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Vision & Mission Statement 

 
RUMAH BAGUS 

Ikatan Bersama Kami 

 
KAMI BERKOMITMEN KEPADA NILAI-NILAI INI UNTUK MEMBIMBING KEPUTUSAN 

DAN PERILAKU KAMI 

 
Kami Percaya 

 
Bahwa produk dan jasa kami harus memperkaya kehidupan banyak orang dan 

meningkatkan hubungan mereka  

Bahwa kreativitas dan mutu dalam konsep kami, produk dan jasa sangat penting bagi 

keberhasilan kami 

Bahwa orang-orang Rumah Bagus adalah sumber daya perusahaan kami yang paling 

berharga 

Bahwa unjuk kerja keuangan yang menonjol merupakan keharusan, bukan sebagai 

tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai misi kami yang lebih 

luas 

Bahwa pemilikan swasta kami harus dilakukan 

Nilai-nilai yang membimbing kami  

 

Keunggulan dalam segala hal yang kami lakukan 

Tingkah laku yang etis dan bermoral sepanjang waktu dan dalam semua hubungan kami 

Inovasi di semua bidang bisnis kami sebagai sarana untuk mencapai dan memelihara 

kepemimpinan 

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada kota Bandung dan kepada setiap 

masyarakat yang di dalamnya kami beroperasi 

 
Kepercayaan dan nilai-nilai ini membimbing strategi bisnis kami, perilaku 

perusahaan kami, dan hubungan kami dengan pemasok, pelanggan, 

masyarakat dan antara satu dan lainnya 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

Company Overview 
 

Present Situation 

“Rumah Bagus” merupakan bisnis baru yang masih dalam tahap konsep. 

Dalam memulai bisnis ini, saya sebagai pemilik sekaligus direktur 

manajemen akan terlibat langsung dalam design dan penjualan produk. 

Saya telah mempersiapkan beberapa contoh design produk yang akan 

dibuat. Bisnis ini saya mulai dengan bisnis kecil, dimana saya akan 

menjual produk dengan membuka toko dengan nama “Rumah Bagus”. 

Yang terpenting dalam bisnis ini yaitu untuk mengenalkan produk “Rumah 

Bagus” kepada konsumen. Secara singkat, berikut sekilas mengenai 

status “Rumah Bagus” 

 

“Rumah Bagus” 

Saya memilih membuka toko “Rumah Bagus” di Jl. Ir. Juanda Bandung 

karena merupakan kawasan yang ramai, terletak dipinggir jalan besar, 

sehingga orang-orang akan mudah untuk melihat dan mencarinya. 

Saya merencanakan akan membuka “Rumah Bagus” pada awal tahun 

2009 dengan menyewa toko yang ada pada Jl. Ir. Juanda Bandung. Bisnis 

ini merupakan bisnis di bidang patchwork. Kunci kekuatan dalam bisnis ini 

yaitu produk yang berkualitas, dengan jahitan yang kuat dan rapi serta 

warna-warna dan corak serta design yang disesuaikan dengan trendnya.  

 

Management 

Usaha ini merupakan bisnis keluarga, tetapi kedua orang tua saya 

mempercayakan managemen perusahaan sepenuhnya kepada saya 

untuk mengaturnya. Dalam menjalankan usaha ini saya dibantu oleh 

beberapa karyawan. Untuk lebih lengkapnya struktur managemen 

perusahaan “Rumah Bagus” dapat dilihat sebagai berikut : 

Penasehat    : Nur Mutmainah 



 
 
 
 
 

 

 

Direktur Umum   : Bambang Bayu Febbyanto 

Karyawan    : 1. Rini Wartisari (Pramuniaga)  

       2. Ratna (Tukang Jahit)  

       3. Veni  (Tukang Jahit) 

                                                        4. Anto (Pesuruh/Supir) 

 

Secara keseluruhan, manajemen “Rumah Bagus” akan saya pegang 

sendiri, dan mungkin saya akan memerlukan bantuan dari kedua orang 

tua saya yang lebih berpengalaman dalam hal berdagang. Oleh karena itu, 

saya juga memegang sebagai Marketing Manajernya. Penjualan produk 

akan langsung dilakukan di toko “Rumah Bagus”. Saya membutuhkan 

satu orang pekerja untuk melayani konsumen di toko serta dua orang 

penjahit untuk mengerjakan jahitan sesuai dengan design yang telah saya 

buat.  

 

Product and Services 

 Product 

Saat ini, produk yang ingin saya tawarkan berada pada tahap design dan 

telah dibuat beberapa contoh produknya. Pembuatan patchwork tersebut 

masih membutuhkan pengembangan. 

Suatu merek yang paling unggul diantara merek yang lainnya akan 

menduduki posisi pertama dalam benak konsumen dan merupakan merek 

yang paling mudah diingat oleh konsumen. Hal ini sangat menguntungkan 

apabila konsumen melakukan pembelian, merek yang paling mudah 

diingat yang pertama kali akan dipertimbangkan untuk dipilih. Untuk itu, 

pada bisnis ini, saya memakai merek produk seseuai dengan nama toko 

yaitu “Rumah Bagus”. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Berikut Gambar Product “Rumah Bagus”  
 

 
 

 

 

 

Dapur yang begitu menyenangkan sehingga para kaum hawa akan 

senang dalam kegiatan di dapurnya. 

 

Segienam, segitiga dan 
jajaran genjang yang 
banyak digabungkan 
secara geometris. Bed 
cover rainbowtile, quilt 
yang mengingatkan 
pemandangan di waktu 
lalu. Warna pastel yang 
lembut di mata. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Selain itu, konsumen akan makin terlihat cantik dan feminin dengan 

menggunakan tas buatan “Rumah Bagus”, apalagi konsumen dapat 

memesan warnanya. 

 

1&2 Memasak dengan 

penggorengan dan panci 

bertangkai satu akan 

praktis jika menggunakan 

pegangan panci 

berbentuk kantung. 

3, 4, 5. Pegangan panci 
berwarna pastel. Untuk 
warna pinggiran pilihlah 
salah satu dari warna 
Pandora box. 

Tas-Tas indah berkumpul 
ditimpa sinar matahari. 
Bagaimana jika Anda 
menggunakannya untuk 
teman busana? Tentu harus 
dipilih warna yang sesuai 
waktu, tempat, dan 
kepentingan 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Service 

Kemitraan dengan pelanggan dan pemasok kami, sangat penting bagi 

keberhasilan bersama.  

Kami berusaha : 

• Mendengarkan pelanggan kami 

Patchwork berwarna 
kecoklatan 
perlengkapan wanita 
dewasa



 
 
 
 
 

 

 

• Mengkomunikasikan maksud dan harapan bersama 

• Menghasilkan produk dan jasa yang inovatif dan bersaing 

• Melayani pelanggan melalui kemitraan dengan pemasok kami 

• Melaksanakan tanpa cacat  

• Memberikan pelayanan purna jual  

• Membuat dan memenuhi komitmen 

• Menjalankan bisnis dengan integritas dan profesionalisme tanpa 

kompromi 

 

Marketplace 

Produk patchwork telah lama digemari oleh konsumen selama bertahun-

tahun. Dengan keadaan yang seperti itu, maka saya berusaha 

menghadapi kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan 

“Rumah Bagus” untuk mendapatkan profitability dengan membuat produk-

produk patchwork dengan warna baru yang lebih menarik. 

Pangsa pasar atas produk ini cukup besar dan konsumen terbesar 

merupakan konsumen dengan kondisi ekonomi kelas menengah keatas. 

Dengan kemampuan membeli yang cukup tinggi, serta adanya prestise 

dalam membeli produk-produk patchwork, karena lebih banyak dilihat 

tidak hanya dari segi fungsi produk, tetapi juga dari segi keindahan serta 

terkesan mewah dan mahal. 

 

Pricing and Profitability 

Harga-harga produk patchwork untuk saat ini terus meningkat, sangat 

tergantung dari kerumitan membuat serta design, bahan dan warna yang 

unik. Diharapkan, pada saat penjualan produk “Rumah Bagus”, harga 

produk ini bisa terus meningkat. Sama halnya dengan keuntungan yang 

ingin dicapai.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Harga produk akan bervariasi dari Rp.25.000,- hingga Rp.750.000,- dan 

keuntungan bersih berkisar dari (5% hingga 20 %) Rp.5.000,- hingga 

Rp.200.000,- tergantung dari masing-masing produknya. Produk “Rumah 

Bagus” memiliki potensi yang sangat baik dalam meraih pangsa pasar, 

terutama untuk wilayah kota yang penduduknya banyak memperhatikan 

seni dan prestise seperti di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya dan 

kota-kota besar lainnya. 

 

Customers 

Orientasi konsumen adalah masyarakat menengah keatas, khususnya 

kaum wanita, usia remaja, dewasa dan ibu-ibu. Kelas inilah yang menurut 

survey adalah yang paling konsumtif. 

 
Distribution 

Untuk mendistribusikan, manajemen perusahaan mempercayakan kepada 

PT. Agung Perkasa sebagai distributor tunggal. Pendistribusian produk 

mencakup seluruh kota Bandung dan juga kota besar lainnya seperti 

Jakarta, Surabaya dan Semarang. Selain itu adanya usaha 

pengembangan pasar baru untuk memperkenalkan produk patchwork ke 

daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. 

Financial Status 

Keadaan finansial saat ini, saya memiliki dana sebanyak Rp. 150 juta. 

Dengan Current Ratio 2,62. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Market Analysis 
 

Dengan adanya persaingan yang ketat di pasar, maka menyebabkan 

perilaku konsumen yang semakin kritis dalam memilih produk serta 

menuntut pelayanan yang terbaik. Hal ini mendorong pihak manajemen 

untuk merencanakan dan menetapkan strategi pemasaran yang 

berorientasi pada pasar yang dapat mengantisipasi seluruh kebutuhan 

dan keinginan konsumen, sehingga dapat mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasar yang dihasilkan. 

Adapun beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh 

managemen perusahaan dalam menganalisis pasar dalam penentuan 

langkah strategis yaitu sebagai berikut : 

 

1.  Ancaman Masuknya Pendatang Baru 
 “Rumah Bagus” masih memiliki keunggulan strategis yang mampu 

merintangi masuknya pendatang-pendatang baru. Hambatan masuk ini 

adalah sebagai berikut : 

 Skala ekonomis perusahaan cukup tinggi, sehingga pendatang 

baru lebih sulit untuk masuk ke dalam industri 

 Diferensiasi produk. Strategi “Rumah Bagus” yang didukung biaya 

promosi yang cukup besar, cukup efektif sehingga produk “Rumah 

Bagus” bisa dikenal secara luas. Selain itu konsumen punya 

kesukaan terhadap produk yang dikeluarkan oleh “Rumah Bagus”.  

 Kemudahan untuk mendapatkan modal dan investasi modal yang 

terus menerus. 

 “Rumah Bagus” mampu menciptakan switching cost yang kecil 

 Saluran distribusi “Rumah Bagus” oleh PT. Agung Perkasa cukup 

tersebar sampai ke pelosok kota-kota besar. 

 Kebijaksanaan pemerintah cenderung membantu industri seperti ini 



 
 
 
 
 

 

 

Hambatan-hambatan masuk di atas menghalangi pendatang-pendatang 

baru untuk memasuki industri patchwork. 

 

2. Persaingan Sesama Perusahaan dalam Industri  
Produk patchwork mempunyai posisi yang cukup kuat terhadap 

pesaing, sehingga “Rumah Bagus” masih berani dan mampu 

menghadapi persaingan harga yang merusak sekalipun, demikian juga 

dalam hal kualitas produk. Untuk saat ini, pesaing dari perusahaan 

competitior yang mampu menandingi “Rumah Bagus” cukup banyak, 

tetapi hal tersebut tidak membuat perusahaan takut sebab pihak 

manajemen masih yakin bahwa “Rumah Bagus” dan konsumennya 

saling bergantung, sehingga “Rumah Bagus” secara strategis dapat 

bertahan. Faktor-faktor yang menentukan posisi strategis produk 

“Rumah Bagus” di dalam persaingan antar industri antara lain : 

 Karakteristik produk “Rumah Bagus” yang memberikan suatu 

pembedaan (differentiation) atau nilai tambah terhadap perusahaan.  

 Adanya penambahan fasilitas produksi, karena “Rumah Bagus” 

cukup mampu berproduksi pada tingkat yang maksimal. 

 
3. Ancaman Produk Substitusi 

Ada beberapa produk substitusi yang cukup berpengaruh 

terhadap perusahaan, tetapi jumlahnya sangat kecil, seperti 

perusahaan impor yang berasal dari Amerika, Australia dan China. Hal 

ini disebabkan karena image masyarakat Indonesia yang menganggap 

produk impor lebih baik dari produk domestik. Produk substitusi dari 

industri patchwork yang berasal dari Jakarta juga cukup berpengaruh 

walupun kecil terhadap perusahaan, oleh karena produknya masih 

kalah inovatif dan kualitas yang kurang bagus bila dibandingkan 

dengan produk dari “Rumah Bagus”, sehingga konsumen lebih memilih 

produk “Rumah Bagus”. 

 



 
 
 
 
 

 

 

4. Kekuatan Tawar-menawar Pembeli 
Oleh karena posisi produk “Rumah Bagus” yang cukup baik, 

maka posisi tawar menawar produk ini terhadap konsumen menjadi 

cukup baik pula, seperti : 

 Konsumen tidak mudah berpindah ke produk lain, hal ini 

disebabkan mutu dan kualitas “Rumah Bagus” cukup tinggi 

sehingga konsumen lebih memilih produk ini. 
 Adanya informasi kepada konsumen yang cukup luas dan lengkap. 

 

 
5. Kekuatan Tawar-menawar Pemasok 

Oleh karena posisi produk “Rumah Bagus” yang cukup dominan, 

maka posisi tawar menawar pemasok produk ini baik terhadap 

pemasok. Hal ini disebabkan jumlah pemasok yang banyak dan 

adanya saluran distribusi yang cukup merata yang dilakukan oleh PT. 

Agung Perkasa dibeberapa daerah seperti Jakarta, Semarang, 

Surabaya dan beberapa kota lainnya. 

 
Dari beberapa pertimbangan internal dan eksternal, secara 

keseluruhan memperilihatkan kondisi lingkungan persaingan untuk 

produk patchwork  sebagai berikut : 
 

Evaluasi dan Assessment Internal dan Eksternal   
Produk patchwork 

 
Faktor yang Dinilai Hasil Penilaian 

Ancaman masuknya pendatang baru Lemah 
Persaingan sesama perusahaan dalam industri Lemah 
Ancaman produk substitusi Lemah 
Kekuatan tawar-menawar pembeli Lemah 
Kekuatan tawar-menawar pemasok Lemah  

 
 



 
 
 
 
 

 

 

Product Strategy 
 
Dari evaluasi dan assessment internal dan eksternal seperti pada Tabel di 

atas, maka strategi pengembangan untuk produk patchwork adalah 

sebagai berikut :  

 1. Cakupan Pasar-Produk 

a.   Profil konsumen atau pasar 

 Jangkauan pasar untuk produk patchwork lebih ditingkatkan 

kearah pasar menengah-keatas dibandingkan kearah pasar 

menengah-kebawah.  

 Dalam segmentasi pasar, produk patchwork mengelompokkan 

pasarnya dalam segmen yang sedikit lebih luas lagi yang 

mencakup pada faktor usia, status sosial, lokasi, profesi dan 

merek. 

 Kebutuhan pasarnya harus dilihat dari kepraktisan, penampilan 

dan mutu produk. 

 Perkembangan budaya mencakup kesetiaan, selera konsumen, 

tren budaya/anak muda/remaja dan keyakinan terhadap produk 

harus terus menjadi masukkan dalam memperbaiki kinerja. 

b. Karakteristik produk Industri 

 Diferensiasi produk, diferensiasi terhadap produk patchwork 

dapat dilakukan terhadap warna, kemasan, mutu, dan merek. 

Design dan warna-warna produk yang akan saya tawarkan akan 

bermacam-macam, saya sesuaikan dengan tipe-tipe rumah 

yang ada, seperti tipe klasik, tipe tradisional, tipe milenium dan 

lain sebagainya. Selain itu, pada bisnis ini produk yang akan 

dijual merupakan produk berkualitas, dengan jahitan yang kuat 

dan rapi. 

 Diversifikasi produk, dalam hal ini “Rumah Bagus” memiliki 

keragaman atau kelengkapan jenis produk, yang diharapkan 



 
 
 
 
 

 

 

menjaga kesetiaan konsumen terhadap “Rumah Bagus” dan 

menciptakan image dibenak konsumen akan kehandalan produk 

ini sebagai memperindah penampilan baik untuk ruangan 

maupun penampilaan berpakaian.  

 

2. Vektor Pertumbuhan (Growth Vector) 

a. Penetrasi Pasar 

Untuk meningkatkan market share “Rumah Bagus” maka 

dilakukan usaha-usaha pemasaran yang maksimal melalui 

media cetak, elektronik, media audio-visual dan juga melalui 

pameran-pameran ke Mal, supemaket (dalam hal ini pihak 

perusahaan dapat promosi langsung ke konsumen, sehingga 

pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih efektif). 

b. Pengembangan Pasar 

Untuk mendistribusikan “Rumah Bagus”, perusahaan 

mempercayakan kepada PT. Agung Perkasa sebagai distributor 

tunggal. Pengembangan pasarnya mencakup seluruh domestik. 

Adanya pengembangan pasar baru untuk memperkenalkan 

“Rumah Bagus” ke daerah-daerah yang secara geografis 

merupakan daerah baru. 

Bahkan saya merencanakan untuk menerima pesanan dari 

konsumen sesuai dengan warna yang diinginkan, namun 

dengan biaya tambahan sekitar 25% dari harga jual produk. 

Produk ini akan menjadi produk yang unik, karena banyak orang 

tidak mau membeli barang yang tipenya mass production, 

karena terlalu banyak yang menyamai. Apalagi untuk konsumen 

kelas atas, prestise menjadi hal yang begitu penting bagi 

mereka. Dengan memakai produk ini, maka banyak kamar yang 

akan terlihat lebih cantik dan menarik serta berbeda daripada 

yang lainnya. 



 
 
 
 
 

 

 

c. Pengembangan Produk 

Untuk meningkatkan penjualan “Rumah Bagus”, maka 

perusahaan dapat melakukannya dengan meningkatkan dan 

memodifikasi produk “Rumah Bagus”, misalnya dengan 

membuat produk “Rumah Bagus” yang dengan cita rasa unik 

dan multi fungsi. Bahkan saya merencanakan untuk menerima 

pesanan khusus, karena produk “Rumah Bagus” juga akan 

sangat disukai sebagai hadiah ulang tahun, bahkan sebagai 

hadiah saat tahun baru, hari raya, dan lain-lain. 

3. Keunggulan Bersaing 

a. Difersifikasi produk 

 Dalam penelitian dan pengembangan (R&D) produk “Rumah 

Bagus” melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan 

tinggi, seperti UNDIP dan UNPAD.  

 Kekuatan bisnis ini terletak pada keunikan produk yang 

terkesan mewah namun kualitas dan harganya masih dapat 

terjangkau oleh konsumen. 

 b. Keunggulan Biaya 

 Skala ekonomi. Mengunakan posisi biaya tinggi untuk promosi. 

Hal ini sangat efektif untuk meningkatkan keunggulan bersaing 

produk “Rumah Bagus” dan mampu menghambat pendatang 

baru dalam industri. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Marketing Plan 
 

Bila bisnis ini lancar sesuai dengan yang diharapkan, saya akan 

mengembangkan bisnis ini dengan membuka toko “Rumah Bagus” 

dengan membuat toko sendiri, tidak menyewa lagi. Namun, bila toko 

pertama masih dapat diperpanjang, saya akan memperpanjang sewanya. 

Saya berencana untuk membangun “Rumah Bagus” di kota-kota besar 

yang berkawasan ramai seperti di daerah Dago, karena kawasan ini 

merupakan kawasan paling banyak dikunjungi konsumen, dan sangat 

mudah untuk dicari, bahkan konsumen dari luar kota sekalipun. Dan tentu 

saja, akan ada penambahan tenaga kerja. 

Untuk meningkatkan market share “Rumah Bagus” maka dilakukan 

usaha-usaha pemasaran yang maksimal melalui media cetak, elektronik, 

media audio-visual dan juga melalui pameran-pameran ke Mal, supemaket 

(dalam hal ini pihak perusahaan dapat promosi langsung ke konsumen, 

sehingga pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih efektif). 

Adanya pengembangan pasar baru untuk memperkenalkan 

“Rumah Bagus” ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan 

daerah baru. Bahkan saya merencanakan untuk menerima pesanan dari 

konsumen sesuai dengan warna yang diinginkan, misalnya sebagai 

hadiah ulang tahun, bahkan sebagai hadiah saat tahun baru, hari raya, 

dan lain-lain, namun dengan biaya tambahan sekitar 25% dari harga jual 

produk.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Financial Plan 
Dalam aspek finansial ini mencakup perhitungan biaya investasi yang 

diperlukan, modal tetap, modal kerja, struktur modal, estimasi pendapatan, 

proyeksi rugi laba, proyeksi cashflow serta analisis finansial lainnya 

selama 5 tahun. 

 
Permodalan 
Investasi 
Investasi yang telah ditanamkan oleh para investor sebesar  Rp. 200 juta. 

Investasi ini terdiri dari : 60% dari modal sendiri, 40% dari pinjaman. 

Investasi tetap terdiri dari : 

 
 Fasilitas Produksi  

No Fasilitas Produksi Harga ( Rp ) 

1 Mesin Jahit (2 x @ Rp5 juta)  10.000.000

 
 

Pekerjaan Persiapan dan Dekorasi Toko 

No Uraian Biaya ( Rp ) 

1 Mengecat+Perbaikan gedung 5.000.000 

2 Pengadaan alat toko 1.000.000 

 

 

Peralatan Produksi 

No Uraian Biaya ( Rp ) 

1 Alat Transportasi 10.000.000 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Modal Kerja 
 Modal kerja merupakan dana yang dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan penjualan setelah toko siap dipakai. Modal kerja merupakan 

penjumlahan dari biaya tetap (fix cost) dan biaya variabel (variabel cost). 

Adapun modal kerja yang dibutuhkan dapat dilihat seperti berikut ini.  

 Biaya tetap terdiri dari : 

1. Upah pekerja 

2. BBM Kendaraan  

3. Perawatan  

4. Biaya lain-lain 

Biaya variabel terdiri dari : 

1. Bahan kain 

2. Benang 

3. Kemasan Plastik 

4. Listrik 

 

Total Investasi 
Total investasi merupakan penjumlahan dari investasi tetap (modal tetap) 

dan modal kerja. 

 
Struktur Permodalan 
Untuk merealisasikan proses produksi patchwork “Rumah Bagus”, 

diperlukan suatu sumber dana. Sumber dana yang diperoleh “Rumah 

Bagus” selaku produsen patchwork ”Rumah Bagus” terdiri dari dana 

sendiri dan dana pinjaman.  

 

1. Dana Sendiri 
Yang dimaksud dengan dana modal sendiri adalah dana yang 

dikumpulkan dari pemilik dan investor lain yang diundang untuk ikut 



 
 
 
 
 

 

 

membiayai bisnis ini. Dana yang digunakan bisnis ini berasal dari 60% 

modal sendiri.  

2. Dana Pinjaman 
Dana pinjaman untuk membiayai kegiatan proyek dapat diperoleh dari 

bank, lembaga keuangan non-bank, dan lain-lain. Jangka waktu pinjaman 

dana bersifat jangka pendek dan jangka panjang. 

 

Biaya Operasi 
Biaya Tetap 
Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada 

volume produksi. Pada proyek ini biaya tetap terdiri dari : 

1. Sewa Gedung 

Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa gedung selama 5 tahun sebesar 

Rp. 50.000.000,- 
2. Upah pekerja 

Biaya pekerja yang dikeluarkan oleh “Rumah Bagus” sebesar 

Rp.6.550.000/ bulan.  Dengan perician sebagai berikut : 

Rincian Pengeluaran Biaya Karyawan 

Jabatan Jumlah (orang) Biaya 

Penjahit 2 Rp.   1.600.000 

Pelayan Toko 1 Rp.      650.000 

Pesuruh 1 Rp.      650.000 

Total 4 Rp.   2.900.000 

 

3. BBM Kendaraan  

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh “Rumah Bagus” untuk kebutuhan 

operasional kendaraan. Kebutuhan BBM/kendaraan sebanyak 5 liter/hari, 

dengan harga per liter Rp.1810.00. Sehingga besarnya biaya BBM 

Kendaraan yaitu sebesar Rp.9.050,-/hari. 

 



 
 
 
 
 

 

 

4. Perawatan  

Biaya untuk keperluan perawatan terdiri dari perawatan toko, mesin, dan 

kendaraan operasional. 

a. Bangunan toko 

Jenis perawatan yang dilakukan diantaranya adalah pengecetan, 

perbaikan, dan lain lain. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.250.000,- per 

bulan. 

b. Mesin Jahit 

Jenis perawatan yang dilakukan diantaranya perbaikan mesin, dan lain 

lain. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.100.000,- per bulan. 

c. Kendaraan Operasional 

Jenis perawatan yang dilakukan diantaranya adalah service, ganti oli, dan 

lain lain. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.200.000,- per bulan. 

5. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)  

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembayaran PBB (Pajak Bumi 

dan Bangunan) sebesar Rp. 1.400.000/tahun. 

6. Biaya lain-lain 

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan lain-lain adalah sebesar   Rp. 

750.000,- per bulan. 

Berikut rekap Biaya Tetap dari “Rumah  Cantik” seperti yang terlihat pada 

tabel di bawah ini. 

 
Rekap Biaya Tetap “Rumah Bagus” 

Biaya Tetap Jumlah 
Pengeluaran per 

Bulan 

Jumlah Pengeluaran 
per Tahun 

Sewa Gedung - Rp.          10.000.000 

Upah pekerja Rp.         2.900.000 Rp.          34.800.000 

BBM Kendaraan Rp.            271.500 Rp.            3.258.000 

Perawatan Rp.            550.000 Rp.            6.600.000 

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)  - Rp.            1.400.000 

Biaya lain-lain Rp.            750.000 Rp.            9.000.000 

Total Rp.          4.471.500 Rp.          65.058.000 



 
 
 
 
 

 

 

Biaya Variabel 
Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi langsung secara proporsional 

dengan perubahan volume produksi. Pada bisnis ini yang termasuk ke 

dalam biaya variabel adalah : 

1. Bahan kain  

Biaya yang dikeluarkan untuk bahan kain adalah sebesar (1.000 m x 

Rp.25.000,00) = Rp. 250.000.000,-/tahun. 

2. Benang 

Biaya yang dikeluarkan untuk benang adalah sebesar (1.000 buah x 

Rp.2.500,00) = Rp. 2.500.000,-/tahun. 

3. Kemasan Plastik 

Biaya yang dikeluarkan untuk kemasan plastik adalah sebesar (35.000 

bungkus x Rp. 100,00) = Rp. 3.500.000,-/tahun. 

4. Listrik dan Air 

Biaya yang dikeluarkan untuk listrik dan air adalah sebesar           Rp. 

200.000,-/bulan. 

5. Iklan 

Biaya yang dikeluarkan untuk iklan adalah sebesar                       Rp. 

2.500.000/tahun. 

 

Berikut rekap Biaya Variabel dari “Rumah  Cantik” seperti yang terlihat 

pada tabel di bawah ini. 

 
Rekap Biaya Variabel “Rumah Bagus” 

Biaya Variabel Jumlah Pengeluaran 
per Tahun 

Bahan kain Rp.        250.000.000 

Benang Rp.            2.500.000 

Kemasan Plastik  Rp.            3.500.000 

Listrik dan Air Rp.            1.200.000 

Iklan Rp.            3.000.000 

Total Rp.        260.200.000 



 
 
 
 
 

 

 

Laporan Keuangan 
Neraca (Balance Sheet) 

RUMAH BAGUS 
Balance Sheet 

December 31, 2009 

ASSETS 

Current Asset  

- Cash       Rp.150.000.000,- 

- Merchandise Inventory     Rp.   25.000.000,- 

- Prepaid Advertising expense    Rp.     5.000.000,- 

- Prepaid Insurance      Rp.     2.000.000,-   

Total Current Asset      Rp. 182.000.000,- 

Fixed Asset 

- Equipment       Rp.   25.000.000,-   

Less Acc. Depresiation      (Rp.    2.500.000,-) 

Total Fix Asset      Rp.    27.500.000,- 

TOTAL ASSET      Rp.  209.500.000,- 

LIABILITIES & CAPITAL 

Liabilities 

- Account payable      Rp.    80.000.000,- 

- Interest payable      Rp.      6.400.000,- 

- Salaries payable       Rp.      3.100.000,-  

Total Liabilities      Rp.    89.500.000,-  

Capital 

- Pangan Raya capital (60%)     Rp.   

120.000.000,- 

TOTAL LIABILITIES & CAPITAL    Rp.   209.500.000,- 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Laporan Rugi Laba (Income Statement) 

RUMAH BAGUS 

Income Statement 

December 31, 2009 

 

Sales Revenue       Rp.   

347.500.000,- 

Operating Expense 

- Salary and Commision     Rp.     34.800.000,- 

- Rent expenxes      Rp.     50.000.000,- 

- Advertising expenses     Rp.       3.000.000,- 

- Depreciation expenses     Rp.          750.000,- 

- Insurance expenses      Rp.       

2.500.000,- 

- Training  expenses      Rp.       

2.500.000,- 

- Miscellanous expenses     Rp.       5.000.000,- 

TOTAL OPERATING EXPENSES    Rp.     

98.550.000,- 

Net Income Before Tax     Rp.   248.950.000,- 

Tax  (  10% x 248.950.000)     Rp.     

24.895.000,- 

Net Income After Tax      Rp.   

224.055.000,-    

 
Proyeksi Pendapatan dan BEP 
Proyeksi Pendapatan 
Pendapatan “Rumah Bagus” terdiri dari hasil penjualan produk 

patchwork ”Rumah Bagus”. “Rumah Bagus” menghasilkan produk dengan 

perkiraan rincian sebagai berikut: 



 
 
 
 
 

 

 

Dari hasil proyeksi produk yang bisa dihasilkan perbulannya, dan dengan 

harga produk yang bervariasi dari Rp. 25.000,- hingga      Rp. 750.000,- 

maka dalam 1 tahun “Rumah Bagus” mendapatkan sebesar Rp. 

347.500.000,- 

 

BEP 
 Break Even Point adalah keadaan suatu usaha yang tidak 

memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha 

dikatakan impas jika jumlah pendapatan (revenue) sama dengan jumlah 

biaya (cost), atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk 

menutup biaya tetap saja. Analisis BEP adalah suatu cara untuk 

mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita 

rugi lagi, tetapi juga belum memperoleh laba (dengan kata lain labanya 

sama dengan nol). 

 Ada dua cara untuk menentukan break even point yaitu : 

pendekatan teknik persamaan dan pendekatan grafis. Dalam studi 

kelayakan bisnis ini penentuan break even point menggunakan 

pendekatan teknik persamaan. Penentuan titik impas dengan teknik 

persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan 

(revenue) sama dengan biaya (cost). Untuk mencari break even point 

terlebih dahulu dihitung harga pokok gula per kg. 

Penentuan harga pokok produksi menggunakan pendekatan 

variabel costing.  

Harga Jual = (Total Biaya Variabel + Total Biaya Tetap + Laba yang 

diharapkan)/ Rata-rata produksi patchwork per tahun). Dengan 

perhitungan yang saya lakukan, maka diperoleh data harga produk per set 

sebagai berikut: 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Tahun Jenis Produk Hasil produk  
(set/tahun) 

Harga Jual 
(per set produk) 

2009 Pegangan panci 700 25.000

Alas / tutup keranjang  700 25.000

Bed Cover 150 750.000

Tas 1000 100.000

Bantal Kursi 1000 100.000

 

Penentuan Break Even Point : 

Karena produk yang ditawarkan tidak sejenis, maka untuk perhitungan 

BEPnya adalah menurut harga jualnya saja. BEP diperoleh pada saat 

Total Sales = Rp.325.258.000,- 

Jadi “Rumah Bagus” akan mengalami break even point (Total Cost 

= Total Revenue) pada saat “Rumah Bagus” telah memproduksi 

patchwork ”Rumah Bagus” sebesar Rp. 325.258.000,- 

 

Proyeksi Cash Flow 
 Dari hasil laporan rugi laba maka dibuat cash flow untuk melihat 

cash  in (arus kas masuk) dan cash out (arus kas keluar). Selisih antara  

cash in dan cash out adalah net cash flow (arus kas bersih) yang 

digunakan untuk melakukan evaluasi investasi yang terdiri dari : Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period 

(PP). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Kinerja Finansial 
 
IRR 

Tahun Pendapatan 
(Rp) 

Pengeluaran 
(Rp) Cash Flow (Rp) 

0   325.258.000 -325.258.000 
1 224.055.000 298.58.000 -74.703.000 
2 280.068.750 299.408.000 -19.339.250 
3 350.085.938 300.058.000 50.027.938 
4 437.607.422 300.708.000 136.899.422 
5 547.009.277 301.358.000 245.651.277 

  

Pada perhitungan IRR dapat dilihat tingkat suku bunga pengembalian 

yang dihasilkan oleh pengembangan usaha yang akan dilaksanakan. 

Berikut ini perhitungan IRR. 

 

325.258.000 = 196.045.200 (P/F, i% , 1) + 
 155.229.500 (P/F, i% , 2) + 
 104.047.375 (P/F, i% , 3) + 
 39.907.219 (P/F, i% , 4) + 
 40.430.477 (P/F, i% , 5) + 

 

Jika  i = 0.5 % maka  329.590.967 
 i = 1% maka  320.923.705 
  

Dari hasil interpolasi maka diperoleh IRR sebesar 0.75% 

 

Pay Back Period 
 Pada perhitungan PBP dapat diketahui jangka waktu pengembalian 

suatu investasi awal untuk melakukan suatu usaha dengan tepat, dimana 

PBP merupakan akumulasi nilai sekarang dari arus kas bersih pada 

tingkat suku bunga biaya modal sama dengan nol. Dengan kata lain PBP 

dilakukan untuk mengetahui periode waktu dimana NPV sama dengan nol. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Cash Flow i = 0.5% Nilai Sekarang i = 1% Nilai Sekarang 

-361.258.000 1.00000 -325.258.000 1.00000 -325.258.000

-196.045.200 0.99503 -74.331.726 0.99010 -73.963.440

-155.229.500 0.99080 -19.161.329 0.98030 -18.958.267

-104.047.375 0.98515 49.285.022 0.97059 48.556.616

-39.907.219 0.98025 134.195.658 0.96099 131.558.975

40.430.477 0.97538 239.603.343 0.95147 233.729.821

 NPV = 4332968.827 NPV = -4334294.935

 

NPV = 0 saat i = 0.75% 

 

Tahun i = 0.75% Nilai Sekarang (Rp) 

0 1.000000 -361.258.000

1 0.571429 -112.025.829

2 0.326531 -50.687.184

3 0.186589 -19.414.087

4 0.106622 -4.254.997

5 0.060927 2.463.307

 

Pay Back Period yaitu sekitar tahun keempat dan kelima. Dari hasil 

interpolasi, PBP terjadi pada saat 4,633 tahun (tahun ke empat, bulan ke 7 

dan hari ke 18) atau pada tanggal 18 Juli 2009. 


