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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini setiap individu dituntut memiliki kemampuan (skill) 

yang lebih untuk tidak hanya bergantung dari individu yang lain dan menanti 

peluang, namun mampu menciptakan peluang yang mampu menopang individu 

tersebut serta masyarakat di sekitarnya. Dampaknya adalah munculnya bisnis-

bisnis baru yang mengakibatkan persaingan di berbagai bidang semakin kompetitif. 

Sedangkan untuk menciptakan bisnis yang unggul diperlukan perencanaan bisnis 

yang tepat dan matang. 

Perencanaan bisnis merupakan suatu alat pengambil keputusan kebijakan 

perusahaan yang sangat penting bagi seorang pengusaha. Tujuan perencanaan 

bisnis adalah suatu kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan. 

Perencanaan bisnis juga merupakan pedoman dalam mempertajam rencana-rencana 

yang telah dibuat oleh seorang pengusaha sehingga dapat mengetahui dimana posisi 

perusahaan saat ini. perencanaan bisnis yang baik harus memuat tahap-tahap yang 

akan dilakukan guna menunjang berjalannya sebuah bisnis kedepannya. 

Perencanaan bisnis juga bisa menjadi alat pencarian dana/investasi guna menunjang 

suatu kegiatan bisnis baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang 

(Rangkuti (2010) dalam Prabowo (2015)). 

Wirausaha adalah salah satu peran yang paling menarik dan salah satu 

karakter yang paling sukar dipahami dan merupakan subjek dari analisis ekonomi. 
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Wirausaha telah lama dikenal sebagai puncak hirarki yang menentukan perilaku 

perusahaan dan dengan demikian memikul tanggung jawab berat untuk vitalitas 

masyarakat bebas (Baumol, 1968). 

Dalam perencanaan bisnis wirausaha dituntut untuk memerhatikan strategi 

pengembangan produk, straregi pengembangan pasar serta apa yang dibutuhkan 

konsumen. Yang dimaksud strategi pengembangan produk adalah setiap wirausaha 

harus mampu menjelaskan produk yang ditawarkan di pasar, apakah produk 

tersebut memberikan keuntungan atau tidak bagi konsumen dan keunggulan apa 

yang dimiliki oleh produk tersebut. Dan untuk strategi pengembangan pasar adalah 

setiap wirausaha harus mampu melihat pesaing terdekat secara langsung maupun 

tidak langsung dan mampu menilai faktor apa saja yang mampu menjadi kelemahan 

dan keunggulan dari para pesaing. Dari dua strategi tersebut wirausaha dapat 

melihat apa yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen, dengan demikian cara 

pandang dan presepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan semakin 

berkembang.  

Keberhasilan suatu perencanaan bisnis juga perlu didukung oleh teknologi 

informasi. Semakin mudah informasi mengenai suatu produk didapat akan semakin 

meningkatkan peluang meraih konsumen. Salah satu bentuk teknologi informasi 

yang mampu menyediakan informasi dengan cepat, murah, dan dalam ruang 

lingkup yang sangat luas ialah internet. Internet merupakan sarana penyedia 

informasi bagi semua pihak dengan berbagai kepentingan, informasi yang dapat 

diberikan pun tidak terbatas dan terus berubah. 
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Pesatnya perkembangan internet dan kebutuhan masyarakat akan informasi 

menyebabkan munculnya jasa-jasa penyedia informasi, salah satunya adalah toko 

online (e-commerce) seperti tokopedia, bukalapak, olx, amazon, dan eBay. E-

commerce menurut Laudon & Laudon (1998) dalam Wahono (2011) ialah suatu 

proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan 

dari perusahaan ke perusahaan lain dengan komputer sebagai perantara transaksi. 

E-commerce adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan secara online 

melalui internet dengan menwarkan satu atau lebih produk berupa barang atau jasa 

dari individu ke individu, individu ke perusahaan, perusahaan ke perusahaan, atau 

perusahaan ke individu. Kelebihan dari e-commerce adalah penyampaian informasi 

suatu produk terhadap konsumen secara personal tanpa batasan wilayah. Dengan 

kelebihan tersebut e-commerce tidak lagi terbatas penggunaanya terhadap layanan 

jasa toko online melainkan meluas hingga penggunaan layanan social media seperti 

LINE, Instagram, Black Berry Messenger (BBM), dan Facebook. Dengan demikian 

konsumen bebas memilih produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan, 

memutuskan tempat pembelian, banyak pembelian, dan bagaimana cara 

pembeliannya.  

Usaha kartpos, salah satu usaha yang memiliki kemungkinan yang sangat 

besar menjadi usaha toko online karena memiliki keunikan dan kelangkaan produk 

yang mampu menarik minat konsumen tanpa memberikan batasan wilayah. 

Keunikan dari produk ini ialah terdapat sebuah gambar di salah satu sisi kartu yang 

dapat digunakan sebagai media promosi, kampanye, sarana iklan, media edukasi, 

dan sebagainya. Sedangkan untuk kelangkaan dari produk ini ialah sulitnya 
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menemukan kartupos di beberapa daerah di Indonesia. Tidak sedikit dari beberapa 

kota di Indonesia yang telah berhenti memproduksi bahkan menjual kartupos. 

Bahkan di kota-kota yang menjual kartu pos lebih banyak menawarkan kartupos 

import atau kartupos yang telah usang dan tidak layak untuk digunakan serta dengan 

harga yang cukup mahal. 

Kartupos sendiri ialah produk filateli yang memiliki fungsi sebagai alat 

komunikasi sejak tahun 1965 di Indonesia. Kartupos umumnya memiliki bentuk 

persegi dengan salah satu sisinya memiliki gambar dan sisi yang lain digunakan 

untuk menulis pesan singkat dan alamat penerima serta menempelkan perangko. 

Kemunculan kartu pos pertama kali di Austria pada tahun 1869 dengan nama 

Correspondez-Karte oleh Heinrich von Stephan dan digunakan hanya sebagai alat 

komunikasi. Lalu pada tahun 1870 Schwartz di Oldenburg, Jerman, menciptakan 

kartupos bergambar pertama di dunia dari potongan kayu. Tidak lama dari 

munculnya kartupos bergambar, muncul kegunaan lain dari kartupos. Artinya, tidak 

hanya sebagai alat komunikasi namun juga telah menjadi benda koleksi dengan 

penampilan yang lebih menarik. Selain itu kartupos tidak hanya dibuat dan dicetak 

oleh pihak pemerintah saja, pihak swasta juga diizinkan untuk menerbitkan 

kartipos. Dengan demikian setiap orang boleh untuk membuat dan mencetak 

kartupos. 

Melihat adanya peluang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih lanjut dan membuat perencanaan bisnis CREART yang menawarkan produk 

berupa kartupos dengan nama “Societe Card”. Kartupos tersebut akan 

menampilkan produk yang memiliki tema, yaitu keunikan dan keanekaragaman 
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budaya Indonesia dengan tujuan produk tersebut mampu mengedukasi konsumen 

mengenai keunikan dan budaya yang ada di Indonesia baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Desain yang akan ditampilkan oleh CREART dibagi dengan empat tema, 

yaitu: Tema Indonesia Ku, Tema Nusantara 1, Tema Nusantara 2, dan Tema 

Yogyakarta. Pada masing-masing tema tersebut akan menampilkan desain makanan 

khas daerah, monumen atau bangunan yang mencirikan daerah tersebut, flora dan 

fauna langka yang terdapat di Indonesia, serta kesenian tradisional di Indonesia. 

Target pasar CREART adalah pengguna dan kolektor kartupos baik usia remaja 

maupun dewasa di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut produk dari CREART 

ditawarkan melalui media online, yaitu Instagram. 

 

Gambar 1. 1 Societe Card Tema Indonesia Ku 
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Konsep penjualan kartupos tersebut menggunakan sistem pre-order, produk 

dibuat berdasarkan pesanan dari konsumen. Harga yang ditawarkan dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu harga ecer dan harga grosir. Untuk harga ecer per lembar 

kartupos adalah Rp 3.000,00. Sedangkan untuk harga grosir untuk pembelian 20 

lembar hingga 59 lembar akan dikenakan Rp 2.600, 00 per lembar, untuk pembelian 

60 lembar hingga 299 lembar akan dikenakan Rp 2.400,00 perlembar, untuk 

pembelian 300 lembar hingga 359 lembar akan dikenakan Rp 2.000,00 per lembar, 

sedangkan untuk pembelian 360 lembar ke atas akan dikenakan Rp 1.800,00 per 

lembar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun “Perencanaan Bisnis 

CREART” yang menjual kartupos secara online dan menggunakan desain khas 

Indonesia, dengan harapan mampu menjadi toko online yang menjual kartupos 

dengan jangkauan tidak hanya di Indoensia namun juga manca Negara. Selain itu 

Gambar 1. 2 Societe Card Tema Nusantara 2 
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juga mampu menjadi media edukasi bagi masyarakat baik secara langsung atau 

tidak langsung. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

menarik rumusan masalah, yaitu bagaimana perencanaan bisnis “CREART” 

dengan sistem penjulan secara online? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Mampu menyusun perencanaan bisnis dengan meninjau dari empat aspek, 

yaitu: aspek pasar dan pemasaran, aspek sumberdaya manusia, aspek operasi dan 

aspek keuangan. 

 

4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan pemahaman menganai penyusunan 

perencanaan bisnis yang baik dan benar serta sesuai dengan bisnis yang 

akan dijalankan. Sehingga mampu menjadi pedoman dalam upaya 

merealisasikan perencanaan bisnisnya. 

2. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan untuk menulis suatu bisnis 

dan dapat dijadikan sumber atau tolok ukur serta perbandingan untuk 

perencanaan bisnis selanjutnya. 


