

bisnis dengan proses produksi weight gaining, di mana berat barang menjadi 
bertambah setlah diproses, sebaiknya dipilih lokasi produksi yang dekat 

dengan area pemasaran. Pada usaha agribisnis, pemilihan lokasi juga 
ditentukan oleh habitat atau lingkungan hidup yang cocok dengan komoditas 
yang diusahakan. 

4. Pemilihan lokasi unit bisnis adakalanya ditetapkan melalui aturan Pemerintah. 
Pengusaha didorong untuk membangun unit bisnis di lokasi yang telah 

ditetapkan. Untuk itu, lazimnya Pemerintah memberikan insentif kepada 
investor untuk membangun proyek di lokasi tersebut. 

 

Menyusun Deskripsi Produk 
      Dalam sebuah usaha atau bisnis, hal yang paling utama dipikirkan adalah 

produk dari bisnis yang akan dijalankan. Bisnis merupakan kegiatan dalam 
menjual produk atau jasa agar memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Definisi 
produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 
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pasar sasaran yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Termasuk 
dalam produk: keragaman produk, mutu, rancangan, sifat, nama merk, kemasan, 

ukuran, pelayanan dan jaminan kepuasan. 
       Produk mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan. Sebab, di 

samping sebagai dasar menentukan kebijakan pemasaran juga merupakan 
gambaran perusahaan di mata masyarakat konsumen. Jika produk yang 
ditawarkan dapat memuaskan keinginan konsumen merupakan gambaran 

keberhasilan, demikian sebaliknya. Tentunya produk di sini tidak hanya terbatas 
wujud fisik, tetapi juga kualitas model dan apa saja yang dapat memuaskan 

keinginan konsumen. 
         Keputusan lain mengenai kebijakan produk yang perlu diperhatikan adalah 
mengenai model, merk, label dan kemasan. Untuk itu ada beberapa kemungkinan 

misalnya membuat model tertentu sebagai ciri sebagian atau seluruh produk 
yang dipasarkan perusahaan. Membuat merk yang berlainan untuk produk yang 

sama untuk setiap produk yang ditawarkan serta membuat merk tersendiri untuk 
setiap jenis produk. Strategi kemasan hendaknya diarahkan untuk terciptanya 
manfaat tambahann, misalnya menambah ketahanan perlindungan kualitas, 

mempunyai efek promosi dan lain- lain. Sedangkan keputusan mengenai label 
hendaknya memperjelas informasi kepada konsumen, mempunyai efek promosi 

dan lain-lain (Syahyunan dalam digilib.usu.ac.id). 
 
Menyusun Rancangan Pemasaran 

         Memahami kondisi pasar adalah kunci penting bagi keberhasilan bisnis. 
Produk yang baik belum cukup untuk menjamin keberhasilan pemasaran. Analisis 

aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan usaha menempati urutan 
yang pertama. Aspek ini sebagai titik tolak penilaian apakah suatu usaha akan 
dapat berkembang, tetap seperti saat didirikan atau bahkan cenderung akan 

mengalami penurunan. Pada tahap ini besarnya permintaan produk serta 
kecenderungan perkembangan permintaan yang akan datang selama usaha yang 

dijalankan perlu dianalisis dengan cermat. Tanpa perkiraan jumlah permintaan 
produk yang cermat dikemudian hari usaha dapat terancam yang disebabkan 
karena kekurangan atau kelebihan permintaan. Kelebihan maupun kekurangan 

permintaan akan menyebabkan usaha tidak dapat beroperasi secara efisien. 
Tidak sedikit suatu usaha yang berjalan tersendat-sendat hanya karena 

permintaan produknya jauh lebih kecil dari perkiraan, ataupun karena sebelum 
mengembangkan usaha tidak dilakukan analisis perkiraan permintaan. 
Kekurangan permintaan produk mengakibatkan mesin dan peralatan bekerja di 

bawah kapasitas, jumlah karyawan yang berlebihan, organisasi perusahaan tidak 
sepadan sehingga beban biaya menjadi berat. Oleh karena itu maka analisis  

aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan usaha menjadi sangat penting 
untuk dilakukan. 

 
Menyusun Informasi tentang Manajemen dan Organisasi 
         Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan 
pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Manajemen 

terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya 
ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi 
perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan 

(directing) dan fungsi pengendalian (controlling). Untuk fungsi pengorganisasian 
terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi 

perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang 
ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal (www.organisasi.org). 
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Menyusun Informasi tentang Keuangan dan Rencana Pendanaan 
        Semua bentuk bisnis membutuhkan prakiraan pembiayaan. Prakiraan ini 

akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan namun juga 
potensi nilai investasi atau kemampuan membayaran kredit dimasa depan. 

Penyusunan prakiraan finansial yang baik adalah modal pertama yang penting 
dalam bisnis anda. Hal ini bagi investor atau kreditor juga akan merupakan 
tingkat kelayakan bisnis anda. Aktivitas pembiayaan merupakan kegiatan pemilik 

dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal yang meliputi : 
sumber eksternal dan internal untuk membiayai kegiatan bisnis. 

Sumber eksternal 
1. Modal Pemilik atau modal sendiri (owner capital atau owner equity). Atau 

modal saham (capital stock) yang terdiri dari : saham istimewa (preferred 

stock) dan saham biasa (common stock). 
2. Utang (debt), Utang jangka pendek (short-term debt) dan utang jangka 

panjang (long-term debt). 
3. Lain-lain, misalnya hibah. 
Sumber Internal : 

1. Laba ditahan (retained earning) 
2. Penyusutan, amortisasi, dan deplesi ( depreciation, amortization, dan 

depletion) 
3. Lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif. 
 
 
 

 

 

 

 

 


