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BAB V 

PEMBAHASAN 

1.1 Profil Bisnis 

 

Gambar 5.1 Logo Leipzig 

 

Berikut adalah profil singkat perusahaan:  

a. Nama Perusahaan  : Leipzig 

b. Jenis Produk : Fashion 

c. Alamat Perusahaan : Komplek Pasadena Jl. Rofina No.44, 

                                      Bandung, Jawa Barat – Indonesia   

d. Tahun Didirikan  : 2019 

e. Nama Pemilik : Reza Alifian Irawan 

Leipzig merupakan produk Local Brand  yang bergerak dalam bidang 

industri fashion  dalam bentuk tas/backpack. Nama Leipzig sendiri diambil dari 

nama kota besar yang ada di negara Jerman, pemilihan nama brand ini karena nama 

Leipzig adalah nama yang unik dan juga mudah di ingat, perancang bisnis plan ini 

juga memilih nama brand ini karena random atau berfikir bahwa Leipzig adalah 

nama yang sangat bagus. Leipzig dijadikan sebagai aksesoris baru terhadap dunia 

fashion terutama laki-laki. Tas leipzig, dirancang sebagai model utama yang 

memiliki ciri khas desain modern, tas ini dan juga memiliki warna yang dominan 

untuk para laki-laki.  

Produk tas Leipzig memiliki keunggulan dalam bahan dasar nya yaitu  

waterpoof. Maka produk tas Leipzig  ini dirancang  agar dapat memberikan 
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kepraktisan dan kenyamanan dalam menyimpan barang.  Terutama ketika sedang 

beraktivitas seperti sedang berkerja atau sedang melakukan aktivitas pembelajaran 

karena dapat menyimpan laptop dan gadget lainya. 

Dalam penjualannya Leipzig akan lebih memasuki area social media dan 

juga online shop karena saat ini penjualan online sangat efektif dan juga akan 

memangkas biaya sewa tempat yang akan dapat memberikan harga yang tidak 

terlalu mahal pada saat penjualan produk. Penjualan produkpun rencananya akan 

dijual secara world wide, dan juga diharapkan produk ini akan berkolaborasi dengan 

produk lokal lainya dengan berharap meningkatkan konsumsi masyarakat akan 

produk lokal. 

 

5.2  Visi, Misi, dan Tujuan 

Untuk menjalankan suatu bisnis diperlukan suatu pernyataan yang dapat 

menggambarkan maksud utama dari bisnis tersebut sehingga dapat memberikan 

pelayanan terbaik. Pernyataan tersebut disebut sebagai visi bisnis, adapun visi, misi 

dan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Visi 

Dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dan menjadikan Leipzig sebagai 

Brand yang dapat dicakup oleh masyarakat baik anak muda maupun orang dewasa 

yaitu para perkerja kantor. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen. 

b. Terus menerus memberikan inovasi pada produk. 

c. Kepuasan konsumen merupakan prioritas Leipzig. 

d. Menjadi contoh bagi produk lokal lain dalam mengembangkan produknya. 

3. Tujuan 

a. Mendapatkan profit dan dapat menciptakan lapangan perkerjaan baru. 

b. Menghadirkan produk yang mempunyai tampilan yang berbeda juga         

menarik. 

c. Mengasah hobi dalam berwiraswasta. 
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d. Memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa semua orang bisa 

berwiraswasta asalkan ada keinginan yang kuat. 

 

1.2 Analisis Lingkungan Usaha 

Analisis lingkungan usaha memerlukan terlebih dahulu pengetahuan 

mengenai tentang pengaruh faktor internal dan pengaruh faktor eksternal terhadap 

kegiatan usaha tersebut. Faktor internal dan eksternal akan menentukan langkah 

yang akan dilakukan apabila melakukan rancangan bisnis dan strategi apa yang 

harus dilakukan agar produk siap untuk ke pasaran luas. Dengan demikian, dapat 

membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang yang potensial dan 

ancaman yang akan dihadapi kedepanya. Lokasi yang cocok untuk Leipzig adalah 

di sekitar Jl. Trunojoyo – Jl. Sultan Agung karena lokasi tersebut adalah lokasi 

industri fesyen kota bandung. 

 

5.2.1   Analisis Lingkungan Eksternal Makro 

Faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan eksternal makro diantaranya 

adalah politik, ekonomi, teknologi, dan sosial. 

1. Faktor Politik, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

suatu bisnis. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap industri fashion 

adalah mewujudkan harmonisasi regulasi dan tarif untuk mendukung pelaku 

industri fashion di Indonesia dan Kota Bandung khususnya. Sehingga dengan 

demikian, kebijakan-kebijakan yang panjang dan berbelit dalam hal perizinan 

usaha akan dipangkas untuk mempermudah pelaku bisnis dalam melakukan 

aktivitasnya. 

2. Faktor Ekonomi, akan mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli 

suatu produk yang ditawarkan. Adapun lingkungan bisnis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika tingkat inflasi tinggi akan membuat daya beli masyarakat menjadi rendah. 

Masyarakat akan lebih cenderung menahan diri untuk membelanjakan uangnya 
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demi memenuhi keinginannya maka disini Leipzig harus bisa memperkirakan 

dan memposisikan diri ketika inflasi tinggi terjadi.  

b. Tingkat perekonomian yang mulai membaik membuat daya beli masyarakat 

menjadi lebih tinggi. 

3. Faktor Teknologi, membuat akses konsumen dan produsen menjadi lebih 

efektif dan efisien dalam bertransaksi. Jangkauan pemasaran juga akan menjadi 

lebih luas karena didukung oleh teknologi yang semakin berkembang dan juga 

mempermudah produk Leipzig dalam pemasaran maupun dalam transaksi 

produk yang membuat Leipzig bisa dibeli secara global.  

4. Faktor Sosial, seiring berkembangnya zaman dan kemudahan akses untuk 

bersosialisasi dengan teman, keluarga, dan netizen melalui media sosial, 

membuat orang banyak sering memposting referensi fashion di akun media 

sosial yang ia miliki. Dan biasanya orang yang melihat postingan fashion yang 

ditampilkan, akan membuat rasa penasaran untuk mencoba produk  tersebut. Hal 

ini akan membuat efek promosi yang luas, sehingga mempermudah produk 

Leipzig untuk menawarkan produknya. 

5.2.2     Analisis Lingkungan Eksternal Mikro 

Faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan eksternal makro meliputi : 

A. Para Pesaing 

Lingkungan persaingan Leipzig tercemin dari tipe, jumlah dan norma-norma 

perilaku organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang 

dihadapinya, organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya  sehingga lebih 

mampu mengoptimalkan operasi–operasinya.. Didalam hal persaingan, ada 

beberapa kelebihan pesaing lain yang perlu diketahui yaitu : 

1. Usaha yang cukup lama membuat brand lain lebih dikenal daripada brand 

Leipzig yang baru akan muncul kepasar karena umur yang sudah cukup lama 

juga harga yang lebih murah dikarenakan jumlah produksi lebih banyak 

2. Pengalaman kompetitor dalam menjual produk lebih tinggi. 

3. Pilihan produk yang lebih bervariatif 

4. Memiliki social media yang lebih berpengalaman melakukan pemasaran. 

B. Langganan/Konsumen 
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Strategi kebijaksanaan dan taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung 

situasi pasar dan langganan. Analisa langganan berguna untuk mengantisipasi 

perubahan perilaku pasar atau langganan dan mengarahkan pengolakasian 

sumberdayanya sesuai kebutuhan dan keinginan langganan juga konsmen yang 

loyal akan Leipzig akan mempromosikan secara gratis kepada teman-temanya. 

C.  Pasar Tenaga Kerja 

Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan berbagai bermacam – 

macam  ketrampilan , kemampuan , dan pengalaman/ Kemampuan menarik dan 

mempertahankan karyawan yang cakap merupakan kebutuhan prasyarat bagi 

perusahaan yang sukses. Ada tiga faktor yang paling berpengaruh 

terhadap  pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan, yaitu reputasi perusahaan 

di mata angkatan kerja, tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan tersedianya tenaga 

kerja yang dibutuhkan. 

D. Lembaga Keuangan 

Organisasi dalam Leipzig sangat tergantung pada sumber-sumber dari sumber 

daya untuk memenuhi kebutuhan baku (mentah), bahan pembantu, pelayanan 

energi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pengeluaran agar lebih 

efektif dan efisien. 

E.  Perwakilan Pemerintah 

Hubungan Leipzig dengan perwakilan-perwakilan pemerintah akan semakin 

komples. disamping merupakan atau menjadi para penyedia dan kreditur bagi 

perusahaan, juga menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi , 

prosedur-prosedur perijinan. 

5.2.2.1 Analisis Lingkungan ekstern mikro terdiri dari :  

A. Pelanggan (customers) 

Pelanggan membeli produk barang dan jasa. perusahaan tidak dapat hidup tanpa 

dukungan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan usahanya suatu 

perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Pengamatan reaktif dan proaktif merupakan strategi dalam mengamati kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Pengamatan reaktif adalah memusatkan perhatian pada 
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kecendrungan dan masalah pelanggan setelah kejadian, misalnya mendengarkan 

keluhan pelanggan. Pengamatan proaktif terhadap pelanggan adalah dengan 

memperkirakan kejadian, kecendrungan, dan masalah sebelum hal itu terjadi 

(sebelum pelanggan mengeluh). 

B. Pesaing (Competitors) 

Pesaing adalah perusahaan di dalam industri yang sama dan menjual produk atau 

jasa kepada pelanggan. Seringkali perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan 

usaha tergantung pada apakah perusahaan melakukan pelayanan yang lebih baik 

daripada pesaing lain. Karena itu, perusahaan harus melakukan analisis bersaing, 

yaitu menentukan siapa pesaingnya, mengantisipasi pergerakan pesaing, serta 

memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing. 

Berdasarkan survey yang dilakukan pada media online baik website dan 

media social, terdapat beberapa pesaing yaitu : 

 

Tabel 5.1 Pesaing 

No. Pesaing 

Jumlah 

Followers 

Instagram 

Kondisi Pesaing 

                               NIION 91.500 

a. Memiliki umur usaha yang sudah cukup 

lama. 

b. Memiliki desain yang mempunyai ciri khas 

tersendiri. 

c. Harga yang murah. 

d. Produk tidak memiliki kepraktisan dalam 

menyimpan barang lebih. 

2. Orbitgear 25.100 

a. Memiliki pemasaran yang menarik 

konsumen dalam pasar yang jarang 

dimasuki. 

b. Karateristik produk sama dengan Leipzig. 

c. Harga yang ditawarkan untuk kalangan 

menengah keatas. 

d. Produk dikenal didalam dan diluar negri. 

3. Visval 494.000 

a. Meliki umur usaha yang sudah lama. 

b. Harga yang terjangkau. 

c. Produk yang bervariatif 

 Pangsa pasar yang ditargetkan oleh Leipzig adalah kaum urban dan para 

perkerja kantor yang memerlukan tas yang praktis. Rentan usia yang ditargetkan 



46 

 

oleh Leipzig adalah umur 15 – 30 tahun, dimana pada umur ini mereka 

menginginkan sesuatu yang berbeda, mementingkan gaya hidup dan menginginkan 

produk yang pada praktis untuk menyimpan segala barang untuk keperluan sehari 

harinya. Namun konsumen potensial yang ditargetkan oleh Leipzig adalah para 

mahasiswa yang setiap hari membawa barang dan laptop. 

Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru untuk masuk kedalam 

suatu industri yang sering disebut, dengan hambatan masuk. Menurut Michael E. 

Porterdalam Umar (2001:79). Sebagai berikut : 

a. Skala ekonomi 

b. Deferensiasi produk 

c. Kebutuhan modal 

d. Biaya peralihan 

e. Akses kesaluran distribusi 

f. Ketidakunggulan biaya independent 

g. Peraturan pemerintah 

C. Pemasok (suppliers) 

Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, 

keuangan dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Terdapat hubungan saling 

ketergantungan antara pemasok dan perusahaan. Ketergantungan perusahaan pada 

pemasok adalah pentingnya produk pemasok bagi perusahaan dan sulitnya mencari 

sumber lain sebagai pengganti. Ketergantungan pemasok pada perusahaan adalah 

suatu tingkat dimana perusahaan pembeli sebagai pelanggan bagi pemasok dan 

sulitnya menjual produk kepada pembeli lain. Leipzig sudah memiliki pemasok 

bahan baku tetap untuk menunjang produksi yang berkesinambungan. 

D. Produk Substitution 

Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri tertentu akan bersaing 

pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang 

substitution kuat bilamana. Konsumen dihadapkan pada switching cost yang 

sedikit, dan jika produk substitution itu mempunyai harga yang lebih murah atau 

kualitas yang sama, bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri. 
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5.2.3   Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan bisnis internal adalah faktor faktor yang ada dalam kegiatan 

produksi itu sendiri dan berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. Biasanya 

Lingkungan ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan suatu 

perusahaan. Lingkungan ini sendiri terdiri dari: 

a. Tenaga kerja 

b. Modal 

c. Bahan baku 

d. Alat produksi 

e. Manajemen 

f. Pemegang saham 

Dalam analisis lingkungan internal, diperlukan peralatan atau metode 

untuk menganalisis posisi usaha pada saat ini, untuk itu digunakan key succes 

factor. Key Success Factor (KSF), merupakan sesuatu yang harus dimiliki 

perusahaan. Yang menjadi kunci keberhasilan dari bisnis ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Reliability (Keandalan) 

a. Harga Leipzig yang terjangkau dan juga memiliki design yang berkelas. 

b. Respon dalam pelayanan online produk Leipzig.  

c. Instagramable. 

2. Responsiveness (Ketanggapan) 

a. Kemampuan para pegawai Leipzig yang cepat dan cekatan dalam melayani 

konsumen. 

b. Kemampuan dalam menyelesaikan keluhan konsumen dengan cepat dan 

tanggap. 

3. Competence (Kemampuan / Keahlian) 

a. Para pegawai Leipzig terutama admin harus memiliki pengetahuan akan produk 

yang akan ditawarkan. 

b. Memberikan informasi dan saran kepada konsumen saat memilih produk 

Leipzig. 

4. Access (Kemudahan) 
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a. Berkerjasama dengan online shop agar konsumen Leipzig lebih mudah 

mendapatkan barang yang di inginkan. 

b. Mempunyai saluran komunikasi yang mudah untuk dihubungi. 

5. Courtesy (Kesopanan/Kebaikan)  

a. Penerapan sikap sopan kepada konsumen. 

b. Memberikan sikap sopan dan ramah kepada konsumen. 

c. Memberikan   pelayanan kepada semua konsumen dengan tidak memandang 

status sosial. 

6. Communication (Komunikasi) 

a. Memberikan informasi atau berkomunikasi kepada konsumen dalam bahasa 

yang dapat dipahami dan sopan. 

b. Mendengarkan dan menerima dengan baik segala saran dan keluhan yang 

diberikan oleh konsumen yang sudah membeli produk Leipzig. 

7. Credibiility (Kepercayaan) 

a. Seluruh pegawai atau admin diwajibkan untuk jujur dan dapat dipercaya dalam 

berinteraksi dengan konsumen. 

b. Menjaga reputasi Leipzig dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap 

konsumen. 

8. Understanding/knowing the costumer (Memahami Konsumen) 

a. Para pegawai atau admin mempunyai kemampuan memahami kebutuhan yang 

di inginkan oleh konsumen seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen ketika 

menginginkan tas yang sesuai dengan kriteria yang dicari. 

9. Tangibles (Bukti Langsung)  

a. Kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan peralatan yang dipakai. 

b. Kerapihan dan kebersihan penampilan dari pegawai. 

c. Kerapihan penataan produk. 

d. Respon terhadap konsumen yang menanyakan harga atau informasi yang 

ditanyakan konsumen. 

10. Assurance (Jaminan)  

a. Memberikan jaminan kepuasan kepada konsumen dalam pelayanan maupun 

barang yang didapatkan oleh konsumen. 
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11. Empathy (Empati) 

a. Memberikan pelayanan dengan tidak memandang status sosial. 

12. Ethic (Etika)  

a. Kebersihan dan kerapihan penampilan dari para pegawai. 

b. Kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

Dan yang menjadi keberhasilan utama dalam produk Leipzig ini dengan 

mmemberikan kualitas pelayanan yang optimal bagi seluruh calon konsumen dan 

juga harga yang dapat bersaing dengan para kompetitor. Dengan menerapkan 

seperti ini maka akan memberikan image bahwa produk lokal dapat bersaing 

dengan produk non lokal juga semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk 

ini dengan harga yang terjangkau.  

 

1.3 Analisis S.W.O.T 

Analisis SWOT dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dimana dari analisis sebelumnya dapat mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang membantu atau melatarbelakangi perusahaan dalam 

menemukan tujuan perusahaan serta kesempatan dan ancaman yang menghalangi 

usaha untuk mecapai tujuanya.  

 

5.3.1    Analisis Faktor Strategis Internal dan Faktor Strategis Eksternal 

Dari hasil identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi 

faktor internal Leipzig sebagai berikut : 

1. Faktor Internal (IFAS) 

Tabel 5.2   

Kekuatan Produk Leipzig 

Strength 1 – S1 Tempat produksi merupakan tempat yang 

berkualitas dan berpengalaman dalam 

pembuatan produk tas 

Strength 2 – S2  Harga yang terjangkau 

Strength 3 – S3 Respon pelayanan  

Strength 4 – S4  Desain yang menarik  
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Strength 5 – S5  Memiliki kepraktisan yang bagus 

Strength 6 – S6  Produk yang berkualitas 

 

 Lalu Leipzig juga mempunyai beberapa kelemahan/keterbatasan dalam 

melakukan pengembangan produknya dan yang paling utama adalah 

pengembangan dalam segi online shop/website produk karena harus memiliki 

kemampuan khusus untuk mengimplementasikan keahlian tersebut. Dengan 

keterbatasan ini, strategi yang telah direncanakan tidak semua bisa 

diimplementasikan sehingga akan dapat mengurangi daya tarik sebagai produk 

yang baru muncul dipasaran. Perlu daya juang yang lebih agar produk Leipzig dapat 

dilirik oleh konsumen. Lalu kelemahan produk Leipzig dapat dilihat di tabel 

dibawah ini : 

Tabel 5.3  

Kelemahan Produk Leipzig 

Weakness 1 – W1 Tempat produksi Leipzig belum menjadi 

pusat produksi tas  di Kota Bandung 

Weakness 2 – W2 Tidak ada desainer 

Weakness 3 – W3 Promosi terbatas 

Weakness 4 – W4 Modal yang terbatas 

Weakness 5 – W5 Pengalaman yang kurang dari pemilik 

produk 

 

 Trend dari masyarakat terutama pada masyarakat muda mengenai 

pentingnya berpenampilan dan berpakaian menarik yang saat ini sedang 

mengemuka tentunya menjadi peluang yang harus bisa dimanfaatkan. Saat ini, 

hampir seluruh masyarakat muda menyisihkan penghasilanya untuk membeli 

produk fashion, dan juga perkemnbangan trend dan fashion yang terus berkembang 

saat ini membuat pangsa pasar lebih besar dan potensial lagi.  

2. Faktor Eksternal (EFAS) 

Tabel 5.4   

Peluang Produk Leipzig 

Opportunity 1 – O1 Barang yang tidak pernah kadaluarsa 
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Oppoturnity 2 – O2  Banyaknya para desainer muda yang kreatif 

Oppoturnity 3 – O3 Berkembangnya model yang mengikuti trend 

Oppoturnity 4 – O4 Para Influencer yang tidak dimanfaatkan oleh 

perusahaan produk tas lain 

 

Dengan semakin besarnya peluang yang dimiliki oleh Leipzig maka 

ancaman yang akan dihadapipun semakin besar, karena banyak juga produk lain 

yang memanfaatkan peluang tersebut. Munculnya para pesaing baru yang memiliki 

modal besar juga menjadi ancaman karena dapat memproduksi produk yang lebih 

bervariasi juga harga yang bersaing. Tabel dibawah ini merupakan tabel ancaman 

bagi Leipzig : 

Tabel 5.5  

Ancaman Produk Leipzig 

Threat 1 – T1 Adanya keraguan dari calon pembeli karena 

merupakan produk yang baru 

Threat 2 – T2  Pesaing yang menyediakan produk beragam dan 

harga yang lebih murahn  

Threat 3 – T3  Harga bahan baku yang fluktuatif 

 

Dari faktor-faktor internal yang dimiliki oleh Leipzig, dari kekuatan maupun 

kelemahanya, maka faktor-faktor internal strategis maka dapat disajikan sebagai 

berikut : 

 

5.3.2    Menentukan Matrik IFAS dan EFAS 

Faktor-faktor strategis Leipzig yang didapat kemudian dimasukkan dalam 

bentuk tabel IFAS dan EFAS sebelumnya dilakukan pembobotan terhadap masing-

masing faktor strategi  perusahaan. Pemberian bobot internal dan eksternal 

didasarkan pada  perhitungan  kategori  nilai penilaian terhadap setiap faktor strategis  

perusahaan,  dari  sini  dilihat mana yang mempunyai pengaruh paling besar dan 
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pengaruh terkecil untuk memberikan penilaian. 

Fungsi dari pembobotan dan rating adalah untuk mengetahui faktor strategis 

perusahaan dan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat 

menjadi faktor kekuatan dan peluang, sedang  dampak negatif menjadi kelemahan 

dan ancaman. Berikut ini Tabel pemberian nilai dan bobot serta pemberian bobot 

dan rating. 

Tabel 5.6 

 Internal Strategic Factors Summary 

Internal Startegic Factors  Weight Rating 

Weight 

Score  

Strength  

Tempat produksi merupakan tempat yang 

berkualitas dan berpengalaman dalam pembuatan 

produk tas 0.15 4 0.60 

Harga yang terjangkau  0.10 4 0.40 

Respon pelayanan 0.05 4 0.20 

Desain yang menarik 0.10 4 0.40 

Memiliki kepraktisan yang bagus 0.10 3 0.30 

Produk yang berkualitas 0.10 3 0.30 

Weakness 

Tempat produksi Leipzig belum menjadi pusat 

produksi tas  di Kota Bandung 0.15 3 0.45 

Tidak ada desainer 0.05 4 0.20 

Promosi terbatas 0.10 3 0.30 

Modal yang terbatas 0.05 3 0.15 

Pengalaman yang kurang dari pemilik produk 0.10 3 0.30 

Total 1   3.60 

 

Tabel 5.7 

External Strategic Factors Summary 

External Startegic Factors  Weight Rating 

Weight 

Score  

Opportunities 

Barang yang tidak pernah kadaluarsa 0.10 3 0.30 

Banyaknya para desainer muda yang kreatif 0.20 4 0.60 
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Berkembangnya model yang mengikuti trend 0.10 3 0.30 

Para Influencer yang tidak dimanfaatkan oleh 

perusahaan produk tas lain 0.20 2 0.40 

Threats 

Adanya keraguan dari calon pembeli karena 

merupakan produk yang baru 0.30 3 0.90 

Pesaing yang menyediakan produk beragam 

dan harga yang lebih murah 0.10 2 0.20 

Harga bahan baku yang fluktuatif 0.10 2 0.20 

Total 1   2.90 

 

 Hasil Analisis Strategi Bisnis Produk Leipzig Dari  hasil analisis SWOT diatas, 

didapat bahwa : 

A. Strength – Weakness = 2.20 – 1.40 = 0.80 

B. Oppoturnity – Threats = 1.60 – 1.30 = 0.30 

C. Jadi, titik kordinatnya terletak pada (0,8 ; 0.30) 

Kordinat tersebut akan disajikan pada diagram matrik SWOT untuk 

mengetahui posisi perusahaan. Sehingga jika diambil kesimpulan dari matriks 

dibawah ini, maka dihasilkan pada posisi bisnis pada quadran 0,8 diperlukanya 

“Expansion Strategy” artinya Leipzig mendukung strategi ofensif untuk 

mengembangkan usahanya 
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Gambar 5.2 Diagram Matriks SWOT 

Pada kuadran I ( S O Strategi ) strategi umum yang dapat dilakukan oleh 

Leipzig adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap 

keunggulan pada kesempatan yang ada. Tahapan berikutnya adalah menentukan 

alternatif straategi bisnis unit berdasarkan letak posisi kuadran. Berdasarkan pada 

diagram matrik SWOT diatas, Leipzig terletak pada posisi Kuadran I. Masing-

masing jenis strategi perkemnbangan bisnis unit dapat digambarkan pada Diagram 

Matrik Strategi Umum berikut ini : 

 Sasaran dan strategi usaha berdasarkan analisis SWOT yang telah 

dilakukan di atas, dapat ditentukan apa yang menjadi sasaran dan strategi usaha 

untuk mencapai tujuan bisnis. 
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Tabel 5.8 

Strategi  Leipzig 

  

                  

 

 

                IFAS 

 

 

 

 

 

EFAS 

Strengths Weakness  

a. Tempat produksi 

merupakan tempat yang 

berkualitas dan 

berpengalaman dalam 

pembuatan produk tas 

b. Harga yang terjangkau 

c. Respon pelayanan 

d. Desain yang menarik 

e. Memiliki kepraktisan yang 

bagus 

f. Produk yang berkualitas 

 

a. Tempat produksi Leipzig 

belum menjadi pusat 

produksi tas  di Kota 

Bandung  

b. Tidak ada desainer  

c. Promosi terbatas  

d. Pengalaman yang kurang dari 

pemilik produk 

Opportunities  SO Strategy  WO Strategy  

Barang yang tidak pernah 

kadaluarsa  

 

Mendesain tempat produksi 

yang nyaman untuk pekerja, 

peralatan penunjang yang 

lengkap, dan pekerja yang 

profesional dan kreatif  

sehingga menghasilkan   

produk tetap terjaga 

kualitasnya 

Memaksimalkan lokasi yang 

digunakan dengan melakukan 

promosi-promosi supaya lokasi 

Leipzig  lebih dikenal menjadi 

trend penjualan tas yang 

berkualitas di Kota Bandung  

Banyaknya para desainer 

muda yang kreatif 

Memanfaatkan para desainer 

muda yang kreatif untuk 

menghasilkan produk yang 

unik dan berkualitas dengan 

harga yang bersaing dan 

trendy. 

Rekruitmen dimaksimalkan 

untuk desainer-desainer muda 

yang kreatif. 

 

Berkembangnya model yang 

mengikuti trend 

Melakukan promosi lebih 

inten terhadap konsumen 

ataupun strategi marketing 

untuk share kepada calon 

konsumen bahwa produk 

Leipzig selalu update 

Memaksimalkan media – media 

online sebagai media promosi 

Leipzig 
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Para Influencer yang tidak 

dimanfaatkan oleh 

perusahaan produk tas lain 

Menggaet para Influencer 

untuk bekerjasama dengan 

Leipzig untuk menambah 

inovasi-inovasi yang lebih 

beragam dan unik 

Promosi yang akan dilakukan 

dari media sosial agar minim 

biaya serta memberikan promo 

kepada konsumen awal agar 

mengenal dan mgetahui jika 

menggunakan  produk Leipzig 

dengan kualitas, mampu 

meningkatkan gaya hidup, dan 

merasa lebih terndy. 

Threats  ST Strategy  WT Strategy  

Adanya keraguan dari calon 

pembeli karena merupakan 

produk yang baru 

Memberikan kepercayaan 

terhadap konsumen bahwa 

produk Leipzig original 

produk dan tidak terjual di 

tempat lain dengan cara 

promosi yang lebih inten, 

seperti mengikuti event-event. 

Meningkatkan promosi supaya 

Leipzig dikenal lebih luas 

Pesaing yang menyediakan 

produk beragam dan harga 

yang lebih murah 

Selama inovasi tidak ada 

batasnya dan selama owner 

bisa melihat peluang yang ada 

maka pesaingpun akan tetap 

tertinggal 

 

Membuat lokasi penjualan 

Leipzig nyaman untuk 

dikunjungi dan menyenangkan, 

sehingga konsumen dapat 

melihat langsung produk-

produk yang dihasilkan 

Harga bahan baku yang 

fluktuatif 

Owner harus selalu update 

serta melakukan survey 

mengenai isu ekonomi dan 

perkembangan harga bahan 

baku. 

Owner selalu melakukan survey 

harga bahan baku supaya dapat 

melakukan perhitungan cost 

produksi dan penetapan harga, 

serta dapat menentukan estimasi 

biaya dalam melakukan 

melakukan promosi 

 

Dengan panduan strategi usaha di atas, Usaha ini diharapkan dapat 

menangkap setiap peluang yang ada serta meminimalisir setiap ancaman yang 

menghadang. Namun tentunya, Leipzig juga harus tetap mengembangkan inovasi 

dan senantiasa selalu meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan sehingga 

kepuasan konsumen akan selalu tercapai. 
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1.4 Strategi Perencanaan 

 Agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik, tentunya 

memerlukan strategi perencanaan yang baik disegala bidang. Pada bagian ini akan 

dijelaskan strategi perencanaan secara garis besarnya yang akan dijelaskan pada 

bagian – bagian sesudahnya. Untuk produk Leipzig, maka strategi perencanaanya 

bisa digambarkan seperti dibawah ini : 

 

 

5.4.1  Perencanaan Pemasaran  

a. Tujuan Perencanaan Pemasaran 

 Tujuan ditentukanya perencanan pemasaran adalah untuk dapat menentukan 

strategi yang tepat untuk dilakukan agar strategi untuk produk dapat dilakukan 

secara tepat kepada target pasar. 

b. Perencanaan Strategi Pemasaran 

 Dalam mengembangkan strategi pemasaran produk, pengusaha dapat 

menggunakan marketing mix atau bauran pemasaran yang terdapat 4 elemen utama 

dalam pengembangan suatu pemasaran barang.  

1. Produk Leipzig 

 Produk yang Leipzig tawarkan adalah produk tas dengan design yang menarik 

serta kepraktisan yang lebih agar konsumen pemakai produk merasa nyaman ketika 

memakai, Leipzig disini akan memperkenalkan 3 produk yang akan di produksi 

nantinya yaitu : Tas pocket, backpack dan juga slingbag, dengan contoh prototype 

sebagai berikut  
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Gambar 5.3 

Tas pocket 

 

 

Gambar 5.4 

Tas Backpack 
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Gambar 4.5 

Tas Slingbag 

 

 Produk Leipzig ini dan juga dengan mementingkan segala aspek seperti kualitas 

produk seperti bahan luar tas dan bahan dalam tas. 

A. Penggunaan Bahan 

 Bahan untuk pemnbuatan tas harus memiliki kualitas yang membuat bahan itu 

tetap mempertahankan bentuk asli tas itu dan juga memiliki bahan yang tebal agar 

barang yang ada didalam tas tersebut tetap terjaga, ada banyak jenis bahan dalam 

pembuatan tas, ada bahan luar yaitu bahan yang menjaga permukaan luar tas juga 

ada bahan dalam yang membuat barang lebih terjaga saat disimpan, dan resleting 

pun penting dalam pemilihan bahan dalam pembuatan tas karena resleting dipakai 

terus menerus, berikut ini adalah jenis bahan untuk luar tas : 

a. Leather / Kulit 

 Bahan baku pertama adalah kulit dari berbagai macam hewan seperti sapi, 

domba, kambing, kerbau dan bahkan dari hewan buas seperti ular dan buaya. 

Semakin bagus bahan kulit yang digunakan makan akan semakin mahal harga tas 

yang dihasilkan. Tas yang terbuat dari bahan kulit identik terlihat kaku, namun 

beberapa brand mengembangkan tekhnologinya sehingga walaupun terbuat dari 
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kulit, tapi tas yang mereka hasilkan terasa ringat, Selain kulit hewan asli, untuk tas 

dengan harga yang lebih murah biasanya menggunakan kulit sintetis. Bedanya, 

untuk kulit sintetis ini meski memiliki bentuk yang sangat mirip dengan kulit 

hewan, namun secara kualitas tidak sebagus kulit yang asli.  

b. Polyester 

 Setelah leather, ada juga polyester yang biasa digunakan untuk membuat tas. 

Untuk jenis polyester biasanya digunakan untuk membuat tas ransel, tas laptop dan 

beberapa jenis tas slingbag, lainnya yang berkapasitas banyak. Bahannya yang 

tebal, jadi alasan kenapa polyester dipilih sebagai bahan baku tas. Selain karena 

ketebalannya, polyester juga lebih tahan terhadap berbagai bakteri, water 

resistantdan tidak mudah kusut atau melar. 

c. Kanvas 

 Tas gunung dan daypack adalah beberapa contoh tas yang menggunakan kanvas 

sebagai bahan dasarnya. Kanvas sendiri terbuat dari campuran katun dan polyester 

sehingga memiliki serat yang tebal dan sangat kuat. Tak hanya itu saja, kanvas juga 

anti air dan mudah kering, tak heran kalau selain menjadi bahan dasar pembuatan 

tas, kanvas juga digunakan untuk membuat sepatu, jaket, tenda, terpal bahkan 

hingga payung taman. Tas berbahan dasar kanvas ini lebih populer di kalangan pria. 

Karena kebutuhan mereka akan tas yang kuat lebih tinggi dibanding wanita, tak 

heran jika beberapa brand secara khusus memiliki bag series yang terbuat dari 

kanvas. 

d. Satin 

 Selain digunakan untuk baju, satin ternyata menjadi basic 

material untuk premium brand. Kainnya yang tipis dan shiny biasanya digunakan 

pada bagian-bagian tertentu pada tas. Untuk material kain di dalam tas, bahan satin 

masing-masing brand memiliki ciri khas sendiri. Kehalusan materialnya merupakan 

salah satu aspek yang bisa kamu nilai untuk membedakan antara tas yang original 
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dan tiruannya. Karena seringnya, tas tiruan tidak akan memperhatikan detail sampai 

kepada material kain di dalam tas.. 

e. Denim 

 Mengenal bahan pembuatan tas berlanjut pada bahan Denim berasal dari sebuah 

kota di Prancis yang bernama Nimes. Awalnya bahan ini disebut Serge de Nimes, 

lalu kemudian disingkat menjadi denim (deNims). Selama ini, denim memang 

identik menjadi salah satu bahan utama pembuatan celana atau jaket, namun tidak 

sedikit model backpack, sling bag  bahkan satchel bag yang saat ini terbuat dari 

bahan denim. Selain kuat, bahan denim juga menunjukan image kasual kepada 

pemakainya. Sehingga bagi kamu yang ingin terlihat lebih down to earth dengan 

tas kamu, denim bag bisa menjadi salah satu pilihannya. 

Dalam bahan luar tas pemilihan bahan yang akan dipilih yaitu bahan polyester 

karena bahan ini adalah bahan yang sering digunakan dalam produk tas juga bahan 

ini merupakan bahan yang tebal sehingga dapat menjaga barang yang ada dalam tas 

tetap terjaga. 

B. Bahan Dalam Produk Leipzig 

 Bahan dalam tas adalah bahan yang tidak kalah penting dalam pembuatan tas 

karena bahan dalam adalah bahan yang akan menjaga barang yang ada didalam tas 

itu tetap terjaga ketika tas terjatuh atau tertimpa suatu barang, berikut ada beberapa 

bahan dalam tas : 

a. Busa Lapis 

 Busa lapis menempati urutan pertama karena dia yang lebih mudah kita temui di 

sekitar. Teksturnya busa dengan serat rapat di satu sisi dan sisi lainnya ada semacam 

‘lapisan/kain’.  Penggunaannya bisa kita temukan di sarung bantal. 

b. Busa Ati 

Teksturnya sama dengan sandal, kenyal dan padat. Ada berbagai macam ketebalan. 

Ada yang berwarna hitam dan dijual dalam bentuk potongan dengan ukuran 

tertentu, ada warna putih dan dijual gulungan/ meteran. Hanya, untuk yang 

berwarna hitam biasanya ketebalannya tidak merata. Ada sebagian yang lebih tipis 
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dan sebagian yang lebih tebal. Sedangkan yang putih, ketebalannya lebih merata. 

Busa ati dengan anti slip di satu sisinya biasanya digunakan sebagai bahan pembuat 

slipper seperti yang biasa kita temui di sandal hotel. 

c. Busa Polyfoam 

 Kita biasa mendapati busa jenis ini untuk peredam gesekan di furniture kayu 

yang kita beli yang bisa di-breakdown. Permukaan mengkilat dan licin, membentuk 

semacam gelombang-gelombang tak kentara seperti di permukaan asbes. Ada 

beberapa ketebalan. Busa polyfoam lebih kenyal daripada busa ati dan dia patah 

jika dijahit. 

d. Busa Teri 

 Teksturnya mirip busa lapis, tapi lebih awet dari sifat kempes setelah pemakaian 

lama. Ada semacam lapisan kain di satu sisinya, sehingga bisa langsung berfungsi 

sebagai lining. Jika busa lapis berwarna krem putih, busa teri berwarna hitam. 

Penggunaan biasanya untuk lapisan di tas ransel sebagai bantalan bagian punggung  

atau kantung laptop. 

 Dalam pemilihan bahan dalam maka kami akan memilih busa teri karena 

teksture dari busa teri yang awet dalam pembuatan juga karena busa teri adalah busa 

yang paling awet dalam pemakaian sehingga konsumen dapat puas dan lama 

menikmati produk Leipzig. 

C. Bahan Resleting Produk Leipzig 

 Bahan resleting tas juga sangat penting karena resleting adalah bahan yang 

sering dipakai dalam tas karena setiap menyimpan barang maka otomatis akan 

membuka tutup resleting tersebut dan berikut ini adalah macam macam pilihan 

resleting untuk bahan pembuatan tas : 

a. Metal Zipper 

 Metal Zipper merupakan jenis sleting dengan gigi yang terbuat dari metal/logam. 

Bahan metal yang biasa digunakan yaitu berupa brass (kuningan), aluminium dan 

nikel. Jenis resleting ini juga diproduksi dalam bentuk close end maupun open end. 

b. Plastic Zipper 
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 Jika dilihat secara sepintas, plastic zipper memiliki gigi resleting yang sangat 

mirip dengan metalic zipper. Hanya saja giginya terbuat dari bahan plastik atau 

resin. Oleh beberapa desainer, plastic zipper yang diciptakan dalam tipe open end 

sering kali diaplikasikan untuk membuat bukaan jaket maupun tas. 

c. Coil Zipper 

 Coil zipper merupakan salah satu jenis resleting yang memiliki teeth (gigi) 

zipper berbentuk gulungan panjang dari bahan polyester atau nylon. Coil zipper 

umumnya diproduksi dalam bentuk close end maupun open end dengan ukuran 

panjang yang tidak terbatas dan dijual dalam bentuk gulungan atau meteran. 

d. Delrin Zipper  

 Delrin Zipper adalah resleting yang mempunyai bentuk seperti gigi. Terbuat dari 

bahan resin polyacetal atau resin jenis lain seperti polyethylene. Jenis resleting ini 

banyak ditemukan di mana saja, biasanya dipakai pada pembuatan kaos, tas dll.  

e. Invisible Zipper 

 Invisible zipper memiliki bentuk yang sangat mirip dengan Coil Zipper tetapi 

giginya tersembunyi dibalik tape zipper. Pada umumnya jenis resleting yang hanya 

tersedia untuk tipe close end ini banyak digunakan untuk Rok (Skirts) dan Gaun 

(Dresses).  

f. Waterproof Zipper 

 Waterproof zipper merupakan jenis resleting yang biasa digunakan untuk 

membuat berbagai macam pakaian yang digunakan didalam air bertekanan tinggi, 

salah satunya yaitu berupa pakaian selam. 

g. Fireproof Zipper. 

 Fireproof Zipper adalah Resleting yang memiliki ketahanan terhadap panas atau 

api pada suhu suhu tertentu. Fireproof Zipper ini bisa ditemukan pada pembuatan 

kaos atau tas, seperti pakaian pemadam kebakaran dll.  

 Dalam bahan untuk resleting produk Leipzig dan dikarenakan produk Leipzig 

adalah produk dengan pasar utama laki – laki dan warna yang diterapkan adalah 
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warna gelap juga dengan design produk yang tegas maka kami akan menggunakan 

resleting jenis Plastic Zipper karena resleting model ini memiliki model yang tegas. 

2. Price 

 Harga jual produk Leipzig yang akan diterapkan adalah Rp. 150.000 – Rp. 

350.000 per pcs tas, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Harga pokok produk dan harga jual produk 

Nama Barang  Harga Pokok Produk Harga Jual 

 Tas Pocket    Rp               80.000   Rp                     160.000  

 Tas Backpack   Rp              150.000   Rp                     350.000  

 Tas Slingbag   Rp              140.000   Rp                     300.000  

3. Promotion 

 Karena semakin berkembanganya jaman maka promosi secara online harus 

banyak dilakukan karena hampir seluruh orang memakai telepon genggam dengan 

fitur yang canggih maka karena itu sosial media adalah solusi utama dalam 

melakukan promosi dan Instagram adalah tujuan promosi utama Leipzig karena 

calon konsumen Leipzig adalah dalam rentang usia 15 – 35 yang dimana di usia 

tersebut hampir semua menggunakan Instagram, promosi yang dilakukan disini 

adalah dengan sistem endorsement yaitu dengan cara memakai jasa orang yang 

merupakan publik figur untuk memakai produk dan mengunggahnya di media 

social publik figur tersebut, budget yang dibutuhkan adalah sekitar Rp. 4.000.000 

untuk sekitar 2-4 publik figur tergantung dari harga untuk mempromosikan produk. 

4. Place 

 Tempat yang akan menjadi store Leipzig akan ada disekitar Jl. Trunojoyo – Jl 

Sultan Agung yang merupakan tempatnya brand lokal di daerah Bandung. 

 

5.4.2 Perencanaan Operasi 

Tujuan perencanaan operasi dapat memasukan target yang di tetapkan untuk 

produktifitas pekerja, mengidentifikasi kontribusi utama yang menentukan target 
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untuk membuang keborosan yang ada, menentukan stok optimum, menentukan 

program dalam menjalankan operasi, berikut ini perancanaan Leipzig : 

1. Alur Opersional 

Alur operasional Leipzig sangatlah sederhana karena Leipzig menggunakan 

sistem maklon yaitu pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu 

barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa 

(disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku,  barang setengah jadi, 

bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya 

disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada 

pengguna jasa. Sehingga bisa mengurangi resiko pembuatan produk dikarenakan 

pengalaman yang minim dalam bidang produksi, Berikut ini adalah alur maklon 

: 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan menyerahkan proses produksinya ke 

perusahaan maklon 

 

 

Perusahaan maklon mengerjakan pesanan Leipzig  

 

 

 

Perusahaan Leipzig menerima barang hasil dari 

produksi perusahaan Maklon  

Gambar 5.6  Alur Proses Produksi Maklon Leipzig 

 

2. Tujuan Operasi 

Perusahaan Leipzig 

Perusahaan Maklon  

Perusahaan Leipzig 
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Tujuan produk Leipzig ini adalah memaksimalkan dan melakukan proses 

produksi yang efektif dan efisien juga karena Leipzig tidak memiliki proses 

produksi sendiri maka Leipzig melakukan proses produksi secara maklon 

sehingga proses produksi dilakukan oleh orang lain, proses ini juga akan 

mengurangi resiko yang ada. 

3. Strategi Operasi 

Strategi operasi Leipzig adalah bagaimana caranya agar resiko itu minim terjadi 

karena dalam bidang fashion resiko prosuksi itu sangatlah tinggi dan ketika 

banyak barang yang rusak maka perusahaan akan melakukan produksi ulang 

sehingga mencapai target, mencari tempat maklon yang berkualitas adalah kunci 

dari terlahirnya produk yang berkualitas. 

 

5.4.3    Perencanaan Sumber Daya Manusia  

a. Tujuan Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Tujuan perencanaan SDM didalam perencanaan bisnis ini adalah untuk 

menentukan SDM yang kompeten didalam melaksanakan aktifitas kegiatan 

produk Leipzig, atau dengan kata lain “right man on the right job at the right 

place”. 

 

b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia  

Perencanaan SDM harus dilakukan oleh perusahaan walaupun produk ini 

dikategorikan sebagai usaha yang kecil atau secara menengah. Walaupun produk 

di pasarkan secara online, perusahaan memerlukan beberapa orang yang 

kompeten dalam bidangnya, jumlah SDM yang dibutuhkan saat produk ini 

berjalan adalah sekitar tiga orang. Tugas dan tanggung jawab adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 5.10 

Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Posisi Jumlah Orang 

Admin (Pemasaran) 1 
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Operasional 1 

Content Creator Media 

Online 
1 

Total 3 

 

 Dan dibawah ini adalah tabel tugas karyawan yang telah dibagikan masing 

masing kewajibanya. 

 

Tabel 5.11 

Gambaran Tugas Karyawan 

Jabatan Tugas 

Admin 

(Pemasaran) 

a. Melayani calon konsumen secara online, baik 

melalui media social mapunun melalui 

kontak official produk yang telah disediakan  

b. Membantu memberikan segala informasi 

produk kepada calon konsumen 

c. Melakukan konfirmasi pembayaran produk 

d.  Membuat laporan secara berkala baik dalam 

transaksi maupun keluhan konsumen 

e. Karena admin adalah pemegang social media 

dan pemasaran pun harus fokus dalam online 

maka disini admin harus memasarkan seluruh 

konten yang akan di share di media social 

Operasional a. Membuat rencana proses produksi 

b. Membuat laporan dalam tugasnya  

c. Mengirim dan memastikan kembali pesanan 

konsumen 

d. Mengawasi proses produksi agar kualitas dan 

waktu produksi sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan 

e. Memastikan stock produk yang ada 

Content Creator 

Media Social 

a. Mengumpulkan bebagai macam idem untuk 

menghasilkan konten yang menarik di media 

social 

b. Menghasilkan konten yang sesuai dengan 

identitas dan branding produk 

c. Mengevaluasi konten yang telah ditayangkan 

d. Menentukan konten yang akan di share pada 

media social yang akan menarik perhatian 

konsumen 
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 Dari yang telah diuraikan diatas, maka struktur organisasi yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 5.7 Struktur Organisasi 

 

c. Penempatan SDM 

Agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, setiap SDM 

ditempatkan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuanya. Kapabilitas dan 

kemampuan masing – masing SDM telah diketahui melalui hasil riset dan 

pengalaman perkerjaan juga memungkinkan jika satu karyawan memiliki 2 

perkerjaan seperti admin yang akan merangkap sebagai yang bertanggung jawab 

dalam proses produksi. 

d. Sistem Perekrutan 

Sistem yang digunakan dalam rekrutmen karyawan berdasarkan dari tingkat 

kebutuhan dalam melakukan tugas dalam melayani konsumen. Penerimaan 

pegawai dilakukan melalui beberapa proses seleksi yaitu tes yang dilakukan 

sesuai dengan bidang yang akan diambilnya. 

e. Sistem Penggajian dan Jam Kerja 

Leipzig menetapkan sistem penggajian untuk pegawai sejumlah Rp. 

1,800,000,00 dan dibagikan pada awal bulan. Dan waktu kerja yang ditetapkan 

adalah 8 Jam. 

 

Content 
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Admin 

(Pemasaran) 

OWNER 

 

Operasional 
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5.4.3 Perencanaan Keuangan 

a. Tujuan Perencanaan Keuangan 

Perencanaan keuangan perusahan dilakukan untuk memperhitungkan kebutuhan 

modal dan memperhitungkan rasio-rasio keuangan yang penting bagi 

perusahaan Perancanaan keuangan produk Leipzig memberikan layak atau 

tidaknya perencanaan bisnis secara menyeluruh. 

b. Strategi perencanaan keuangan  

Strategi perencanaan keuangan produk Leipzig dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan modal 

Kebutuhan modal awal yang harus di siapkan oleh owner Leipzig ini sebesar Rp. 

150.000.000. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu biaya 

pembelian asset sebesar Rp. 110.450.000, serta biaya modal kerja sebesar Rp. 

39.550.000 kebutuhan Leipzig dapat dirinci sebagai berikut :  

Tabel 5.12  Kebutuhan Aset Leipzig 

Items  Qty Unit Harga/Unit 

Harga 

Total 

Sewa Tanah 1 Rumah/Lahan 

Rp. 60.000.000/ 

Tahun 

Rp. 

60.000.000 

Maklon Tas 55 

Tas Pocket 35 Pcs 

Tas Backpack 15 Pcs 

Tas Slingbag 10 Pcs 

Rp. 80.000 

Rp. 150.000 

Rp. 140.000 

Rp. 

6.450.000 

Renovasi + 

Peralatan 1 Kali 

Rp. 25.000.000 

Rp. 15.000.000 

Rp. 

40.000.000 

Komputer 

Admin 1 Unit Rp. 4.000.000 

Rp. 

4.000.000 

TOTAL 

Rp. 

110.450.000 

 

Tabel 5.13 Kebutuhan Modal Kerja Leipzig 

Items  Qty Unit Harga/Unit Harga Total 

Gaji Karyawan 3 /Bulan Rp. 1.800.000 Rp. 5.400.000 

Telepon + Wifi 1 Bulan Rp. 500.000 Rp. 500.000 

Listrik 1 Bulan Rp. 100.000 Rp. 100.000 

Emergency 1 Unit Rp. 11.500.000 Rp. 33.550.000 

TOTAL Rp. 39.550.000 
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2. Perkiraan laba rugi 

Perkiraan laba/rugi Leipzig dibuat dengan terlebih dahulu memperhitungkan 

perkiraan penjualan (Lampiran II dan II) dan perkiraan biaya-biaya (Lampiran 

III). Perkiraan penjualan dan biaya-biaya Leipzig diperhitungkan dengan 

asumsi-asumsi sebagai berikut :  

a. Perusahaan mampu mencapai target penjualan yg telah diperhitungkan 

sesuai dengan intesitas kegiatan pemasaran. 

b. Perusahaan melakukan maklon produk 1 bulan sekali.  

c. Penjualan yang diperhitungkan dalam proyeksi adalah penjualan produk 

Leipzig 

Perkiraan laba/rugi Leipzig diilustrasikan dalam dua bagian, yaitu: 

a. Bagian pertama mengilustrasikan ramalan laba/rugi yang diperkirakan akan 

terjadi pada tahun pertama, dengan uraian perincian setiap bulannya 

(Lampiran IV).  

b. Bagian kedua mengilustrasikan ramalan laba/rugi yang diperkirakan akan 

terjadi dalam kurun waktu lima tahun, dengan uraian perincian setiap 

tahunnya (Lampiran V). 

3. Perkiraan arus uang 

Perkiraan Arus Kas Perkiraan arus uang Leipzig diilustrasikan dalam dua bagian, 

yaitu:  

a. Bagian pertama mengilustrasikan ramalan arus kas yang diperkirakan akan 

terjadi pada tahun pertama, dengan uraian perincian setiap bulannya 

(Lampiran VI). 

b. Bagian kedua mengilustrasikan ramalan arus kas yang diperkirakan akan      

terjadi dalam kurun waktu lima tahun, dengan uraian perincian setiap 

tahunnya (Lampiran VII). 

4. Rasio-rasio Keuangan Leipzig. 

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan Leipzig : 

 

Tabel 5.14 Rasio-rasio Keuangan Leipzig 
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YEAR CASH FLOW CUMULATIVE 

DISCOUNT 

FACTOR (12%) 

PRESENT 

VALUE 

0 

-

Rp150.000.000,00 

-

Rp150.000.000,00 1 

-

Rp150.000.000,00 

1 Rp134.000.000,00 -Rp16.000.000,00 0,893 Rp119.662.000,00 

2 Rp134.000.000,00 Rp118.000.000,00 0.797 Rp106.798.000,00 

3 Rp134.000.000,00 Rp252.000.000,00 0.712 Rp95.408.000,00 

4 Rp134.000.000,00 Rp386.000.000,00 0.636 Rp85.224.000,00 

5 Rp134.000.000,00 Rp520.000.000,00 0.567 Rp75.978.000,00 

   NPV Rp297.357.153 

   IRR 85,24% 

   Payback Period 

1,432835821 

(1.  

   
Gross Profit 

Margin 26,82% 

   
Net Profit 

Margin 25,07% 
  

   ROI Potential 25,07% 
  

   
Profitability 

Index 1,34 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa investasi yang dilakukan 

untuk menjalankan usaha Leipzig merupakan investasi yang menguntungkan. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam poin-poin berikut: 

a. Nilai Net Present Value lebih besar dari 0 (NPV > 0) 

b. Nilai Internal Rate of Return melebihi nilai Discount Factor (IRR > 12%) 

c. Waktu pengembalian modal (payback period) dapat terjadi pada tahun yang 

sama, yaitu 1,432835821 atau dalam waktu 1 (satu) tahun bulan dan 4 (sepuluh) 

bulan. 

d. Gross Profit Margin sebesar 26,82 persen dan Net Profit Margin sebesar 25,07  

persen dapat dikategorikan tinggi. 

e. Tingkat pengembalian terhadap investasi berpotensi tinggi, yaitu berada pada 

kisaran 25,07 persen. 

f. Dan Profitability Index 1.34 

 

5. Sumber dana 
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Sumber dana untuk modal investasi usaha Leipzig diperoleh dari dana pribadi. 

Untuk pengembangan selanjutnya dimungkinkan bagi pihak lain untuk berinvestasi 

dalam usaha ini.  

5.5 Manajemen Risiko 

 Selama proses operasional produk berlangsung ada beberapa risiko yang 

mungkin muncul yang akan mengakibatkan penambahan biaya yang akan 

dikeluarkan, antara lain dari aspek pemasaran, operasi, sumber daya manusia dan 

keuangan. Risiko akan menimbulkan kurangnya profitabilitas yang diperoleh oleh 

perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko untuk meminimalisir 

risiko – risiko yang akan terjadi. Manajemen risiko merupakan sistem pengawasan 

risiko dan perlindungan asset dan keuntungan perusahaan terhadap kemungkinan 

timbulnya kerugian, ketidakpastian, konsumen dan profitabilitas suatu hasil 

terhadap sesuatu yang diharapkan. 

1. Risiko Aspek Pemasaran 

Masalah yang timbul dari aspek pemasaran pada jasa ini bersumber dari faktor 

eksternal perusahaan yaitu pada lingkungan usaha pakaian, antara lain : 

a. Kompetisi Harga 

Pada usaha ini, bukan merupakan suatu hal yang aneh apabila terjadi saling 

menjatuhkan saingannya dengan menetapkan harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan harga pesaingnya. Untuk mengantisipasi hal ini, Leipzig 

akan terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada konsumen. Hal ini 

untuk mencapai kepuasan dan loyalitas konsumen. 

b. Perubahan Permintaan Pasar 

Risiko lain yang mungkin timbul adalah berkurangnya jumlah permintaan pasar 

atau perubahan kriteria atau design yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini 

dapat diantisipasi dengan mengoptimalkan promotion mix serta penyesuaian 

dengan keinginan konsumen. 

2. Risiko Aspek Operasi  

a. Produk tidak sesuai pesanan 
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Kegiatan kerja akan terhambat apabila ada peralatan yang rusak maka untuk 

mengantisipasinya adalah dengan cara melakukan pengecekan peralatan secara 

berkala dan pengawasan terhadap pekerja terus ditingkatkan. 

b. Keterlambatan penyelesaian pesanan 

Kelalaian karyawan sering terjadi karena rasa kurang memiliki terhadap bisnis, 

agar karyawan tidak melakukan kelalaian maka owner harus memberikan 

rincian aktifitas yang harus dilakukan karyawan dan selalu memonitor terus 

menerus. 

c. Komplain konsumen 

Jika point a dan b terjadi akibatnya akan menimbulkan  komplain dari konsumen, 

untuk antisipasi hal tersebut diperlukan quality control yang baik, saat proses 

sampai siap kirim produk harus di chek kesesuaiannya dengan kriteria 

pemesanan, 

3. Risiko Aspek Sumber Daya Manusia 

Risiko dari aspek SDM yang mungkin akan terjadi diantaranya adalah : 

a. Tenaga Kerja Yang Terbatas 

Keterbatasan tenaga kerja tidak lepas dari risiko yang dapat menyebabkan 

kerugian, misalnya apabila karyawan operasional tidak bisa kerja karena alasan 

tertentu maka tidak ada yang menjalankan proses operasional maka dari itu cara 

mengantisipasinya dengan cara seluruh karyawan dapat menjadi karyawan 

operasional ketika dibutuhkan sesuai dengan jobdesk yang ditentukan 

sebelumnya. 

 

 

b. Tenaga Kerja Berkerja Setengah Waktu 

Tenaga kerja yang biasanya melakukan kerja secara setengah waktu atau separuh 

waktu adalah tenaga kerja yang memiliki status sebagai mahasiswa. Hal ini 

menimbulkan risiko kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan usaha yang 

ditimbulkan ketika adanya pembagian waktu antara study dan melaksanakan 

kegiatan kerjanya sebagai karyawan. Untuk mengantisipasi risiko ini maka 

diciptakanya lingkungan kerja yang efisien dimana satu dengan yang lain dapat 
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berkoordinasi secara online untuk memastikan setiap bagian dari perkerjaanya 

dapat berjalan dengan baik dan biasanya untuk mahasiswa adalah dari karyawan 

di bagian admin. 

4. Risiko Aspek Keuangan  

Risiko dari aspek keuangan adalah kesalahan pencatatan dalam proses 

keluar/masuknya barang, kekurangan biaya modal kerja dan bagaimana uang 

yang sudah diinvestasikamn dapat kembali sesuai dengan perencanaan yang 

sudah dibuat. Antisipasi dari risiko tersebut dengan cara membuat format 

laporan keuangan yang jelas dengan bantuan aplikasi agar semua baranag yang 

keluar maupun barang yang masuk jelas dan apabila memang tidak sesuai 

dengan perencanaan modal maka akan mencari investor dengan pengembalian 

uang dan keuntungan yang jelas. 

6 Manajemen Inovasi  

Dalam memperkenalkan produk, Leipzig mengembangkan produk tasnya 

dengan memberikan sentuhan inovasi agar mampu bersaing dengan produk 

pesaing lainya. Adapun invoasi yang dilakukan Leipzig adalah sebagai berikut : 

a. Design 

Design pada produk ini ketika meningkat pada proses produksi akan membuat 

design yang menarik dengan segala kepraktisanya juga tentu dengan kualitas 

yang bagus, dibawah ini adalah contoh produk yang akan diproduksi nantinya : 
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Gambar 5.8 Contoh Produk Leipzig 

 

b. Packaging  

Packaging adalah suatu yang penting dalam delivery produk kepada konsumen 

karena packaging adalah bagian yang membungkus produk ketika produk 

diantar kepada konsumen maka packaging kami disini akan menarik dan juga 

ramah lingkungan karena slogan anti plastik yang ada sekarang kami aplikasikan 

juga kepada produk kami, packaging akan kami gunakan adalah dengan 

memakai kertas samson, dengan contoh packaging dibawah ini : 

 

Gambar 5.9 Contoh Packaging Produk 

 

 

5.6  Analisis Kelayakan Bisnis 

Analisis kelayakan bisnis dilakukan dengan menggunakan kriteria 

Timmons yang meliputi permasalahan pada pasar sasaran produk 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 hasil analisis dengan menggunakan kriteria Timmons, Leipzig 

memenuhi kriteria dengan penilaian potensi tinggi, sehingga strategi perencanaan 

bisnis produk Leipzig layak untuk dilaksanakan. Hasil analisis dari Leipzig dapat 

dilihat dari tabel-tabel  berikut ini : 
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Tabel 4.15  Kelayakan Bisnis Leipzig 

Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Pasar 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian 
Potensi  Potensi 

Tinggi Rendah 

Pasar 

Pasar Terindetifikasi 
Tidak 

Terindetifikasi 
Terindentifikasi 

Potensi 

Tinggi 

Konsumen Terjangkau 
Tidak 

Terjangkau 
Terjangkau 

Potensi 

Tinggi 

Waktu 

Kembali 

Modal 

< 1 Tahun < 3 Tahun 
1 Tahun 4 

Bulan 

Potensi 

Tinggi 

Nilai 

Tambah 
Tinggi Rendah Tinggi 

Potensi 

Tinggi 

Usia 

Produk 
Panjang Pendek Panjang 

Potensi 

Tinggi 

Ukuran 

Pasar 

Potensi 

Penjualan 

Tinggi 

Potensi 

Penjualan 

Rendah 

Potensi 

Penjualan 

Tinggi 

Potensi 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis berdasarkan variable pasar pada kriteria Timmons 

menunjukan bahwa produk Leipzig memiliki potensi tinggi melihat kepada pasar 

yang teridentifikasi dimana pasar komoditi Tas masih memiliki peluang yang besar 

dimana Leipzig memiliki produk yang diambil dari kelebihan kompetitor dan 

kekurangan kompetitor yang ditambahkan menjadi kelebihan produk Leipzig, juga 

berpeluang produk Leipzig diminati pasar lokal sehingga produk lokal lebih 

diminati dibanding produk luar negeri. Selain itu juga potensi tinggi Leipzig juga   

diperlihatkan pada perkiraan keuangan Leipzig yang mampu mencapai titik kembali 

modal dalam waktu 1 tahun 4 bulan. 
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Tabel 5.17  Kelayakan Bisnis Leipzig 

Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Keunggulan Kompetitif 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian 
Potensi 

Tinggi 
Potensi Rendah 

Keunggulan 

Kompetitif 

Biaya tetap 

dan Biaya 

variable 

Rendah 

hingga 

menengah 

Tinggi Menengah 
Potensi 

Tinggi 

Kontrol 

terhadap 

biaya, 

harga dan 

distribusi 

Kuat Rendah Kuat 
Potensi 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.16  Kelayakan Bisnis Leipzig 

Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Keuangan 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian 
Potensi 

Tinggi 
Potensi Rendah 

Keuangan 

Waktu 

mencapai 

arus kas 

positif 

1,5 - 2 Tahun > 4 Tahun 
1 Tahun 4 

Bulan 

Potensi 

Tinggi 

Potensi ROI > 25% < 15% - 20% 25,07 % 
Potensi 

Tinggi 

Kebutuhan 

modal 

Rendah 

hingga 

menengah 

Tinggi Menengah 
Potensi 

Tinggi 
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Potensi IRR > 25% < 15% 85,24 % 
Potensi 

Tinggi 

Beban 

belanja 

modal/SDM 

Rendah Tinggi Rendah 
Potensi 

Tinggi 

Laba 

setelah 

pajak 

> 10% Rendah 25,07 % 
Potensi 

Tinggi 

Laba Kotor > 40% < 20% 26,82 % 
Potensi 

Tinggi 

 

Beradasarkan pada kriteria Timmons hasil analisis kelayakan keuanagan 

bisnis Lepzig dinilai memiliki potensi tinggi. Pada 1 tahun 4 bulan Leipzig mampu 

mencapai arus kas positif. Potensi ROI yang dimiliki juga berada pada kisaran 

penilaian potensi tinggi yaitu sebesar 25,07 persen. Kebutuhan modal Leipzig juga 

rendah dan perhitungan laba kotor mencapai 26,82 persen menunjukkan potensi 

tinggi. 

 

Tabel 5.18  Kelayakan Bisnis Leipzig 

Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Tim Manajemen 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian 
Potensi 

Tinggi 
Potensi Rendah 

Tim 

Manajemen 

Maklon 

Produk 
Unggul Tidak Unggul Unggul 

Potensi 

Tinggi 

Pengalaman Dimiliki Tidak Dimiliki Dimilik 
Potensi 

Tinggi 

Integritas Tinggi Rendah Tinggi 
Potensi 

Tinggi 

 

Berdasarkan variabel tim manajemen pada kriteria Timmons, Leipzig juga 

memiliki potensi tinggi dengan rekan Maklon yang unggul. Rekan Maklon dan 

pemilik Leipzig memiliki latar belakang pada bidang yang mendukung perusahaan 

yaitu dibidang konfeksi. Pemilik dan rekan Maklon juga telah memiliki pengalaman 
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bisnis dibidang fashion. Pemilik perusahaan juga memiliki integritas tinggi, baik 

secara keuangan mau pun sosial. 

 

Tabel 5.19 Analisa Kelayakan Bisnis Leipzig 

Berdasarkan Kriteria Timmons Variabel Diferensiasi Strategis 

Variabel Kriteria 

Indikator 

Leipzig Penilaian 
Potensi 

Tinggi 

Potensi 

Rendah 

Diferensiasi 

Strategis 

Manajemen 

Leipzig 

Terkonsep 

dengan baik 
Diabaikan 

Terkonsep 

dengan baik 

Potensi 

Tinggi 

Pemilihan 

Waktu 
Sesuai Tidak Sesuai Sesuai 

Potensi 

Tinggi 

Fleksibilitas 
Dapat 

Beradaptasi 

Tidak dapat 

Beradaptasi 

Dapat 

Beradaptasi 

Potensi 

Tinggi 

Saluran 

Distribusi 

Dapat 

Diakses 

Tidak dapat 

Diakses 

Dapat 

Diakses 

Potensi 

Tinggi 

Ruang 

untuk 

Kesalahan 

Fleksibel Kaku Fleksibel 
Potensi 

Tinggi 

 

Berdasarkan analisa pada variabel diferensiasi juga menunjukkan Leipzig 

berpotensi tinggi untuk dijalankan usaha. Dalam perencanaan bisnis Leipzig 

manajemen telah terkonsep dengan baik. Pemilihan waktu didirikannya usaha juga 

sesuai dan tepat karena saat ini peluang dalam mengembangkan usaha fesyen dalam 

bidang tas juga memiliki peluang yang besar karena seiring berkembangnya zaman 

maka para siswa sekolah maupun mahasiswa membutuhkan laptop untuk 

menyimpan produk mereka, juga para perkerja kantor. Produk Leipzig memiliki 

keunggulan pada produk yang tidak membosankan juga dapat menjawab 

kepraktisan para siswa, mahasiswa, juga perkerja kantor yang membutuhkan tas 

yang praktis juga fashionable sehingga dapat meningkatkan penampilan. 

Walau pun hasil analisa kelayakan bisnis terhadap Leipzig menunjukkan 

potensi tinggi tidak berarti perusahaan akan bebas dari hambatan dalam 
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menjalankan usahanya. Hambatan-hambatan yang dapat dihadapi oleh Leipzig  

diantaranya adalah : 

1. Persaingan yang sangat ketat membuat persaingan yang tidak sehat dalam 

menentukan harga produk. 

2. Rekan Maklon yang terkadang proses produksinya tidak bisa diperkirakan 

karena banyaknya konsumen yang memesan produk. 

3. Harga bahan baku yang tidak bisa memungkinkan untuk naik bisa menjadi 

ancaman bagi perusahaan dalam menentukan harga juga keadaan ekonomi 

yang tidak jelas akan memperburuk konsumen yang akan membeli produk.

 


