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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kewirausahaan 

 Perkembangan teori dan definisi wirausaha yang asal katanya adalah 

terjemahan dari enterpreneur. Istilah wirausaha ini berasal dari enterpreneur 

(Bahasa Perancis) yang dierjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan arti between 

taker atau go-between. Istilah wirausaha ini berasal dari enterpreneur (Bahasa 

Perancis) dan mulai dikenal dalam kosak kata bisnis Perancis pada sekitar 

permulaan abad ke 17 atau 18. Dalam bahasa Perancis, kata itu berarti “mengelola”. 

Berikut ini digambarkan perkembangan teori dan definsi enterpreneur atau 

wirausaha. 

 Pengertian wirausaha menurut (Schumpeter dalam alma; 2017:24) adalah 

Enterpreneur as the person who destroys the existing economic order by 

introducing new products and services, by creating new forms of organizations, or 

by exploiting raw material. (Seorang wirausaha adalah orang yang mendobrak 

sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, 

dengan menciptakan benuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang 

tersebut melakukan kegiatanya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa 

pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada). 

Sedangkan kewirausahaan menurut (Suryana, 2016:2) Kewirausahaan  

adalah  suatu  kemampuan menciptakan  kegiatan  usaha.  Kemampuan  

menciptakan  dan memerlukan  adanya  kreativitas  dan  inovasi  dari  yang  sudah  

ada sebelumnya. Kemampuan berwirausaha yang kreatif dan inovatif dapat 

dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. 

 

 

 

 



9 

 

Tabel 2.1 Rumusan Kewirausahaan Menurut Beberapa Ahli 

Sumber: Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, 2015, hlm. 101 

 

 Kesimpulan dari pendapat para ahli yang telah dijabarkan diatas ialah 

kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

befikir, menelaah, dan menangkap peluang bisnis serta memperhitungkan risiko 

yang akan dialami dalam menciptakan organisasi bisnis dan menawarkan produk. 

2.1.2  Perencanaan Bisnis 

 Fahmi (2014:4) Menyatakan bahwa Business plan adalah suatu rangka kerja 

yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak dari awal 

hingga akhir. Serta dengan memasukan berbagai kejadian-kejadian yang harus di 

antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan tejadi. Sehingga sebuah Business 

plan dibuat degan mengacu kepada kondisi-kondisi yang dianggap realistis atau 

layak diterapkan. 

 Petes dalam alma (2017:28) memberikan definisi sebagai berikut : The 

business plan is a written documen prepared by the entrepreneur that desbribes all 

the relevant external and internal elements involved in starting a new venture. It is 

often a intergration of functional plans such as marking, finance, manufacturing 

and human resources, yang artinya perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis 

yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang 

Sumber Tahun Rumusan Kewirausahaan 

Knight  1921  Keuntungan dari menanggung ketidakpastian dan resiko 

Schumpeter 

 

1934 Melakukan kombinasi baru dalam perusahaan— produk-produk 

baru, pelayanan baru, sumber daya yang baru, metode produksi 

yang baru, pasar yang baru, bentuk organisasi yang baru 

Cole 1959 Aktivitas dengan tujuan untuk memulai dan mengembangkan 

bisnis yang mengutamakan keuntungan 

Casson 1982 Keputusan  dan  pertimbangan  dalam 

mengkoordinasikan sumber daya yang langka 

Zimmerer 1996 Hasil dari proses disiplin dan sistematis dari penerapan 

kreatifitas dan inovasi terhadap kebutuhan dan peluang yang 

tersedia pada pasar 
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relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai usaha 

baru. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, 

permodalan, manufaktur dan sumber daya manusia. 

 Sedangkan Timmons (2011:56) berpendapat perencanaan bisnis adalah 

bagian dari proses memindahkan presentasi kegagalan dan alat yang berguna untuk 

memahami pontensi, risiko, dan hasil untuk kesempatan terntentu, 

 Kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas ialah bahwa perencanaan 

bisnis adalah sebuah gambaran dari dokumen tertulis yang menjelaskan tentang 

gambaran bisnis yang akan dijalankan mulai dari awal hingga akhir dan berisi 

tentang perencanaan pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya 

manusia guna memahami potensi, resiko, dan kesempatan yang akan di ambil. 

Menurut Alma (2017:27) tujuan dari pembuatan Perencanaan Bisnis adalah 

menyatakan bahwa anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka 

usaha baru. Anda yakin akan keberhaslan itu dan anda juga harus meyakinkan orang 

lain tidak akan merugi bila melakukan kerja sama dengan danda. Dengan adanya 

bantuan kerjasama dari berbagai pihak maka diharapkan usaha anda akan maju 

dengan pesat. Bantuan yang diharapkan itu antara lain berupa pinjaman melalui 

bank atau pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial.  

 Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain 

yang sudah ada dan saling menguntungkan, misalnya dari para produsen yang dapat 

diharapkan memasok barang buat perusahaan anda ataupun perusahaan-perusahaan 

yang lebih besar memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh 

perusahaan anda. 

 Business plan juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial 

atau mempunyai keahlian untuk bergabung berkerja sama dengan anda. Mungkin 

saja anda memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk 

menduduki posisi kunci dalam perusahaan anda harus berhati-hati menerima orang-

orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan anda yang baru berdiri. 

Business plan juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi misalnya anda 

menjual perusahaan anda ke sebuah perusahaan besar maka perusahaan besar 

tersebut harus membaca business plan anda aau mungkin juga anda ingin membeli 
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perusahaan lain maka business plan yang anda susun dapat memberi keyakinan 

kepada perusahaan lain yang akan diakuisisi. 

 Business plan bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dai berbagai 

personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan bertumbuh 

makin lama makin komplek sehigga business plan menjadi komponen yang sangat 

pentin bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. 

 Jadi perencanaan bisnis ditujukan bukan saja untuk internal perusahaan 

namun dapat juga dibuat untuk eksternal perusahaan. Bila perencanaan bisnis 

dibuat untuk internal perusahaan maka perencanaan bisnis tersebut bertujuan untuk 

membantu wirausaha dan pegawai dalam menjalankan kegiatan usaha sedangkan 

bila ditujukan untuk eksternal perusahaan maka perencanaan bisnis tersebut 

bertujuan untuk memperoleh dana maupun pinjaman. 

 Perencanaan bisnis tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan, 

terutama masalah yang tak terduga. Beberapa hal penting dari perencanaan bisnis 

adalah perencanaan bisnis berisi hasil penelitian yang rinci mengenai keadaan  

rencana kegiatan yang akan datang, bertindak sebagai masukan untuk 

pengembangan usaha, proyeksi kembali modal dan mengukur kinerja perusahaan. 

Perencanaan bisnis menguji tiga aspek dari organisasi : 

a. Sekarang : Posisi perusahaan saat ini. 

b. Dimana : Dimana posisi yang diinginkan pemegang saham dalam tiga atau 

lima tahun time-frame. 

c. Bagaimana : Baaimana meraih posisi yang diinginkan pemegang saham. 
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Tabel 2.2 Definisi Perencanaan Bisnis 

SUMBER DEFINISI 

Timmons (2011) Perencanaan bisnis adalah bagian dari proses memindahkan 

presentasi kegagalan dan alat yang berguna untuk memahami 

potensi, risiko, dan hasil untuk kesemptan tertentu. 

  

Peters dalam alma (2017) The business plan is a writter document prepared by the 

entrepreneur that describes all the relevant external and internal 

elements involved in starting a new venture. It is often an 

integration of functional plans such as marketing, finance, 

manufacturingand human resources. 

Yang artinya perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang 

disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur 

yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan 

untuk memulai usaha baru. Isinya sering merupakan perencanaan 

terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur dan 

sumber daya manusia. 

Fahmi (2014) Business plan adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap 

bagian bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak dai awal 

hingga akhir. Serta dengan memasukan berbagai kejadian-kejadian 

yang harus di antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan 

terjadi. Sehingga sebuah business plan dibuat dengan mengacu 

kepada konsisi-kondisi yang dianggap realistis atau layak untuk 

diterapkan. 
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Peneliti Perencanaan bisnis adalah gambaran dari dokumen tertulis yang 

menjelaskan tentang gambaran bisnis yang akan dijalankan mulai 

dari awal hingga akhir dan berisi tentang perencanaan pemasaran, 

permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia guna 

memahami potensi, resiko, dan kesempatan yang akan di ambil. 

 

                                                        

2.1.2.1. Isi dan Penulisan Perencanaa Bisnis 

 Sebuah perencanaan bisnis pada umumnya mengandung serangkaian 

elemen-elemen standar, format dan bentuk perencanaan sangat bervariasi. 

Timmons (dalam Spinelli dan Adams ; 2012: 246), menyatakan bahwa tidak ada 

satu pun cara terbaik dalam menulis perencanaan bisnis, dan terdapat banyak sekali 

cara untuk melakukan pendekatan dan persiapan untuk membuat perencanaan 

bisnis. Untuk mempermudah penulisan perencanaan bisnis, Timmons 

mengembangkan sebuah panduan dengan susunan sebagai berikut (Spinelli dan 

Adams ; 2012: 250):  

1. Ringkasan Eksekutif  

2. Lingkungan Industri, Perusahaan beserta produk dan/atau layanannya  

3. Riset Pasar dan Analisis  

4. Keadaan Ekonomi Perusahaan  

5. Rencana Pemasaran  

6. Desain dan Rencana Pengembangan  

7. Rencana Operasional  

8. Tim Manajemen  

9. Jadwal Kegiatan Menyeluruh  

10. Resiko, Permasalahan, dan Asumsi-asumsi Bisnis  

11. Rencana Keuangan  

12. Penawaran yang Diajukan Perusahaan  

13. Lampiran  

Timmons menegaskan bahwa panduan yang dikembangkannya ditujukan 

untuk dapat diterapkan pada perencanaan bisnis dari berbagai produk dan jasa 
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secara umum. Dalam perencanaan bisnis tertentu, terdapat permasalahan kritis atau 

situasi khusus yang unik dalam industri atau pasar yang digelutinya. Untuk itu, 

logika dan nalar harus digunakan dalam mengaplikasikan panduan penulisan 

perencanaan bisnis 

Bentuk baku isi perencanaan bisnis tidak ada namun secara garis besar 

perencanaan bisnis yang disusun harus dapat memperlihatkan keadaan perusahaan, 

arah perusahaan, perencanaan, untuk mencapai tujuan dan memuat prosedur 

operasi. 

 

2.1.2.2 Arah Perencanaan Bisnis 

Pada tahap ini akan menjelaskan mengenai empat komponen yaitu visi dan 

misi, lingkungan, tujuan dan strategi serta struktur. 

A. Visi dan Misi 

Visi bisnis yang harus menggambarkan tujuan dari perusahaan, tapi harus 

berisi pernyataan yang jelas tentang dimana posisi perusahaan yang diinginkan. Jadi 

pernyataan yang singkat tersebut harus dapat menggambarkan maksud utama dari 

perusahaan. Pernyataan visi menitikberatkan pada semua yang terlibat dalam 

perencanaan bisnis, termasuk karyawan, konsumen, dan pemasok. Sehingga dapat 

menggambarkan nilai-nilai dan etika-etika dasar bisnis, seperti kepercayaan dan 

tanggung jawab sosial. 

Sedangkan pernyataan misi harus dapat menjawab beberapa pertanyaan 

sebagai berikut : 

a. Pada bisnis apa kita berada? 

b. Apa yang akan dilakukan? 

c. Untuk siapa dan kenapa? 

Jadi Pernyataan bisnis harus mendefinisikan bisnis dengan jelas dan 

mendeklarasikan bagaimana tujuan perusahaan, konsumen, produk, pelayanan, 

pasar dan filosofi yang terkandung untuk mencapai visi perusahaan. 

B. Lingkungan 

Ketika menentukan lingkungan, harus dinilai pengaruh faktor internal dan 

eksternal bisnis tersebut. Pengaruh kedua faktor tersebut akan menentukan 
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pengembangan bisnis strategis dan akan membantu dalam mengidentifikasi 

peluang potensian dan ancaman dalam bisnis. Ada dua jenis lingkungan yang akan 

dibahas dalam perencanaan bisnis, general environment dan immediate 

environment. Hal-hal yang perlu ditinjau dari general envionment : 

a. Politik 

 Pemerintah menentukan pajak dan subsidi serta tarif impor mempengaruhi baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap kompetisi lingkungan bisnis dan 

dapat mengurangi/memotong the nature of your business. 

b. Ekonomi 

 Faktor-faktor penting yang mempengaruhi bisnis adalah stabilitas ekonomi, 

pajak, simpanan masyarakat, depresiasi, pasar tenaga kerja, pembentukan 

ekonomi mikro, infrastuktur politik eksternal (seperti, trade policy, strategi 

pengembangan eksport dan lain-lain). Tapi faktor yang perlu diperhatikan yaitu 

faktor yang mempengaruhi biaya produksi (harga pemasok dan kompetitor serta 

fiscal pemerintah dan monetary) dan kondisi pasar produk atau jasa yang 

diproduksi. 

c. Sosial  

 Pengaruh sosial untuk perusahaan adalah peberdayaan budaya, gaya hidup 

konsumen, dimana kedunya memiliki pengaruh terhadap permintaan roduk atau 

servis yang produksi.  

d. Teknologi  

 Kesempatan dalam teknologi termasuk ancaman dan peluang bisnis. Ancaman 

menjadi resiko yang diambil perusahaan ketika menginvestasikan sejumlah uang 

untuk R&D dengan tidak adanya jaminan bahwa teknologi akan diterima. 

Peluang diperoleh ketika teknologi membawa perusahaan untuk bertahan dalam 

waktu yang lama dalam tantangan berkompetisi.  

e. Legal/hukum 

 Beberapa isu penting yang termasuk dalam persoalan legalisasi adalah trade 

practies, perpajakan, pembangunan regulasi, registasi bisnsis, kebutuhan untuk 

membuat laporan ke pemerintah, obligasi, keingingan pemegang saham, pekerja, 

resiko kesehatan dan keselamatan.  
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 Kemudian, hal yang penting unutk dianalisa dalam lingkungan bisnis adalah 

immediate enviroment yang merupakan fundamental penting dlam kesehatan 

bisnis. Lingkungan ini akan mengisolasi bisnis dari peluang dan anacaman. Dalam 

immediate enviroment akan dianalisa mengenai analisi industri dan five force 

competitive advantage dari Porter.  

 Porter (1998) menyebutkan bahwa industri memiliki lima kekuatan yang 

saling berintreaksi sehingga membentuk kompetisi, yaitu:  

a. Tingkat persaingan/Rivalry. Organisasi berada dalam insutri yang penuh 

pemain. Produk atau jasa harus menghasilkan superior customer value yang 

dapat diperoleh melalui diferensiasi atau biaya rendah dan juga posisinya dimata 

pesaing. Analisa sumber-sumber laba/keunggulan kompetitif termasuk keunikan 

dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan keinginan pembeli, 

mengidentfikasi segemn pasar yang menguntungkan, sumber penerimaan yang 

menguntungkan, stargtegi pricing, menguasai posisi tawar menguntungkan.  

b. Pendatang baru. Banyak organisasi yang karena keberhasilannya tidak 

memperhitungkan organisasi kecil yang dapat menjadi pesaing dan mengambil 

konsumen setianya. Pendatang baru dalam suatu inudstri akan merubah 

kapasitas, yaitu keinginan untuk memperoleh market share. Ancaman tersebut 

tergantung dari faktor-faktor hambatan yang ada sebagai reaksi kompetitornya. 

c. Skala ekonomi. Menunjukan turunnya skala ekonomi per unit, karena secara 

abosulut pemain baru harus memproduksi skala beras atau biaya rendah. Ini 

berarti harus melakukan skala ekonomi pada produksi, penelitian, pemasaran, 

maupun jasa.  

d. Diferensiasi produk. Merek mencipatakan penghalang bagi pemain baru untuk 

megarah pada sifat keunikan produk atau jasa dan loyalitas konsumen. 

Diferensiasi tersebut berups iklan, customer service, produk unggulan. Untuk 

menambah tinggi pagar hambatan ini maka dapat digabungkan dengan faktor 

skala ekonomis.  

e. Kebutuhan modal. Modal diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha-usaha 

yang membutuhkan modal besar lebih sulit untuk dimasuki, namun perusahaan 

besar mampu meninvestasi industri lainnya.  
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f. Akses ke saluran distribusi. Pemain baru harus mengamanakan saluran 

distribusinya. Semakin terbatasnya jalur distriusi ataupun penjual eceran 

terhadap produk tertentu maka semakin menghambat pemain baru untuk ikut 

bersaing.  

g. Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat membatasai jumlah pemain atau malah 

mebuka peluang untuk pemain baru, dan bisa menutup peluang bisnis baru. 

h. Cost disadvantage independent of scale. Akses terhadap bahan baku, lokasi yang 

stragtegis, subsidi pemeritnah, lokasi yang menguntukan tidak memiliki oleh 

pemain baru walaupun mereka mampu untuk melakukan produksi besar karena 

adanya kurva belajar (learning curve).  

i. Kekuatan pemasok. Keunggulan akan dimilii pemasok apabila jumlahnya relatif 

sedikit dan pemasok cukup besar. Kadang indsutri tidak mempunyai kekuatan 

terhadap pemasoknya sehingga dimungkinkan terjadi. Tetapi ada kalanya 

pelanggan memiliki kekuatan terhadap pemasok. Keadaan ini terjadi karena 

pengguna terbesar produk tersebut dan atau produk tersebut memiliki banyak 

pesaing. Keuntungan menjadi pelanggan yaitu dapat melakukakn kerja sama 

dengan pemasok sehingga mereka akan dapat mendukung pemasaran produk 

atau jasa yang dihasilkan.  

j. Kekuatan konsumen. Didalam situasi persaingan yang ketat dimana hampir 

disetiap tempat terdapat penydeia produk jasa, maka kekuatan konsumen untuk 

memilih sangat besar.  

k. Produk pengganti/subsitusi. Produk subsitusi menempatakn suatu perusahaan 

pada keterbatasan dalam menentukan harga.  

C. Tujuan dan Strategi  

 Untuk memperoleh tujuan dan strategi harus menjawab tiga kunci 

pertanyaan, dibawah ini:  

Tabel 2.3 Tiga Kunci Pertanyaan  

Kunci Pertanyaan  Langkah-Langkah  Alat/metode  

1. Dimana posisi 

perusahaan 

sekarang  

Present position analysis  a. Analisis SWOT 

(kekuatan, 

kelemahan, 
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kesempatan, dan 

ancaman)  

b. Key succes 

factors 

2. Kemana arah 

yang diinginkan  

Tujuan  c. Penetapan tujuan  

3. Bagaimana cara 

mencapai tujuan 

tersebut 

Strategi  d. Penentuan 

startegi 

e. Driving forces 

analysis  

f. Sustainable 

competitive 

advantage  

a. Key succes factors, merupakan atribut yang harus dimiliki perusahaan untuk 

menemukan pilihan tujuan.  

b. Analisis kekuatan dan kelemahan, analisi ini mengidentfikasi fakor internal yang 

membatu atau melatar belakangi perusahaan dalam menemukan tujuan 

perusahaan.  

c. Analisis kesempatan dan anacaman, faktor-faktor lingkungan akan memberikan 

pengaruh favourably atau unfavourably pada perusahaan dalam mencari 

tujuannya.  

d. Driving forces analysis, menggambarkan faktor-faktor yang akan memberikan 

pengaruh terpenting pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tujuanya 

dan yang mana harus merupakan faktor terpenting. 

e. Sustainable competitive advantage, tahap ini menggambarkan kemampuan yang 

dibutuhkan perusahaan untuk menjaga posisi relatif yang menduukung untuk 

melawan komputer. 

f. Gap analysis, perusahaan yang eksis menggunakan gap analysis untuk meninjau 

keinginan masa datang dengan keadaan masa sekarang terhadap tujuan bisnis. 

Hal ini akan membantu perusahaan untuk meninjau dan memodifikasi strategu 

yang dibutuhkan. 

 

D. Struktur 
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 Dalam struktur dibahas dua hal penting yaitu struktur legal dan struktur 

organisasi :  

1. Struktur Legal 

 Pada struktur legal, tipe-tipe struktur kepemilikan secara hukum untuk distribusi 

profit dari bisnis adalah sebagai berikut : 

a. Sole proprietorship : merupakan struktur yang paling murah, bisa dibentuk 

dengan formalitas hukum dan kebutuhan minimum. 

b. Partnership : Beberapa grup berkumpul bersama dengan tujuan menghasilkan 

profit, tapi tidak berbentuk perusahaan. 

c. Private/proprietary limited company : merupakan perusahaan swasta dimana 

kewajiban pemilik dan pemegang saham terbatas pada jumlah kepemilikan 

saham mereka. 

d. Trust : melindungi aset perseorangan dimana bisnis seharusnya digugat untuk 

berbagai alasan. Trust memungkinkan profit bisnis untuk didistribusikan 

diantara sejumlah benefit sehingga dapat mengurangi total pajak yang harus 

dibayar. 

e. Public company : merupakan perusahaan dengan kepemilikan oleh 

publik/masyarakat. 

2. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi tidak memiliki suatu cara yang benar untuk menstruktur 

suatu perusahaan. Biasanya perusahaan tidak benar-benar menunjukan satu versi 

struktur, tetapi lebih kepada gabungan dari bebearapa versi struktur. Struktur 

diperoleh dari strategi dan menunjukan framework untuk mencapai strategi 

tersebut. Struktur akan mengidentifikasi hubungan antara manajer dengan sumber 

daya yang mendukung dan akan menentukan keputusan dan tindakan yang diambil. 

 

2.1.2.3 Perencanaan Pemasaran 

 Adapun bauran pemasaran untuk pemasaran barang yang digunakan adalah 

4P, yaitu (Alma, 2017:35) : 

a. Product 
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 Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing semua kegiatan 

marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang 

perlu diingat ialah bagaimana pun hebatnya usaha pro distribusi oleh konsumen 

maka kini perlu mendapat perhatian yang serius. 

b. Price 

 Masalah kebijaksanaan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk. 

Kebijaksanaan harga dapat dilakukan pada setiap 1 lembaga yaitu kebijaksanaan 

harga oleh produsen, grosir dan retailer. Harga di sini bukan berarti harga yang 

murah saja ataupun harga tinggi akan tetapi yang tepat sangat tergantung kepada 

berbagai faktor misalnya faktor harga pokok barang, kualitas barang, daya beli 

masyarakat, keadaan persaingan, konsumen yang dituju dan sebagainya. 

c. Place/Saluran distribusi 

 Sebelum produsen memasarkan produknya, maka sudah ada perencanaan 

tentang pola distribusi  yang akan dilakukan. Disini penting sekali perantara dan 

pemilihan saluran distribusinya. Perantara ini adalah sangat penting karena 

dalam segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. Kita dapat bayangkan, 

betapa sulitnya pasaran jika tidak ada orang yang menjajakan, tidak ada toko, 

kios, supermarket dan sebagainya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan :  You can 

eliminate the middle men, but cannot eliminate their functions, Artinya : Anda 

dapat meniadakan perantara akan tetapi tidak bisa menghilangkan fungsinya. 

Perantara dapat menjadi agen pembelian yang baik bagi para konsumen dan 

dapat pula menjadi penjual yang ahli bagi produsen. 

 Produsen dapat mengadakan lomba pajang rak toko diantara para retailer guna 

meningkatkan penjualan. Toko mana yang paling baik pajanganya akan diberi 

hadiah. Atau produsen tidak mengadakan perlombaan, tapi hanya meminjam rak 

toko dari suatu toko selama sekian bulan, kemudian diberi hadiah, sebagai sewa 

pajanganya. 

 Distributor ini harus dipilih secara berhati-hati, sebab dalam dunia bisnis banyak 

kemungkinan terjadi ketidakjujuran. Padahal sudah ditekankan bahwa bisnis 

yang berhasil dan bisa hidup kontinu ialah bisnis yang dijalankan atas dasar etika 
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kejujuran, artinya berprilaku jujur dalam segala hal, seperti jujur dalam 

membayar utang, menepati janji, dan sebagainya.  

d. Promotion 

 Antara promosi dan produk, tidak dapat dipisahkan, ini dua sejoli yang saling 

berangkulan untuk suksesnya pemasaran. Disini harusa da keseimbangan, 

produk baik, sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik promosi 

yang tepat akan sangat membantu suksesnya usaha marketing. Termasuk 

didalam kombinasi promosi ini adalah kegiatan-kegiatan advertising, personal 

selling, promosi penjualan, publicity, yang kesemuanya perusahaan digunakan 

untuk penjualan sebagai berikut ini : 

a. Advertising berarti berita tentang barang dan jasa pengertian yang lebih lengkap 

tentang advertising ialah bentuk presentasi atau penyajian dan promosi 

mengenai ide, barang-barang, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tententu. 

Dalam kegiatan ini termasuk bentuk-bentuk iklan di mass media cetak atau 

elektronik, papan teklame, spanduk, poster dan sebagainya. 

b. Personal selling adalah presentasi melalui percakapan satu atau dua orang 

penjual untuk tujuan melakukan penjualan. Personal selling ini dapat terjadi di 

toko, dirumah-rumah atau ditempat-tempat perusahaan yang dikunjungi oleh 

agen-agen penjual. 

c. Sales Promotion berarti promosi penjualan yaitu memberi dorongan kepada 

pembeli hanya mau membeli suatu produk dengan imbalan akan mendapat 

hadiah atau bonus tertentu. Biasanya sales promotion dilakukan pada periode 

tertentu. Hadiah-hadiah yang diberikan dapat dilakukan melalui undia, korting 

atau jual obral. Tujuan diadakan sales promotion : 

1. Menarik para pembeli baru. 

2. Memberi penghargaan kepada pemakai yang lama. 

3. Meningkatkan daya beli lain. 

4. Menghindarkan konsumen lari ke merk lain. 

5. Meningkatkan jumlah penjualan jangka pendek. 

Public Relations atau Publicity tujuan dari publicity ialah untuk memberikan 

citra yang baik dari masyarakat terhadap perusahaan. Melalui publicity dapat 
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dibentuk pandangan baik dan mencegah berita-berita negatif terhadap perusahaan. 

Contoh publicity ialah mengundang para wartawan berkunjung ke perusahaan, 

memberikan wawancara kemudian memuat berita-berita perusahaan di surat kabar 

tanpa pembayaran. 

 

2.1.2.4 Perencanaan Operasi 

 Tujuan perencanaan operasi harus mengacu pada misi bisnis, basis for 

growth dan apa yang dapat membuat bisnis menjadi sukses. Tujuan operasi dapat 

memasukan : target yang ditetapkan untuk produktivitas kerja, mengindentifikasi 

kontribusi utama yang memboroskan dan menentukan target untuk membuang 

pemborosan tersebut, menentukan stok optimum, mengidentifikasi dan memberikan 

prioritas pada item capital expenditure untuk operasi, menentukan program dalam 

menjalankan operasi. 

 Menurut Rangkuti (2015:19) “Manajemen Operasi adalah salah satu 

kegiatan manajemen fungsional. Kegiatan manajemen operasional selalu berkaitan 

dengan proses transformasi semua masukan (input) sumber daya secara terpadu 

sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dapat bentuk keluaran (output) baik 

yang berupa produk maupun jasa. Kegiatan melalui proses transformasi tersebut 

dilakukan secara efektif dan efisien, dan diukur berdasarkan kriteria tertentu secara 

spesifik. Hasilnya berupa kinerja produk atau jasa serta proses teknologi dan sesuai 

dengan tujuan pasar yang ingin dicapai.” 

 Untuk memperoleh tujuan dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai 

berikut dalam strategi operasi : 

1. Fasilitas (lokasi, bangunan, layout, plant) 

2. Material (inventory/stock, raw material) 

3. Proses (metoda produksi) 

4. Teknologi 

Untuk produksi yang lebih baik, dibutuhkan penentuan standar dasar dalam 

operasi agar dapat dilakukan pengukuran terus menerus (Pengukuran 

performance). Perbaikan dapat terus dimonitor dan standar yang ditetapkan dapat 
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menunjukan perbaikan. Terdapat lima dimesni yang dapat diusulkan untuk 

mengukur performance, yaitu: kualitas, biaya, jasa, flesibilitas dan inovasi.  

2.1.2.5 Perencanaan Sumber Daya Manusia  

Menurut Kasmir (2016:6) perencanaan sumber daya manusia adalah 

kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan analisi 

jabatan yang saudah dibuat. Perencanaan tenaga kerja meliputi jumlah tenaga kerja 

yang dibuthkan serta persyaratan yang diingikan. Hal ini penting agar perusahaan 

tidak mengalami kekurangan atau kelebihan karyawan.  

Prenecanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan 

tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didsarakan pada berbagai pertimbangan, 

anatara lain renacana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jensi atau 

bidang investasi yang dijalankan.  

Setelah melakukan perkiraan terhadap jumlah barang atau jasa yang akan 

dihaslkan, selanjutnya perkiraan ini diubah ke dalam jumlah orang yang dibtuhkan 

untuk mengerjakan dan melaksanakan aktivitas tersebut. Untuk level manajerial 

biasanya jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia dalam 

struktur organisasi perusahaan.  

 

2.1.2.6 Perencanaan Keuangan  

Salah satu bagian penting dalam penyusunan business plan adalah 

penyusunan perencanaan keuangan (financial planner). Karena sering kegagalan 

suatu usaha disebabkan ketidak mampuan dalam mengelola dan khususnya 

merencanakan keuangan. Prencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang 

menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatakan berbagai artibut 

keuangan secara terkonsep dan sistematis baik secara jangka pendek maupunjangka 

panjang. (Fahmi,2014:36) 

Laporan pendapatan atau disebut juga laporan akuntansi, menyediakan 

informasi penting mengenai kinerja dan sumber keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan utama adalah laporan pendapatan, neraca dan laoran arus kas. Memahami 
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tujuan dan isis tiap laporan keuangan ini penting bagi seorang wirausaha, jika ia 

akan menetukan persyaratan keuangan pendirian perusahaan dan menilai implikasi 

keuangan bisnis.  

Untuk melakukan evaluasi terhadap suatu rencana investasi, perlu 

melakukan 3 kegiatan pokok yaitu estimasi cash flow, estimasi rencana pendapatan 

yang ingin diperoleh dan evaluasi rencana investasi berdasarkan ukuran-ukuran 

yang jelas (Rangkuti,2005;204). Kriteria untuk mengukur suatu rencana investasi, 

yaitu :  

Dalam mengevaluasi sebuah rencana investasi diperlukan kriteria yang 

dapat digunakan untuk mengukur rencana investasi tersebut, yaitu:  

1. Net Present Value (NPV)  

NPV digunakan untuk memperhitungkan nilai waktu uang dari semua arus kas. 

Arus kas dapat berupa pengeluaran atau pemasukan. Kriteria penerimaan dicapai 

apabila NPV sama dengan nol atau bernilai positif, yang berarti present value 

(PV) dari arus kas masuk sama dengan atau lebih besar dari arus kas keluar.   

2. Profitability Index (PI)  

PI merupakan rasio antara PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar. Kriteria 

penerimaan dicapai apabila PI sama dengan atau lebih besar dari 1, yang berarti 

PV arus kas masuk sama dengan atau lebih besar dari PV arus kas keluar.  

3. Payback Period  

Payback period merupakan periode yang menunjukkan berapa lama yang 

diperlukan bagi modal yang ditanamkan untuk kembali. Semakin pendek waktu 

yang diperlukan untuk pengembalian biaya investasi, maka investasi tersebut 

semakin menguntungkan.  

Pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif membutuhkan rencana 

anggaran yang realistis. Perencanaan keuangan terdiri dari: pembiayaan awal,  

Payback period, Profitability Indeks (PI),  NPV (Net Present Value), dan IRR 

(Internal Rate of Return) 

1. Pembiayaan awal 

Rencana yang realistis dapat disusun dengan cara menentukan secara actual 

jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis (start-up costs) dan 
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dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan  (operating costs) 

(Rangkuti, 2005). Pembiayaan awal diperlukan untuk menentukan harga, 

pendapatan dan profitabilitas. 

2. Payback period (PP) 

Payback period adalah suatu periode yang menunjukan berapa lama modal 

yang ditanamkan dalam proyek tersebut dapat kembali. Semakin sedikit waktu 

yang digunakan dalam pengembalian investasi maka prospek dari bisnis usaha 

tersebut makin baik. 

Payback Periode (PP) =  
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤
=    

𝐶𝑜

𝐶
 

3. Profitability Indeks (PI)   

Profitability Indeks adalah metode ini menghitung perbandingan antara nilai 

arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. 

Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar 

PI, investasi semakin layak. Kriteria penerimaan proyek bila PI proyek sama 

dengan atau lebih besar    dari 1. Jika proyek sama dengan atau lebih besar dari 

1, artinya PV penerimaan sama dengan atau lebih besar dari PV pengeluaran. 

Profitability Indeks (PI)  = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠 𝑀𝐴𝑠𝑢𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
 

4. Net Present Value (NPV)  

NPV digunakan untuk menghitung nilai tambah dari investasi terhadap suatu 

bisnis usaha. Sesuai dengan tujuan bisnis usaha yaitu meningkatkan atau 

memaksimumkan nilai bisnis tersebut. NPV didapat dari nilai cash flow yang 

didapat dari tahun-tahun mendatang di-present value-kan lalu dikurangi initial 

outlay/investasi awal bisnis tersebut. 

n CFt 

 NPV =     ∑  ---------------  -  IO  

t=1   
(1 + k)t 

 

dimana : 

     CFt        =  Cash Flow tahun ke-t 
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      k   =  Cost Of Capital (WACC/IRR) 

      IO    =  Initial Outlay / Investasi Awal 

      n  =  Umur Investasi 

5. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan 

NPV sama dengan nol. Jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari discount 

factor, maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak untuk 

dilakukan. Jika sama dengan discount factor, dikatakan investasi yang 

ditanamkan akan balik modal, sedangkan jika IRR lebih kecil dari discount 

factor maka investasi yang ditanamkan tidak layak. 

IRR = i1 + 
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
 ( i1 – i2) 

Keterangan: 

IRR       = Internal Rate of Return 

i1    = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV+ 

i2    = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV- 

NPV1  = Net Present Value bernilai positif 

NPV2  = Net Present Value bernilai negatif 

 

2.1.2.7 Keunggulan Bersaing  

Konsep keunggulan bersaing digambarkan oleh Porter dalam Sunyoko 

(2015:11) sebagai inti sari dari strategi bersaing. Menurut Porter ada strategi 

bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing ada tiga, yaitu :  

a. Strategi inovasi, yaitu digunakan untuk mengembangkan produk atau jasa yang 

berbeda dari pesaing. 

b. Strategi penurunan biaya, yaitu menekankan pada usaha perusahaan untuk 

menjadi produsen dengan penawaran harga produk yang rendah. 

c. Strategi peningkatan mutu, yaitu lebih mengutamakan pada penawaran produk 

atau jasa yang lebih berkualitas, meskipun produknya sama dengan pesaing.  
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Keunggulan bersaing yang sudah dicapai suatu perusahaan harus 

dipertahankan, untuk menjadikan keunggulan bersaing tersebut menjadi 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Menurut Barney dan Wright dalam 

Sunyoto (2015:11), ada empat kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber 

daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan : 

a. Merupakan sumber daya perusahaan yang sangat berharga (valuecable), 

terutama dalam kaitanya dengan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan 

dan atau menetralisasi ancaman dari lingkungan perusahaan. 

b. Relatif sulit untuk dikembangkan, sehingga menjadi langka di lingkungan 

kompetitif. 

c. Sangat sulit untuk ditiru atau diimitasi. 

d. Tidak dapat dengan mudah digantikan/subtitute oleh produk lainya yang 

signifikan. 

 

2.1.2.8 Inovasi 

  Berinovasi bagi seseorang wirausaha merupakan kunci sukses. Inovasi 

merupakan tindakan kewirausahaan untuk meraih sukses dalam persaingan. 

Melalui penelitian dan pengembangan (research and development) para 

wirausahawan menemukan kebaruan, kegunaan dan kemudahan sebagai nilai 

tambah dan daya saing. (Suryana: 2013:14)  

  Menurut Zimmerer dalam Suryana (2013:14) keinovasian adalah 

kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan seacara kreatif dan 

menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia 

(inovation is the ability to apply creative solutions to those problems and 

opportunities to enchance or to enrich people’s live) 

 

2.1.2.9 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT berfungsi untuk menampilkan apa yang menjadi andalan 

dan kekurangan suatu perusahaan agar dapat terus bertahan dalam industri bisnis. 

Beberapa pandangan para ahli tentang Analisis SWOT sebagai berikut : 
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1. Analisis SWOT merupakan faktor  yang sistematis untuk merumuskan strategi-

strategi yang akan dijalankan oleh sautu perusahaan (Freddy Rangkuti, 2006:18-

19).  

2. Analisis SWOT juga menjadi salah satu alat yang sangat berguna dalam lingkup 

bisnis, karena SWOT merupakan metode Analisa yang cukup baik, efektif dan 

efisien dalam mengenali kemungkinan-keumungkinan yang berkaitan dengan 

hal inovasi dalam lingkup bisnis. 

Mengacu dari pengertian para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

analisis SWOT merupakan metode yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam 

lingkup bisnis untuk menggambarkan suatu keadaan dan mengevaluasi masalah 

dalam perusahaan dan juga merupakan sebuah konsep bisnis.  

Analisis SWOT merupakan sebuah singkatan dari strength, weakness, 

opportunities and threats. Penjelasan SWOT dibawah ini menurut (David, Fred R 

2005:47) 

1. Kekuatan (strength) 

 Kekuatan (strength) adalah kemampuan sumberdaya yang dapat memberikan 

keterampilan berbeda atau keunggulan relatif suatu perusahaan terhadap pesaing 

dan kebutuhan pasar.  

2. Kelemahan (weakness) 

 Kelemahan (weakness) adalah kekurangan atau ketidak mampuan perusahaan 

dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen yang menjadi hambatan 

kinerja sebuah perusahaan. 

3. Peluang (opportunities) 

 Peluang (opportunities) adalah suatu keadaan penting yang dapat 

menguntungkan dalam lingkugan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan-

kecenderungan penting yang datang menjadi sumber peluang bagi perusahaan 

jika dikelolal dan dimaksimalkan dengan baik.  

4. Ancaman (treath) 
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 Ancaman (treath) merupakan suatu keadaan yang tidak menguntungkan di 

dalam lingkungan perusahaan atau organisasi karena bisa mengganggu stabilitas 

kinerja perusahaan. Ancaman merupakan gangguan utama bagi pelaku bisnis, 

masuknya pesaing baru, persaingan harga sebagai ancaman eksternal sementara 

menurunnya kualitas produk dan kehilangan pegawai menjadi ancaman internal 

perusahaan. 

 

2.1.1. Analisis Kelayakan Bisnis Kriteria Timmons 

Ada sejumlah kegiatan yang perlu dikerjakan sebelum Anda mulai 

perencanaan. Pertama, Anda tidak ingin menghabiskan banyak waktu pada setiap 

ide yang mungkin sedang Anda pertimbangkan. Waktu Anda akan lebih baik 

dihabiskan untuk ide-ide yang memiliki potensi terbesar dan peluang sukses 

terbesar. Bab ini menyajikan Anda dengan alat Layar Cepat. Metode ini dapat 

membantu Anda dengan cepat mengevaluasi beberapa ide dan memutuskan yang 

mana peluang paling menarik. Setelah Anda mengidentifikasi peluang itu, langkah 

selanjutnya adalah mulai merinci item tindakan yang harus Anda selesaikan 

persiapan untuk perencanaan. Kami menyediakan Anda dengan perencanaan bisnis 

panduan yang akan membantu Anda menjadwalkan tugas-tugas yang ada. Bab ini 

diakhiri dengan ikhtisar proses perencanaan bisnis dan ketiganya berbagai jenis 

rencana yang biasa digunakan pengusaha. 

Menyadari bahwa Anda tidak dapat melakukan perencanaan bisnis yang 

menyeluruh untuk masing-masingnya dan setiap ide yang Anda anggap pantas, 

penting untuk segera menyaring ide untuk menentukan mana yang pantas mendapat 

perhatian lebih. Layar Cepat adalah alat yang dapat membantu Anda membuang 

ide-ide buruk dengan cepat. Peluang terdiri dari "Empat Jangkar."  

1.  Mereka menciptakan atau menambah nilai signifikan bagi pelanggan atau 

pengguna akhir.  

2.  Mereka melakukannya dengan memecahkan masalah yang signifikan, atau 

memenuhi keinginan atau kebutuhan yang signifikan, di mana seseorang 

bersedia membayar  premium.  
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3.  Karena itu mereka memiliki pasar yang kuat, margin, dan menghasilkan uang 

karakteristik: cukup besar ($ 50 juta +), pertumbuhan tinggi (20 persen +), 

margin tinggi (40 persen +), dan kuat dan gratis awal arus kas (pendapatan 

berulang, aset rendah, dan modal kerja), potensi laba tinggi (10 hingga 15 persen 

+ setelah pajak), dan mereka menawarkan IRR menarik (25 hingga 30 persen + 

IRR).  

4.  Mereka sangat cocok dengan pendiri dan tim manajemen di waktu dan di pasar 

dan dengan keseimbangan risiko-hadiah.  

Analisis kelayakan bisnis dilakukan dengan menggunakan kriteria 

Timmons yang meliputi permasalahan pada pasar sasaran Leipzig, yaitu pasar, 

ekonomi, keunggulan kompetitif, sustanbility, tim manajemen dan diferensiasi 

strategis. Melalui analisis kelayakan menggunakan kriteria Timmons yang telah 

dilakukan, Leipzig dapat menghadapi tantangan yang ada perencanaan yang telah 

dibuat. Berdasarkan analisis kelayakan bisnis menurut Timmons ada beberapa 

kriteria perusahaan dikatakan berpotensi tinggi dan layak perusahaan tersebut 

dijalankan, berikut beberapa kriteria menurut Timmons : 

Tabel 2.4 Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Pasar 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian Potensi  Potensi 

Tinggi Rendah 

Pasar 

Pasar Terindetifikasi 
Tidak 

Terindetifikasi 
  

Konsumen Terjangkau 
Tidak 

Terjangkau 
  

Waktu 

Kembali 

Modal 

< 1 Tahun < 3 Tahun   

Nilai 

Tambah 
Tinggi Rendah   

Usia 

Produk 
Panjang Pendek   

Ukuran 

Pasar 

Potensi 

Penjualan 

Tinggi 

Potensi 

Penjualan 

Rendah 
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Tabel 2.5 Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Keuangan 

Variabel Kriteria 

Indikator 

PA Ciamis 

Panjalu 
Penilaian 

Potensi 

Tinggi 

Potensi 

Rendah 

Keuangan 

Waktu 

mencapai 

arus kas 

positif 

1,5 - 2 

Tahun 

> 4 

Tahun 
  

Potensi ROI > 25% 
< 15% - 

20% 
  

Kebutuhan 

modal 

Rendah 

hingga 

menengah 

Tinggi   

Potensi IRR > 25% < 15%   

Beban 

belanja 

modal/SDM 

Rendah  Tinggi   

Laba 

setelah 

pajak 

> 10% Rendah   

Laba Kotor > 40% < 20%   

 

Tabel 2.6 Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Keunggulan Kompetitif 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian Potensi 

Tinggi 

Potensi 

Rendah 

Keunggulan 

Kompetitif 

Biaya 

tetap dan 

Biaya 

variabel 

Rendah 

hingga 

menengah 

Tinggi   

Kontrol 

terhadap 

biaya, 

harga 

dan 

distribusi 

Kuat Rendah   
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Tabel 2.7 Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Tim Manajemen 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian Potensi 

Tinggi 

Potensi 

Rendah 

Tim 

Manajemen 

Tim 

Manajemen 
Unggul 

Tidak 

Unggul 
  

Pengalaman Dimiliki 
Tidak 

Dimiliki 
  

Integritas Tinggi Rendah   

 

Tabel 2.8 Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Diferensiasi Strategis 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian 
Potensi 

Tinggi 

Potensi 

Rendah 

Diferensiasi 

Strategis 

Manajemen 

Pertanian 

Terkonsep 

dengan 

baik 

Diabaikan   

Pemilihan 

Waktu 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 
  

Fleksibilitas 
Dapat 

Beradaptasi 

Tidak 

dapat 

Beradaptasi 

  

Saluran 

Distribusi 

Dapat 

Diakses 

Tidak 

dapat 

Diakses 

  

 

2.2   Kerangka Pemikiran  

 Untuk memulai suatu bisnis diperlukan gagasam usaha. Gagasan usaha 

berasal dari peluang, yaitu celah pasar atau mungkin juga gagasan yang muncul dari 

dalam diri. Peluang dapat di analisis dan diidentifikasi melalui pengembangan 

kreativitas (gagasan), melalui metode pengamatan antara lain dengan mengamati 

perkembangan competitor. Terkait dengan usaha fashion ini, tentu idenya adalah 

bagaimana menyediakan produk fashion dengan konsep menarik, kualitas terbaik, 

dan bernilai lebih. Dengan tingginya animo masyarakat pada perkembangan 

fashion ini, terlihat bahwa potensi pengembangan usaha fashion ini sangatlah besar. 
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Namun tentunya pada pangsa pasar ini, kualitas produk haruslah unik karena 

terdapat pesaing yang sudah melegenda. 

 Keunikan atau inovasi pada usaha fashion tersebut tentunya bisa dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap produk yang telah ditawarkan oleh 

pesaing. Pengamatan ini berfungsi untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kepuasan konsumen dan juga perkembangan pangsa pasar. 

 Inovasi tersebut bisa dilakukan dalam segala hal, misalnya dalam hal 

pemasaran, keungan, sumber daya, dan atau proses dari jasa itu sendiri. Namun 

tentunya hal ini tidaklah mudah dilakukan karenanya seorang wirausaha harus jeli 

dalam melihat peluang tersebut. Dengan kejadian dan nalurinya sebagai seorang 

wirausaha, tentunya peluang tersebut dapat ditangkap dan dimanfaatkan. 

 Tidak hanya itu, gagasan atau inovasi tentang usaha fashion tersebut dapat 

menjadi usaha yang unggul, apabila produk tersebut dapat dipasarkan. Karena 

itulah dibutuhkan analisis tentang potensi pasar dari inovasi fashion ini. Dengan 

menganalisa lingkungan usaha serta persaingan yang ada, maka wirausaha. Dari hal 

tersebut maka dapat disusun suatu target bisnis yang dapat terukur dan terealisasi. 

 Apabila potensi dari usaha tersebut dinilai layak untuk ditindak lanjuti, 

maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat suatu perencanaan 

bisnis yang didalamnya setidaknya membahas bagaimana perencanaan tersebut dari 

sisi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan operasional. Dan jika dari 

analisa perencanaan bisnis tersebut layak untuk diimplementasikan sebagai suatu 

bisnis. 

 Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang peneliti gunakan dalam  

penelitian ini : 
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Gambar 2.1 

Diagram alur Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Usaha 

ANALISA POTENSI PROYEK 

Lingkungan & Keunggulan 

Produk 

Layak? 

PERENCANAAN 

PEMASARAN 
Proyeksi 

penjualan & 

rincian program 

pemasaran 

OPERASI 

Deskripsi 

operasi dan 

Proses 

operasi 

SDM 

Struktur 

organisasi dan 

rincian tugas 

KEUANGAN 

Cash Flow 

Laba Rugi 

Ratio Analysis 

Layak? 

START UP 

IYA 

TIDAK 

IYA 

TIDAK 


