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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Ringkasan Eksekutif 

Produk pengembangan usaha yang telah dirancangkan adalah 

berupa tas wanita dengan ruang khusus botol minum dan dompet toiletries. 

Produk ini merupakan produk tas wanita yang menggabungkan antara 

desain tas wanita pada umumnya dengan dompet toiletries  dan juga 

penambahan ruang khusus botol minum pada bagian dalam tas yang 

merupakan desain baru bagi Aikori Leather Bag. Produk ini memiliki 

desain seperti tas wanita jenis tote yang dibagian dalamnya diberi sekat 

khusus botol minum di salah satu sisinya dan terdapat dompet toiletries. 

Penambahan sekat khusus botol minum juga ditujukan untuk mendukung 

pengurangan limbah botol plastik, dimana ruang ini digunakan untuk 

menaruh botol minum dengan posisi berdiri sehingga kemungkinan untuk 

tumpah sangatlah kecil sedangkan penambahan dompet toiletries ditujukan 

untuk mempermudah pengguna dalam menyimpan barang-barang 

toiletries yang biasa dibawa oleh para wanita seperti tissue, lipstick, 

pembalut dan lain –lain..  

Tas akan diproduksi menggunakan kulit sapi asli yang sesuai 

dengan standart Aikori Leather Bag dengan warna coklat. Pemilihan warna 

didasarkan pada pengalaman pemilik yang telah menjual tas kulit dalam 

berbagai jenis warna dan warna coklat adalah warna yang paling laris 
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hingga kini. Produk tas akan di produksi dalam ukuran panjang : 48cm, 

lebar : 12 cm dan tinggi : 32 cm. tas dilengkapi dengan 2 tali panjang 

dibagian luar untuk membawa tas, kemudian dibagian dalam tas terdapat 

tempat botol minum, 2 tempat balpoin, 2 kantong dengan resleting 2 

kantong tanpa resleting dan tempat laptop.  . Bagian dalam tas dilapisi 

dengan kain bludru premium sesuai dengan standart produk Aikori 

Leather Bag lainnya. 

Sedangkan dompet toiletries yang merupakan bagian tas, memiliki 

ukuran panjang :18 cm dan tinggi 12 cm, dimana ukuran sesuai dengan 

lebar dan panjang tissue. Dompet memiliki sebuah tali kecil yang berguna 

untuk digantungkan pada tas.  Tali dapat dilepas sehingga mempermudah 

dompet untuk dilepas dan digantungkan ketika dibawa ke toilet. Dompet 

memiliki 2 ruang yang pertama untuk tempat tissue, dimana dibagian 

depan terdapat lubang untuk memasukan maupun mengambil tissue dan 

dibagian belakang terdapat ruang dengan resleting yang berguna untuk 

menyimpan peralatan toiletries lainnya seperti lipstick, pembalut dan 

lainnya.   
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Gambar 4.1.Tas dan dompet toiletries tampak luar 

 

Gambar 4.2.Bagian dalam tas 

 

 

Gambar 4.3. Dompet toiletries 
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4.2. Uraian Umum Usaha Aikori Leather Bag 

4.2.1. Profil usaha 

Nama usaha : Aikori Leather Bag 

Pemilik : Slamet Rianto 

Alamat  : jl. Tampomas selatan 1 no. 12, Semarang 

 Gedung UMKM Centre, jl. Setiabudi no. 192, 

Semarang 

No. telepon : 0811179330 dan 081326148567 

Website : decorry.co.id 

Produk : tas kulit pria, tas kulit wanita, dompet kulit pria, 

dompet kulit wanita, tas laptop berbahan kulit dan 

tas kulit jenis travel 

4.2.2. Sejarah Aikori Leather Bag 

Aikori Leather Bag merupakan salah satu usaha kecil 

menengah (UMKM) di Semarang yang menjual produk berbahan 

dasar kulit sapi asli. Produk utama yang ditawarkan oleh Aikori 

Leather Bag adalah berbagai tas dan dompet baik untuk pria 

maupun wanita dengan berbagai jenis desain, ukuran maupun 

harga.  

Aikori Leather Bag selalu mengutamakan kualitas produk 

yang dihasilkan, mulai dari bahan baku kulit hingga proses 

pembuatan finishing yang dilakukan dengan sangat rapi. Bahan 

baku yang digunakan merupakan kulit sapi asli yang dipadukan 
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dengan desain tas yang sederhana namun menarik. Desain produk 

yang ditawarkan oleh Aikori Leather Bag merupakan desain 

produk yang sesuai bagi para pekerja yang sering membawa 

berbagai macam barang pada tasnya.  

Aikori Leather Bag pertama kali membuka usahanya pada 

awal tahun 2011 dan berjalan hingga saat ini. Hingga kini, Aikori 

Leather Bag telah menjual kurang lebih 900 produk per tahunnya. 

Aikori Leather Bag memiliki 4 orang pekerja dalam menjalankan 

usahanya yaitu terdiri dari pemilik, pekerja dalam bidang 

pemasaran dan seorang karyawati. Sistem penjualan produk Aikori 

Leather Bag dilakukan secara online maupun secara langsung 

dengan datang ke outlet atau mengunjungi stand pameran yang 

diikuti oleh Aikori Leather Bag. 

Aikori Leather Bag sebelumnya bernama Decorry namun 

nama ersebut telah dipakai oleh orang lain ketika ingin didaftarkan 

izin usahanya. Kemudian nama diubah menjadi Corry tetapi ketika 

didaftar untuk izin usaha, nama tersebut juga telah didaftarkan oleh 

orang lain. Kemudian nama Corry berubah menjadi Aikori Leather 

Bag yang digunakan hingga saat ini. 

4.3. Aspek Pemasaran 

Memasarkan produk pengembangan usaha ini perlu dilakukan agar 

produk dapat dikenal oleh masyarakat demi menarik minat masyarakat 
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untuk membelinya. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan pemasaran 

yang tepat bagi produk pengembangan usaha.  

4.3.1. Segmenting 

Aikori Leather Bag memiliki segmen pasar yaitu menengah 

ke atas, untuk itu, produk pengembangan usaha ini juga 

dirancang agar sesuai dengan segmen pasar yang dimiliki oleh 

Aikori Leather Bag yaitu menengah ke atas. Pemilihan segmen 

ini adalah berdasarkan dari harga produk yang ditawarkan oleh 

Aikori Leather Bag. Harga yang ditawarkan untuk tiap produk 

tas wanita Aikori Leather Bag adalah berkisar antara Rp 

1.000.000 hingga Rp 2.000.000 tiap produknya. Harga yang 

ditawarkan memang cukup mahal karena bahan baku yang 

digunakan pun berkualitas dan berdasarkan wawancara dengan 

pemilik Aikori Leather Bag, beliau ingin tetap menjaga kualitas 

yang sudah dipertahankan hingga saat ini. Oleh karena itu, 

segmen pasar yang dipilih tetap pada menengah ke atas karena 

harga tas yang ditawarkan mulai dari Rp 1.000.000. 

4.3.2. Targeting  

Berdasarkan wawancara dengan pemilik, selama ini 

konsumen dari produk tas wanita Aikori Leather Bag adalah 

wanita usia 40 tahun ke atas. Sedangkan, konsumen usia 40 

tahun ke bawaha jarang sekali ditemui oleh pemilik Aikori 

Leather Bag. Untuk itu, pemilihan target pasar yang dipilih oleh 
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peneliti adalah wanita usia 25 hingga 39 tahun untuk membuka 

peluang baru dalam menjaring konsumen yang lebih muda dari 

target pasar yang sudah diambil hingga kini.  

Kebanyakan konsumen yang dimiliki Aikori Leather Bag 

adalah wanita bekerja, sehingga sebagian besar produk tas 

wanita yang kini diproduksi, memiliki fitur yang sesuai bagi 

wanita bekerja seperti tempat laptop, banyaknya jumlah kantong 

didalam tas, tempat bolpoin dan lain-lain. Sehingga peneliti 

memilih target wanita bekerja pula. Disimpulkan bahwa peneliti 

memilih target pasar dengan usia 20 tahun hingga 39 tahun dan 

aktif bekerja sebagai target pasar.  

4.3.3. Positioning 

Untuk dapat memposisikan produk didalam benak 

konsumen, produk pengembangan usaha dirancang dengan 

mempertimbangkan desain maupun harga produk sejenis yang 

dimiliki Aikori Leather Bag maupun para pesaing dari Aikori 

Leather Bag yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Dengan 

membandingkan data yang telah diperoleh dari pesaing dan 

pemilik Aikori Leather Bag, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

produk pengembangan usaha akan ditawarkan dengan harga Rp 

1.350.000 yang merupakan harga bersaing dari produk pesaing 

maupun produk lama dari  Aikori Leather Bag.  
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Desain luar disajikan dengan mengambil desain 

tastotebag biasa namun ditambahkan tempat botol dan dompet 

toiletries yang membuat tas ini berbeda dari desain tas lainnya. 

Pemilihan lokasi untuk produk pengembangan usaha ini adalah 

gedung UMKM Centre dimana produk lama Aikori Leather Bag 

juga dipasarkan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan biaya 

yang akan dikeluarkan bila harus berpindah tempat. Selain itu, 

menurut pemilik, sebagian besar produk Aikori Leather Bag 

terjual lewat media promosi yaitu pameran. Oleh karena itu, 

lebih efektif bila biaya dikeluarkan untuk mengikuti pameran 

atau event – event yang ada di mall.  

Menurut pemilik Aikori Leather Bag, media promosi 

paling tepat untuk memasarkan produknya adalah dengan 

pameran, karena kegiatan pameran ini dapat menjangkau 

konsumen baik di dalam maupun diluar kota Semarang. Hal ini 

dikarenakan, pameran selalu disertai dengan event-event 

tertentu yang akan menarik konsumen dari berbagai daerah. 

Selain itu, sistem pemasaran juga menggunakan media sosial 

instagram yang lebih sering digunakan sebagai media promosi 

yang biayanya juga tidak terlalu mahal.  
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4.3.4. Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran atau marketing mix dari produk 

pengembangan usaha ini adalah, 

a. Product,  

Tas akan diproduksi menggunakan kulit sapi asli yang 

sesuai dengan standart Aikori Leather Bag dengan warna 

coklat. Produk tas akan di produksi dalam ukuran panjang : 

48cm, lebar : 12 cm dan tinggi : 32 cm. Tas dilengkapi 

dengan 2 tali panjang dibagian luar untuk membawa tas, 

kemudian dibagian dalam tas terdapat tempat botol minum, 

2 tempat balpoin, 2 kantong dengan resleting 2 kantong 

tanpa resleting dan tempat laptop. Bagian dalam tas dilapisi 

dengan kain bludru premium sesuai dengan standart produk 

Aikori Leather Bag lainnya. Sedangkan dompet toiletries 

yang merupakan bagian tas, memiliki ukuran panjang :18 

cm dan tinggi 12 cm. Dompet memiliki sebuah tali kecil 

yang berguna untuk digantungkan pada tas.  Tali dapat 

dilepas sehingga mempermudah dompet untuk dilepas dan 

digantungkan ketika dibawa ke toilet. Dompet memiliki 2 

ruang yang pertama untuk tempat tissue, dimana dibagian 

depan terdapat lubang untuk memasukan maupun 

mengambil tissue dan dibagian belakang terdapat ruang 
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dengan resleting yang berguna untuk menyimpan peralatan 

toiletries lainnya seperti lipstick, pembalut dan lainnya.   

b. Price, harga yang ditawarkan adalah Rp. 1.350.000,-. Harga 

yang ditawarkan merupakan harga rata-rata produk kulit sapi 

dari pesaing dan produk lama Aikori Leather Bag. Harga 

disesuaikan dengan kualitas produk pengembangan usaha. 

c. Place, produk dapat didapatkan dengan mengunjungi jl. 

Tampomas selatan 1 no. 12, Semarang dan Gedung UMKM 

Centre, di jl. Setiabudi no. 192, Semarang, maupun melalui 

website: decorry.co.id. Lokasi penjualan masih tetap sama 

untuk mencegah biaya investasi yang terlalu besar dan lokasi 

dianggap sudah cukup untuk dapat melayani konsumen. 

Selain itu, produk di distribusikan kepada konsumen melalui 

secara langsung yaitu melalui pameran maupun toko yang 

telah dibuka dan juga melalui online dengan website dan 

media sosial yang telah dibuat. 

d. Promotion, media promosi dengan mengikuti pameran di 

Mall tetap dipertahankan karena sangat menguntungkan bagi 

pihak Aikori Leather Bag selama ini, selain itu pemasangan 

iklan melalui media sosial instagram dilakukan untuk dapat 

memperkenalkan produk ke masyarakat yang lebih luas. 

Promosi melalui pameran akan dilakukan setidaknya 2 kali 

dalam setahun ketika menjelang hari Natal dan Ramadhan, 
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sedangkan promosi melalui media sosial akan dilakukan 

setidaknya 1 kali dalam sebulan. 

 

 

  Tabel 4.2. Jenis Media dan biaya promosi 

Alat 

promosi 
biaya jumlah  Biaya 

Total biaya dalam 1 

tahun 

iklan 

instagram 

1 

bulan 

sekali 

dalam sekali 

iklan, memiliki 

durasi selama 5 

hari berturut-

turut 

 Rp        250,000   Rp            3.000,000  

Event / 

pameran 

1 

tahun 

dua 

kali 

Sewa stand dan 

perlengkapan 

yang 

dibutuhkan  

 Rp   12,000,000   Rp          24,000,000  

Total 
   

 Rp         27.000,000  

 

 Sumber: Data primer dan sekunder yang diolah 

Tabel diatas merupakan rincian dari biaya media promosi yang 

telah dipilih. Untuk iklan pada media sosial instagram biaya 

yang perlu dikeluarkan adalah Rp 50.000 tiap harinya. Iklan 

akan tampil selama 5 hari dengan jangkauan sekitar 200.000 

orang dan total biaya yang akan dikeluarkan tiap minggu adalah 

sebesar Rp 250.000. Selain itu, ada pula media promosi melalui 

pameran di mall. Menurut wawancara yang dilakukan dengan 

pemilik, rata-rata biaya untuk mengikuti pameran atau event 

adalah Rp 12.000.000 tiap event. Kemudian ditentukan 
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setidaknya Aikori Leather Bag harus mengikuti pameran 

sebanyak 2 kali per tahun yaitu pada event ramadhan mau natal, 

dimana dikedua event ini biasanya mall ramai dengan 

pengunjung. Jika ditotal seluruh biaya pemasaran berjumlah 

sebesar Rp 27.000.000 tiap tahunnya. Namun, dalam praktiknya 

biaya ini tidak hanya digunakan untuk mempromosikan produk 

pengembangan usaha saja namun keseluruhan jenis produk yang 

dijual oleh Aikori Leather Bag. Oleh karena itu, pada bagian 

perkiraan permintaanakan dijelaskan berapa proporsi biaya yang 

digunakan untuk menghitung biaya pemasaran bagi produk 

pengembangan usaha saja. 

4.3.5. Potensi pasar  

  Aikori Leather Bag menyajikan berbagai desain untuk tiap 

jenis produknya mulai desain untuk wanita maupun pria. 

Sehingga, Aikori Leather Bag mempunyai potensi pasar yang 

cukup luas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, segmen pasar 

dan target pasar yang telah dipilih untuk produk pengembangan 

usaha Aikori Leather Bag adalah segmen pasar yang mengarah 

pada menengah ke atas dan target pasar utntuk wanita usia 20 

hingga 39 tahun yang aktif bekerja. Untuk melihat potensi pasar 

dari segmen dan target pasar yang telah ditentukan untuk produk 

pengembangan usaha maka disebarlah 30 kuesioner dimana 

didalam kuesioner terdapat beberapa pertanyaan mengenai 
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desain produk pengembangan usaha dan ketertarikan akan 

produk pengembangan usaha sebelum dipasarkan. Pembagian 

kuesioner ini disertai dengan menunjukan prototype produk 

yang dibahas.  

Berikut hasil rekapitulasi data kuesioner; 

Tabel 4.3. Rekapitulasi data kuesioner 

No Pertanyaan 

Jumlah responden 

yang menjawab 

Hasil dalam bentuk 

persentase (%) 

a b c d a b c d 

1 Apakah Anda menggunakan tas 

berbahan dasar kulit? 
27 3   90% 10%   

2 Apakah Anda menyukai produk 

tas kulit? 
27 3   90% 10%   

3 Apakah Anda menggunakan tas 

berbahan dasar kulit dalam 1 

bulan terakhir? 

17 13   57% 43%   

4 Apakah Anda sering membawa 

botol minum ketika bekerja 

maupun beraktifitas diluar 

rumah? 

18 12   60% 40%   

5 Apakah Anda merasa kesulitan 

membawa botol minum ketika 

beraktifitas diluar rumah maupu 

bekerja? 

23 7   77% 23%   

6 Apakah Anda pernah melihat 

ruang khusus botol minum pada 

sebuah tas wanita? 

8 22   27% 73%   

7 Bagaimana menurut Anda bila 

terdapat tas wanita yang 

memiliki ruang khusus botol 

minum didalam tas Anda? 

25 5   83% 17%   

8 Apakah Anda sering 

menggunakan toilet umum 

ketika bepergian? 

26 4   87% 13%   

9 Apakah Anda membawa 

keperluan untuk ke toilet seperti 

tissue, lipstick, parfum, 

pembalut dll di dalam tas Anda? 

26 4   87% 13%   
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10 Apakah Anda menempatkan 

barang-barang diatas dalam 

sebuah dompet? 

22 8   73% 27%   

11 Jika terdapat produk tas yang 

memiliki ruang khusus botol 

minum dan dompet khusus 

untuk menaruh barang-barang 

kebutuhan tersebut (seperti pada 

produk yang telah ditunjukan), 

apakah Anda tertarik untuk 

membelinya? 

26 4   87% 13%   

12 Menurut Anda, tas jenis apa 

yang cocok untuk ditambahkan 

fasilitas tersebut? 

20 9 1 0 67% 30% 3% 0% 

13 Menurut Anda berapa ukuran tas 

yang cocok untuk produk 

tersebut 

21 7 2  70% 23% 7%  

14 Berapa pendapatan Anda tiap 

bulannya? 
 24 6  0% 80% 20%  

15 Menurut Anda, pada kisaran 

harga berapa Anda mampu 

membeli produk tersebut (nomor 

12)? 

29 1   97% 3% 0%  

16 Jika produk yang ditunjukan 

kepada Anda, bisa Anda beli 

dengan harga   Rp. 1.350.000. 

Apakah Anda tertarik untuk 

membelinya? 

3 27   10% 90%   

Keterangan: 

*Pada nomor 1-11 dan 17, a = ya/pernah/tertarik, dan b = tidak/tidak 

pernah/tidak tertarik 

*nomor 12, a=tote bag, b=ransel, c=hobo bag, d=kelly bag 

*pada nomor 13, a=panjang:48,lebar:12,tinggi:32, 

b=panjang:45,lebar:12,tinggi:30, c=panjang:48,lebar:12,tinggi:32 

*pada nomor 14, a=<Rp 2.125.000, b=Rp 2.125.000-Rp 4.000.000, 

c=> Rp 4.000.000 

*pada nomor 15, a= Rp 1.000.000 hingga Rp 1.200.000, b=Rp 

1.200.000 hingga Rp 1.500.000, c= >Rp 1.500.000 

 

  Berdasarkan kuesioner yang sudah dibagikan ditemukan 

bahwa sebagian besar sampel tertarik dengan produk 

pengembangan usaha yang ditawarkan (lihat pada tabel 4.3 pada 
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pertayaan nomor 11). Jumlah sampel yang tertarik adalah 26 

orang tertarik dengan desain produk pengembangan usaha yang 

ditawarkan dengan alasan produk tersebut ide inovatif dan 

kreatif, praktis, membawa barang menjadi lebih ringkas karena 

tidak membawa dompet terlalu banyak, mudah mencari barang 

yang diinginkan, tas lebih rapi dan fitur tambahan yang menarik. 

Sedangkan untuk 4 orang lainnya tidak tertarik dengan desain 

produk yang ditawarkan karena mereka menganggap bahwa 

desain produk akan menyulitkan mereka ketika beraktifitas, 

ukuran tas yang besar menjadi faktor utama produk ini tidak 

terlalu disukai oleh mereka karena mereka menganggap bahwa 

produk akan berat jika dibawa. Jumlah ini menjelaskan bahwa 

produk mempunyai potensi untuk terjual dipasaran pada segmen 

yang dipilih. Namun, tidak hanya berhenti disitu, didalam 

kuesioner juga dipertanyakan tentang harga produk 

pengembangan usaha yang akan ditawarkan.  

  Harga yang ditawarkan per produk adalah Rp. 1.350.000 

dimana harga ini tentukan dari rentan harga dari pemilik dengan 

rentan harga yang dipilih oleh sampel dalam kuesioner. Tingkat 

ketertarikan dari sampel menurun drastic ketika sampel 

mengetahui harga yang ditawarkan untuk pembelian produk ini 

yaitu sebesar Rp 1.350.000. Kebanyakan dari sampel tidak 

tertarik untuk membeli produk pengembangan ini lagi dan 
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jumlah yang tertarik pada produk ini telah menurun drastic (lihat 

pada tabel 4.3 pada pertanyaan nomor 16). Jumlah sampel yang 

tidak tertarik membeli produk ini adalah sebanyak 27 orang 

dengan alasan bahwa harga produk terbilang mahal dan lebih 

memilih untuk membeli produk fashion dibanding harus 

membeli tas khusus untuk bekerja ini.  Sedangkan untuk 3 orang 

lainnya mengatakan masih tertarik dengan produk dengan alasan 

bahwa produk memiliki keseimbangan kualitas dengan harga 

yang ditawarkan serta produk pengembangan tersebut sesuai 

dengan kebutuhannya. Sehingga potensi pasar menurun pada 

tahap ini. 

4.3.6. Perkiraan permintaan 

Berikut data penjualan tahun 2013 hingga 2017 milik 

Aikori Leather Bag. 

Tabel 4.4. 

Data penjualan tahun 2013 hingga 2017 Aikori Leather Bag 

Tahun 

Produk 

yang sudah 

jerjual 

jenis Produk 

Tas 

wanita 

Dompet 

wanita 

Tas 

pria 

Dompet 

pria 

2013 250 150 0 100 0 

2014 248 149 0 99 0 

2015 911 468 118 312 13 

2016 1297 549 344 366 38 

2017 1722 492 812 328 90 

Rata-rata 

per 

tahun 

886 362 255 241 28 
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Tabel diatas merupakan data penjualan tahun-tahun 

sebelumnya yang didapat dari hasil wawancara dengan pemilik. 

Sedangkan tabel yang ada dibawah ini merupakan tabel jumlah 

desain produk dari Aikori Leather Bag yang ada hingga kini, 

Tabel 4.5 Jumlah desain per jenis produk 

Tahun 

Jenis produk 

Tas wanita 
Dompet 

wanita 
Tas pria 

Dompet 

pria 

2013 10 0 6 0 

2014 26 0 13 0 

2015 46 6 14 4 

2016 78 12 15 8 

2017 85 15 20 12 

rata2 produk 

terjual tiap tahun 
49 7 14 5 

 

 Kedua tabel diatas akan digunakan untuk menghitung 

peramalan permintaan dari produk tas pengembangan usaha yang 

akan diproduksi. Sebelumnya akan dihitung berapa jumlah tas tiap 

desainnya, karena produk pengembangan usaha merupakan produk 

tas wanita dengan desain baru. Maka, jumlah produk yang terjual 

tiap desain akan dijadikan acuan untuk produk pengembangan 

usaha ini. 
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Tabel 4.6. Jumlah produk tas wanita yang terjual tiap taunnya 

Tahun 
Tas 

wanita 

Produk terjual 

tiap desain 

2013 150 3 

2014 149 3 

2015 468 10 

2016 549 11 

2017 492 10 

Rata- rata produk 

terjual tiap 

desainnya 

7 

 

Kemudian dilakukan peramalan permintaan dengan metode 

least square dan menghasilkan tabel data pada tabel 4.6. persamaan 

yang digunakan dalam metode least square adalah  

           
∑ 

 
     

∑  

∑   

Tabel 4.7. 

 Forecasting dengan metode least square untuk produk jenis tas wanita 

Tahun 
Penjualan 

X X² X⁴ XY X²Y Y´ 
(Y) 

2013 3 -2 4 16 -6 12 3 

2014 3 -1 1 1 -3 3 5 

2015 10 0 0 0 0 0 7 

2016 11 1 1 1 11 11 10 

2017 10 2 4 16 20 40 12 

N=5 37 0 10 34 22 66 
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Kemudian akan dihitung peramalan permintaan untuk tahun 

2018 hingga 2022 yang nantinya akan dibutuhkan pada 

perhitungan aspek keuangan. Nilai X pada 2018 adalah 3, nilai X 

pada 2019 adalah 4, nilai X pada 2020 adalah 5, nilai X pada 2021 

adalah 6 dana nilai X pada 2022 adalah 7. Berikut hasil 

perhitungan yang telah diperoleh; 

Jika diketahui, 

a = 37 / 5 

  = 7.4    

b = 22 / 10 

  = 2.2    

 

Maka,  

Tahun 2018 (x=3) 

y´ = 7.4 + (2.2x3) 

  = 7.4 + 6.6 

  = 14 

 

   

Tahun 2019 (x=4) 

y´ = 7.4 + (2.2x4) 

  = 7.4 + 8.8 

  = 16    

Tahun 2020 (x=5) 

y´ = 7.4 + (2.2x5) 

  = 7.4 + 11 

  = 18    

Tahun 2021 (x=6) 

y´ = 7.4 + (2.2x6) 

  = 7.4 + 13.2 

  = 21    

Tahun 2022 (x=7) 

y´ = 7.4 + (2.2x7) 

  = 7.4 + 15.4 

  = 23    
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Nilai a didapatkan dengan menggunakan persamaan   

∑ 

 
sedangkan nilai b didapatkan dengan persamaan   

∑  

∑  . Jika nilai a 

dan nilai b telah ditemukan maka a dan b dimasukan dalam persamaan 

       . Hasil hitungan merupakan jumlah produk hasil forecasting 

untuk tahun yang telah ditentukan. Kemudian hasil dari perhitungan 

yang telah dilakukan diatas, data dimasukan ke dalam tabel sehingga 

menghasilkan tabel 4.7. 

Tabel 4.8. Hasil perhitungan produk pengembangan usaha yang 

baru 

Tahun Hasil Forecasting produk 

2018 14 

2019 16 

2020 18 

2021 21 

2022 23 

rata-rata 18 

 

Dari data diatas, didapatkan bahwa rata –rata peramalan 

permintaan produk pengembangan usaha di tahun yang akan datang 

adalah sebesar 18 unit produk. Hasil ini akan digunakan untuk 

menentukan proporsi yang akan digunakan dalam perhitungan biaya. 

Jumlah produk rata-rata ditambahkan pada rata-rata keseluruhan produk 

yang terjual, kemudian setiap jenis produk di cari proporsinya dengan 

cara; 
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Sehingga hasil yang didapatkan tertera pada tabel paling bawah 

yaitu untuk tas wanita yang merupakan produk lama adalah 40,04%, 

dompet wanita 28,21%, tas pria sebesar 26,66%, dompet pria sebesar 

3,10% dan produk pengembangan usaha sebesar 1,99%. 

Tabel 4.9. Proporsi 

Keterangan  

Produk 

yang 

sudah 

jerjual 

Jenis Produk 

Tas 

wanita 

Dompet 

wanita 
Tas pria 

Dompet 

pria 

rata- rata 

perkiraan 

permintaan 

Produk baru  

Tahun 2013 250 150 0 100 0  

Tahun 2014 248 149 0 101 0  

Tahun 2015 911 468 118 312 13  

Tahun 2016 1297 549 344 366 38  

Tahun 2017 1722 492 812 328 90  

rata-rata per 

tahun 
886 362 255 241 28  

rata-rata per 

tahun setelah 

ditambahkan 

produk baru 

904 362 255 241 28 18 

proporsi 100% 40.04% 28.21% 26.66% 3.10% 1.99% 

 

Proporsi sebesar 1.99% ini akan digunakan untuk menentukan 

proporsi biaya yang akan digunakan untuk memproduksi produk 

pengembangan usaha.  
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4.4.      Aspek Produksi / Operasional 

4.4.1. Desain produk 

  Tabel 4.10. Desain produk pengembangan usaha 

Keterangan Konsumen 
Pemilik Aikori Leather 

Bag 

Jenis tas Tote Bag Tote Bag 

Harga 
Rp. 1.000.000 hingga  

Rp. 1.250.000 
Rp. 1.500.000 

Ukuran tas 

Panjang : 48 cm 

Tinggi : 32 cm 

Lebar: 12 cm  

Panjang: 45 cm 

Tinggi : 32 cm 

Lebar : 12cm  

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik Aikori 

Leather Bag dan kuesioner yang telah dibagikan kepada sampel, 

tas yang akan diproduksi merupakan tas wanita jenis Tote dengan 

ukuran panjang : 48cm, lebar : 12 cm dan tinggi : 32 cm. Tas 

akan diproduksi menggunakan kulit sapi asli yang sesuai dengan 

standart Aikori Leather Bag dengan warna coklat. Produk tas 

akan di produksi dalam Tas dilengkapi dengan 2 tali panjang 

dibagian luar untuk membawa tas, kemudian dibagian dalam tas 

terdapat tempat botol minum, 2 tempat balpoin, 2 kantong 

dengan resleting 2 kantong tanpa resleting dan tempat laptop.  

Sedangkan dompet toiletries yang merupakan bagian tas, 

memiliki ukuran panjang :18 cm dan tinggi 12 cm sehingga 

tissue dapat masuk dalam dompet. Dompet memiliki sebuah tali 

kecil yang berguna untuk digantungkan pada tas.  Tali dapat 
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dilepas sehingga mempermudah dompet untuk dilepas dan 

digantungkan ketika dibawa ke toilet. Dompet memiliki 2 ruang 

yang pertama untuk tempat tissue, dimana dibagian depan 

terdapat lubang untuk memasukan maupun mengambil tissue dan 

dibagian belakang terdapat ruang dengan resleting yang berguna 

untuk menyimpan peralatan toiletries lainnya seperti lipstick, 

pembalut dan lainnya. Berikut adalah desain  produk dalam 

bentuk draft, 

Gambar 4.4 Desain produk 
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4.4.2. Desain proses produksi 

 Desain proses produksi dilakukan dengan cara yang sama 

seperti yang telah di lakukan oleh Aikori Leather Bag untuk 

produk sebelumnya yaitu seperti bagan di bawah ini, 

Bagan 4.1. Desain Proses 

 

Pemilik 
membuat desain 

produk 

Desain dan 
harga produk di 

diskusikan 
dengan 

pengrajin via 
telepon 

Penentuan harga 
yang disepakati 

oleh pemilik 
dan pengrajin 

Pemilik 
membeli bahan 

baku 

Pemasok 
mengirim bahan 

baku kepada 
pemilik 

Pemilik 
mengirim bahan 
baku dan desain 
produk berupa 
gambar kepada 

pengrajin 

Pengrajin 
mengerjakan 
produk yang 
telah dipesan 

Produk jadi 
dikirim kepada 

pemilik 

Produk jadi 
diterima pemilik 

Produk jadi 
dikirim ke 

konsumen  atau 
disimpan dalam 

toko. 
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Desain proses diatas dilakukan berdasarkan pengalaman 

pemilik Aikori Leather Bag selama ini. Bahan baku kulit dikirim 

kepada pemilik terlebih dahulu untuk diperiksa dan dihitung 

penggunaan bahan baku kulit untuk membuat produk tas yang 

sudah di desainkan karena bahan baku kulit memiliki bentuk 

dan ukuran yang berbeda - beda setiap lembarnya. Pemilihan 

penggunaan bahan pembantu diserahkan kepada pengrajin 

karena setiap komponen desain tas berbeda-beda, hal ini juga 

bertujuan untuk mempersingkat waktu pengerjaan produk 

karena bahan pembantu dapat dipilih dan disesuaikan oleh 

pengrajin sendiri. 

Desain proses ini dipilih karena produksi dari Aikori 

Leather Bag masih memproduksi produknya dalam partai kecil 

yaitu setidaknya 30 hingga 40 produk per bulannya dan biaya 

investasi cukup tinggi menjadi pertimbangan lain untuk 

memiliki tempat produksi sendiri.  

4.4.3. Penentuan lokasi 

Lokasi yang akan digunakan dalam proses pembuatan 

produk ini, di samakan dengan pembuatan produk sebelumnya 

sehingga tidak memakan biaya investasi yang terlalu besar. 

Pemilihan pengrajin yang berada di daerah Yogyakarta juga 

tidak diubah karena berdasarkan pengalaman pemilik, 
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pengrajin daerah Yogyakarta mampu menjaga kualitas bahan 

dalam proses produksinya. 

4.4.4. Mitra kerja 

 Dalam proses berjalannya usaha Aikori Leather Bag, mitra 

kerja yang dimiliki Aikori Leather Bag sangat berperan penting 

dalam menentukan kualitas produk ynag dihasilkan oleh Aikori 

Leather Bag. Untuk itu, pemilihan mitra kerja yang tepat dan 

terpercaya dapat mendukung pengembangan usaha Aikori 

Leather Bag dapat lebih baik. Berikut adalah hasil  

Tabel 4.11. Opsi Pengrajin  

Keterangan Bp. Susilo Bp. Pram 

Hasil jahitan Rapi  Rapi 

Biaya produksi tas yang 

telah ditentukan desainnya 
Rp. 425.000 Rp. 400.000 

Ketersediaan bahan 

pelengkap 
Tersedia Tersedia 

Kapasitas produksi 

perbulannya untuk 

keseluruhan produk yang 

akan di produksi 

40 pcs/ bulan 35 pcs/bulan 

Sistem pengiriman 

Melalui ekspedisi 

JNE 

Melalui ekspedisi 

JNE 

Sumber: Data primer yang diolah 
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 Kedua pengrajin diatas merupakan dua pengrajin yang 

sering bekerja sama dengan Aikori Leather Bag dalam 

memproduksi produknya.  Dalam pemilihan pengrajin, pemilik 

Aikori Leather Bag, memilih pengrajin yang menghasilkan 

produk dengan rapi dan berkualitas. Selain itu, harga yang 

ditawarkan dijadikan pertimbangan yang digunakan Aikori 

ketika memproduksi produknya. Ongkos produksi yang 

dikenakan oleh Bapak Pram lebih murah dibanding yang 

ditawarkan oleh Bapak Susilo. Sedangkan untuk kriteria lainnya 

semuanya hamper sama kecuali pada kapasitas produksi. 

Kapasitas produksi yang dimiliki oleh Bapak Susilo lebih besar 

dibandingkan Bapak Pram. Namun, menurut pemilik Aikori 

Leather Bag, untuk kapasitas produksi tidak terlalu 

mempengaruhi ketersediaan produk. Oleh karena itu, peneliti 

menetapkan Bapak Pram sebagai pengrajin yang akan 

memproduksi produk pengembangan usaha ini. 

Kemudian selain pengrajin tas kulit, ada pula mitra kerja 

lainnya yaitu pemasok bahan baku kulit. Pemasok memiliki 

peran yang penting dalam kualitas produk. Bahan baku yang 

disediakan oleh pemasok sangat menentukan kualitas produk tas 

yang dihasilkan. Kulit sapi memiliki ukuran, warna dan bentuk 

yang berbeda-beda tiap lembarnya, penggunaan bahan baku 

kulit pada tas pun berbeda – beda. Oleh karena itu, demi 
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mendapatkan bahan baku yang sesuai yang diharapkan maka 

pemasok yang nantinya akan bekerjasama harus dapat 

dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12. Opsi Pemasok  

Keterangan Pemasok 1 Pemasok 2 

Harga bahan baku yang 

ditawarkan 

Rp. 23.000 per sqf Rp. 25.500 per sqf 

Kualitas bahan baku kulit Terpercaya Terpercaya 

Ketersediaan bahan baku 

kulit berwarna coklat 

setiap bulannya 

Tersedia Tersedia 

Jumlah bahan baku yang 

tersedia setiap bulannya 

>300.000 sqf ±100.000 sqf 
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Proses transaksi 

Via telepon atau 

datang langsung 

Via telepon atau 

datang langsung 

Distribusi bahan baku Ekspedisi JNE Eskpedisi JNE 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari kedua opsi yang ada, pemasok yang dipilih adalah 

pemasok pertama dengan harga bahan baku yang lebih murah 

yaitu Rp 23.000 per sqf dibanding pemasok kedua yaitu Rp. 

25.500 per sqf. Selain itu, ketersediaan barang juga lebih 

banyak dibanding pemasok kedua. 

4.4.5. Harga Pokok Produksi 

Sebelum menentukan harga pokok produksi secara 

keseluruhan, maka perlu di hitung terlebih dahulu biaya 

overhead yang dikenakan pada tiap produk. Perhitungan biaya 

overheadakan menggunakan dasar pada jumlah satuan produk 

(Dewi, 2013).  

Tabel 4.13. Biaya Overhead 

BOP Fix Cost 

   

Keterangan 

Biaya 

pertahun perbulan  

produk baru per 

tahun (biaya 

pertahun*1.99%) 

personel Pemasaran  Rp       30,000,000   Rp       2,500,000   Rp                597,000  

karyawati   Rp       18,000,000   Rp       1,500,000   Rp                358,200  

telepon dan internet  Rp       12,000,000   Rp       1,000,000   Rp                238,800  

total   Rp      60,000,000   Rp      5,000,000   Rp            1,194,000  

*biaya produk baru = proporsi x biaya per 

tahun      

*biaya gaji pegawai jika digabungkan = Rp 597.000 + Rp 358.200 = Rp 955.200 
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BOP Variabel Cost 

   

Keterangan 

Biaya 

pertahun perbulan 

Produk baru per 

tahun (biaya 

pertahun*1.99%) 

Biaya Listrik  Rp         2,400,000   Rp         200,000   Rp                  47,760  

Biaya distribusi bahan 

Baku 
 Rp         4,800,000   Rp         400,000  

 Rp                  95,520  

Biaya pemasaran  Rp       27,000,000   Rp       2,250,000   Rp                537,300  

TOTAL  Rp       34,200,000   Rp       2,850,000   Rp                680,580  

*biaya produk baru = proporsi x biaya per 

tahun 

   

Berikut ini merupakan bahan baku, harga dan jumlah 

pemakaian bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan 

produk pengembangan usaha yaitu, 

 

  

Tabel 4.14. Harga Pokok Produksi  

Bahan baku Jumlah Harga per unit 
Harga per 1 unit 

produk 

Bahan baku kulit 

 (per sqft)  
20  Rp             23,000   Rp         460,000  

Bahan pembantu dan 

ongkos jahit 
     Rp         400,000  

Dust bag    Rp             25,000   Rp          25,000  

Label kulit    Rp              4,000   Rp            4,000  

Plastik kemasan    Rp              2,500   Rp            2,500  

BOP tetap    Rp          66,833  

Total harga pokok produksi per unit  Rp        958,333  
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Rata-rata penjualan produk tas wanita adalah 18 unit per 

desain (berdasarkan perhitungan forecasting). Maka, total harga 

pokok produksi dalam waktu setahun adalah Rp 958.333 x18 = Rp. 

17.249.994.  

4.5. Aspek Sumber Daya Manusia 

4.5.1. Struktur organisasi 

Struktur organisasi Aikori Leather Bag tidak memiliki 

struktur organisasi yang formal. Berdasarkan wawancara struktur 

organisasi yang ada saat ini adalah, 

 

 

 

Bagan 4.2 Struktur Organisasi saat ini 

 

Job description: 

Pemilik Aikori Leather 
Bag 

Personel Pemasaran Karyawati 

Asisten pemilik Aikori 
Leather Bag 
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a. Pemilik Aikori Leather Bag, bertanggung jawab terhadap 

kualitas produk, desain dan jumlah persediaan produk 

maupun jumlah persediaan bahan baku. Bertanggung 

jawab untuk berkomunikasi langsung dengan pengrajin 

dan pemasok baik secara langsung maupun via telepon  

b. Asisten Aikori Leather Bag, Bertanggung jawab dalam 

pemasaran di wilayah kota Semarang baik melalui online 

maupun pembelian secara langsung. 

c. Personel Pemasaran, bertanggung jawab dalam 

pemasaran online dan pameran baik di dalam wilayah 

kota Semarang maupun di luar wilayah Kota Semarang. 

d. Karyawati, bertanggung jawab dalam penjualan dan 

barang di dalam toko.  

Sedangkan untuk biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan 

tiap bulannya adalah Rp. 4.000.000,- yaitu, untuk personel 

pemasaran digaji sebesar Rp 2.500.000,- per bulannya, dan 

karyawati sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya. Sedangkan untuk 

asisten pemilik, karena asisten pemilik adalah istri dari pemilik 

maka asisten pemilik tidak diberi gaji namun bagi hasil dari 

keuntungan yang telah didapat oleh pemilik.  

Secara teoritis, struktur organisasi dari Aikori Leather Bag 

belum sempurna. Sistem keuangan masih ditangani secara 

sederhana. Struktur organisasi memiliki 4 bentuk dasar 
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(Griffin,2006) yaitu salah satunya adalah organisasi fungsional. 

Dimana struktur dalam organisasi fungsional biasanya terbentuk 

dari fungsi bisnis dasar seperti pemasaran, operasional dan 

keuangan.  

4.5.2. Perencanaan sumber daya manusia 

Hingga kini, Aikori Leather bag memiliki 4 orang personel 

yang terdiri dari pemilik, asisten pemilik, personel pemasaran dan 

seorang karyawati. Menurut pemilik Aikori Leather Bag, struktur 

yang ada saat ini sudah cukup mampu melayani seluruh permintaan 

yang ada meskipun struktur tidak memadai. Kemudian di dalam 

proses produksi dari produk pengembangan usaha ini pun tidak 

memerlukan keahlian khusus sehingga penambahan personel tidak 

dibutuhkan. 

4.5.3. Job specification 

Untuk job specification sendiri karena tidak dibutuhkannya 

penambahan personel maka job specification ditujukan pada 

personel Aikori Leather Bag yang ada sekarang ini. Job 

specification yang dibutuhkan adalah, 

a. Pemilik Aikori Leather Bag  

Bagi pemilik Aikori Leather Bag yang juga sebagai 

pengusaha haruslah memiliki ciri – ciri dari kewirausahaan 

yaitu percaya diri, berorientasikan pada hasil, berani 
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mengambil risiko, memiliki jiwa sebagai pemimpin, kreatif dan 

inovatif..  

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, pemilik 

Aikori Leather Bag sudah memenuhi sebagian besar ciri-ciri 

dari kewirausahaan. Hal ini terbukti dari kepercayaan diri 

pemilik akan produknya yang berkualitas dengan menyasar 

pada segmen pasar menengah ke atas, dimana segmen ini 

dianggap mampu mengeluarkan sejumlah uang dalam satu kali 

transaksi.  

Berorientasikan pada hasil, agar penjualan produknya 

semakin meningkat, pemilik berani mengambil keputusan 

untuk melakukan promosi melalui pameran yang bias dibilang 

mengeluarkan biaya yang banyak. Hal ini membuktikan bahwa 

pemilik ingin meningkatkan penjualan dari produknya. 

Pemilihan tempat untuk pameran pun ditentukan dengan 

seksama agar citra produk sebagai produk premium tetap 

terjaga.  

Berani mengambil risiko, pemilik berani untuk 

menambahkan desain produk yang baru setiap tahun dengan 

risiko produk tidak laku atau akan terjual dalam jangka waktu 

lama. 

Memiliki jiwa pemimpin, pemilik selalu menjadi pemegang 

keputusan terakhir untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan 
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oleh Aikori Leather Bag . Selain itu, pemilik selalu 

mengarahkan personelnya agar tetap dalam satu visi dan misi. 

Contohnya seperti pemberian diskon, nominal diskon selalu 

disamakan bila konsumen bertanya. 

Kreatif dan inovatif, berdasarkan wawancara dengan 

pemilik selama ini desain produk yang dikeluarkan oleh Aikori 

Leather Bag adalah desain produk hasil pemikirannya. Desain 

produk yang mengkhususkan diri bagi para pekerja membuat 

Aikori Leather Bag unggul daripada produk lainnya. karena 

desain tas sangat fungsional. 

b. Asisten pemilik Aikori Leather Bag 

Sebagai asisten Aikori Leather Bag karena berperan sebagai 

tenaga pembantu pemasaran, spesifikasi yang harus dimiliki 

adalah dapat berkomunikasi dengan lancar yaitu dapat 

menjelaskan produk dengan baik kepada konsumen ketika 

bertanya, sabar, ramah, dan mampu menggunakan perangkat 

elektronik (handphone) yang digunakan untuk mendukung 

media promosi (sosial media). Berdasarkan analisis, asisten 

pemilik sudah memenuhi spesifikasinya sebagai tenaga 

pembantu pemasaran, hal ini dibuktikan dari cara berbicaranya 

yang halus, selalu tersenyum dan menjawab ketika ditanya.  

c. Personel Pemasaran. 
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Pria atau wanita, usia 23 hingga 35 tahun, pendidikan minimal 

S1 bidang Ekonomi Manajemen, memiliki SIM A atau SIM C, 

aktif, kreatif, jujur, bersahabat, rapi.  

Berdasarkan analisis, personel pemasaran sudah memenuhi 

syarat yaitu seorang pria berumur 31 tahun yang merupakan 

lulusan S1 di bidang Ekonomi Manajemen, memiliki SIM A 

dan SIM C, selalu aktif untuk mencari media promosi untuk 

memasarkan produknya, berpenampilan rapi dan bersahabat. 

d. Karyawati. 

Wanita, usia 18 hingga 28 tahun, minimal pendidikan SMA, 

bersahabat, jujur, ramah, rapi, dan pintar berbicara. 

Berdasarkan analisis, karyawati ini sudah memenuhi syarat 

yaitu seorang wanita berumur 23 tahun dengan pendidikan 

terakhir SMA, jujur (yang dinilai dari perannya dalam menjaga 

toko selama ini), ramah, berpenampilan rapid an pintar 

berbicara untuk menarik pelanggan membeli tas. Hal ini 

terbukti dari penjualan di toko yang dilaporkan. 

4.5.4. Rekruitmen dan seleksi 

Karena telah diputuskan untuk tidak menambah personel, 

maka rekruitmen dan seleksi tidak akan dilakukan. Sehingga tidak ada 

perencanaan untuk pelaksanaan rekruitmen dan seleksi. 
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4.6.  Aspek Keuangan 

Aspek keuangan terdiri dari laporan laba rugi, arus kas, neraca serta 

analisa kelayakan usaha. Aspek keuangan yang dihitung sekarang ini 

merupakan aspek keuagan khusus untuk produk pengembangan usaha. 

Karena sebagian besar biaya masih dalam jumlah keseluruhan maka,  Baya 

yang digunakan haruslah dikalikan dengan proporsi untuk produk 

pengembangan usaha. Proporsi pengembangan usaha telah dijelaskan 

ketika menghitung peramalan permintaan yan hasilnya tertera pada tabel 

4.8 yaitu  dengan hasil 1.99% untuk produk pengembangan usaha.  

4.6.1. Modal usaha 

Berikut adalah tabel mengenai perincian kebutuhan dana untuk 

produk pengembangan usaha yaitu, 

 

 

 

 

 

 

4.15. Kebutuhan Dana 

Kebutuhan 

dana 
Keterangan Biaya Total 

Operasional 
biaya listrik   Rp           47,760.00 

 Rp         919,380.00  
biaya pemasaran  Rp         537,300.00  
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biaya distribusi   Rp           95,520.00  

biaya telepon dan 

internet  
 Rp         238,800.00  

Modal kerja 

biaya peresediaan 

bahan baku   
 Rp      6,440,000.00  

 Rp     12,995,200.00  
biaya gaji  Rp        955,200.00  

ongkos pengrajin  Rp      5,600,000.00  

TOTAL 
 

 Rp      13,914,580.00  

* Biaya yang digunakan adalah biaya yang sudah dikalikan oleh proporsi produk 

pengembangan usaha pada tabel 4.12. 

Melalui perhitungan diatas diketahui bahwa modal usaha yang 

dibutuhkan  untuk memproduksi produk pengembangan usaha ditahun 

pertama adalah sebesar Rp 5.432.000.  
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4.6.2. Laporan Laba Rugi 
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4.6.3. Laporan Arus Kas 
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4.6.4. Neraca 
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4.6.5. ANALISIS KELAYAKAN 

 

a. NPV (net present value) 

Tahun EAT 
Penyusutan 

sewa 
Cash flow 

Discount 

factor 

(6.5%) 

Present value 

2018  Rp        432,176.00  
 Rp   348,250.00   Rp        780,426.00  0.9390  Rp        732,794.37  

2019  Rp      3,342,653.84   Rp   348,250.00   Rp      3,690,903.84  0.8817 
 Rp      3,254,119.63  

2020  Rp      6,381,080.09   Rp   348,250.00   Rp      6,792,330.09  0.8278 
 Rp      5,570,869.80  

2021  Rp    11,160,735.27   Rp   348,250.00   Rp    11,508,985.27  0.7773 
 Rp      8,946,200.00  

2022  Rp    14,748,126.62   Rp   348,250.00   Rp    15,096,376.62  0.7299 
 Rp    11,018,556.00  

 
Total 

 
Rp   37,806,021.82  

 
 Rp   29,522,539.80  

 
Modal sendiri 

   

 Rp   13,914,580.00  

  NPV        
 Rp   15,607,959.80  

Keterangan : discount factor sebesar 6.5% didapatkan dari tingkat suku bunga BI  

              Perhitungan : 

            EAT + Depresiasi = cash inflow 

           Cash Inflow x NSFB = present value  

NSFB sebesar 6.5% (www.bi.go.id)  

        NPV = PV – Initial investment  

   
        Karena NPV positif maka dapat dikatakan bisnis ini layak  
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b. PI (Profitabily Index) 

   
        

                  
 

   
Rp    29,522,539.80

                    
 

                                       

PI = total PV / Initial investment  

Karena PI > 0. maka, usulan proyek dikatakan menguntungkan + 

layak untuk dijalankan artinya PV cash inflow yang dihasilkan proyek 

investasi tersebut lebih besar dari PV cash outflow. 

 

c. PP (payback periode) 

initial investment =  Rp    13,914,580.00  

 cash inflow tahun 0 =  Rp         732,794.37  

 belum tertutup   Rp    13,181,785.63  

 cash inflow tahun 1 =  Rp      3,254,119.63  

 belum tertutup   Rp      9,927,666.00  

 cash inflow tahun 2 =  Rp      5,570,869.80  

 belum tertutup   Rp      4,356,796.20  

 cash inflow tahun 3 =  Rp      8,946,200.00  

 sudah tertutup 

 

0.49 

payback periode = 

 

3.49 

 

Berdasarkan analisis diatas modal akan kembali dalam waktu 3 

tahun 11 bulan dan karena PP < 5 tahun, maka dianggap layak. 
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d. IRR (Internal Rate of Return) 

Untuk produk pengembangan usaha ini, perhitungan untuk internal 

rate of return (IRR) tidak perlu di lakukan karena untuk memproduksi 

produk pengembangan usaha tidak mengeluarkan biaya investasi untuk 

sewa gedung maupun pinjaman dari bank. Hal ini dikarenakan biaya 

investasi sewa gedung sudah ada meskipun produk pengembangan 

usaha ini tidak dilakukan dan biaya modal berasal dari modal sendiri. 

Produk pengembangan usaha hanyalah tambahan desain produk dari 

desain produk yang sudah ada. Maka, yang dihitungkan kepada produk 

cukup biaya penyusutan dari biaya sewa gedung. 

4.7.  Manajemen Risiko 

   Untuk dapat menetapkan manajemen risiko bagi produk 

pengembangan usaha yang baru dapat dilakukan beberapa tahap berikut 

(Basuki,2008) yaitu, 

4.7.1. Identifikasi masalah 

  Melalui wawancara oleh Aikori Leather Bag, masalah 

yang pernah dialami ketika memproduksi produk baru adalah 

produk baru yang ditawarkan terjual dalam jangka waktu yang 

lama dan keterlambatan dalam pengiriman. 
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4.7.2. Assesment value at risk 

a) Identifikasi Risiko  

Tabel 4.16. Hasil identifikasi risiko 

No.  Dugaan Risiko Macam Risiko 

1 

Produk baru yang ditawarkan 

terjual dalam jangka waktu yang 

lama 

Risiko Particular 

2 Keterlambatan dalam pengiriman Risiko Particular 

 

 Risiko particular merupakan risiko yang berasal dari 

individu dan memberikan dampak kepada individu itu sendiri. 

Menurut peneliti risiko produk baru yang ditawarkan akan 

terjual dalam jangka waktu yang lama merupakan risiko yang 

berasal dari Aikori Leather Bag yaitu entah produk yang 

ditawarkan kurang menarik atau karena hal lain. Risiko tersebut 

juga akan berdampak pada AIkori Leather Bag sendiri yaitu 

cash flow-nya menjadi terhambat. Sedangkan untuk 

keterlambatan dalam pengiriman, risiko ini memiliki dampak 

bagi Aikori Leather Bag sendiri yaitu berkurang tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap Aikori Leather Bag.  

 

b) Penilaian risiko (evaluasi faktor-faktor risiko) 
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Penilaian risiko dilakukan berdasarkan pada data tahap 

sebelumnya. Nilai risiko ditentukan dengan menggunakan 

matrix risiko (gambar 3.1) yaitu, 

 

 Berdasarkan frekuensi terjadinya dan tingkat keparahan 

kerugian dapat ditentukan nilai risiko. 

 

Tabel 4.17. Penilaian Risiko 

No. Risiko 

Frekuensi 

terjadinya 

resiko 

Keparahan 

kerugian 

Nilai 

Risiko 

1 

Produk baru yang ditawarkan 

terjual dalam jangka waktu 

yang lama 

Jarang Sedang Sedang  

2 Keterlambatan dalam 

pengiriman 
Sedang  

Sangat 

ringan 
Ringan  

 

 

c) Peringkat Risiko 
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  Kemudian peringkat risiko disusun berdasarkan nilai 

risiko yaitu indeks risiko untuk masing-masing tingkatan risiko 

dikelompokan sebagai berikut: (i) kelompok sangat rendah 

dengan indeks risiko 2 sampai 3, (ii) kelompok rendah dengan 

indeks risiko 4 sampai 5, (iii) kelompok menengah dengan 

indeks risiko 6, (iv) kelompok tinggi dengan indeks risiko 7 

sampai 8, (v) kelompok sangat tinggi dengan indeks risiko 9 

sampai 10. 

Tabel 4.18. Peringkat Risiko 

No. Risiko 
Indeks 

Risiko 

Kategori 

Risiko 

1 Keterlambatan dalam pengiriman 5 Murni 

2 

Produk baru yang ditawarkan 

terjual dalam jangka waktu yang 

lama 

6 Murni   

 

 Kedua risiko dianggap risiko murni karena masalah yang 

timbul tidak disengaja dan pasti merugikan pemilik Aikori 

Leather Bag.  

4.7.3. Penyusunan mitigasi risiko 

 Mitigasi risiko merupakan suatu upaya untuk mengurangi 

dampak risiko yang akan diterima. 
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Tabel 4.19. Mitigasi Risiko 

No. Risiko 
Kategori 

Risiko 
Mitigasi Risiko 

1 
Keterlambatan dalam 

pengiriman 
Murni 

Menginformasikan waktu 

saat produk dikirim dan 

memberikanresi bukti 

pengiriman kepada 

konsumen . 

2 

Produk baru yang 

ditawarkan terjual 

dalam jangka waktu 

yang lama 

Murni 

Memberikan diskon pada 

produk yang sudah lama 

tidak terjual dalam jangka 

waktu 1 tahun sejak 

produk diluncurkan. 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, 

produk pengembangan usaha ini dapat dikatakan layak. Produk 

pengembangan usaha dapat dikatakan layak berdasarkan aspek 

keuangan, dimana dibuktikan dari perhitungan keuangan dengan 

hasil positif yaitu terlihat pada hasil NPV yang lebih besar dari 0 

yaitu sebesar Rp   24.996.559, kemudian untuk hasil PIyang lebih 

dari 0 yaitu 5.60 dan dari segi payback periode yaitu waktu 

pengembalian modal yang kurang dari 5 tahun yaitu selama 2 

tahun 3 bulan. Selain itu, dalam aspek produksi, produksi dapat 

dilakukan dengan menggunakan desain proses seperti yang telah 

dilakukan pemilik selama ini yaitu melalui kerjasama dengan 

pengrajin dan pemasok yang paling menguntungkan. Berdasarkan 
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analisis, dari 2 orang pengrajin, pengrajin yang dipilih adalah 

Bapak Pram karena harga yang ditawarkan untuk ongkos dan 

tambahan bahan pelengkap lebih murah dibanding Bapak Susilo 

meskipun hasil pengerjaan sama-sama rapi. Dan untuk pemasok, 

pemasok yang dipilih adalah pemasok nomor 1 karena selain 

harga bahan baku yang lebih murah, ketersediaan produk juga 

banyak sehingga produk akan selalu tetap ada persediaan.  

Dari segi aspek sumber daya manusia, untuk meproduksi 

produk pengembangan usaha tidak dibutuhkan tambahan personil 

karena pengembangan usaha yang dilakukan hanya menambahkan 

fitur dalam desain tas. Personil yang berjumlah 4 orang ini dapat 

dikatakan cukup untuk dapat mengelola usaha Aikori Leather Bag 

saat ini. Tidak ditambahkannya personil juga dipertimbangkan 

melalui besarnya tambahan biaya yang akan dikeluarkan. 

Kemudian dari aspek manajemen risiko, berdasarkan wawancara 

dengan pemilik risiko yang dihadapai ketika mengeluarkan 

produk dengan desain baru adalah terjualnya produk dalam jangka 

wajtu yang lama dan keterlambatan penyampaian produk kepada 

konsumen jika melalui sistem pengiriman melalui ekspedisi. 

Melalui analisis, keterlambatan dalam pengiriman merupakan 

risiko pertama yang harus diatasi karena terjadi cukup sering, 

risiko ini mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan untuk itu, 

dibuatlah tindakan mitigasi risiko yaitu dengan selalu 
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menginformasikan kepada pelanggan ketika barang akan dikirim 

dan memberikan bukti resi yang dapat di cek oleh pelanggan 

sendiri. Kemudian untuk risiko terjualnya produk dalam jangka 

wajtu yang lama, didiapkan tindakan mitigasi risiko yaitu dengan 

memberikan diskon pada produk tersebut dalam jangka waktu 1 

tahun sejak produk tersebut diluncurkan kepasar. 

Sedangkan dalam aspek pemasaran, minat beli konsumen 

menjadi hal yang utama yang perlu diperhatikan. Dalam aspek 

pemasaran terkhususnya pada potensi pasar, produk ini bisa 

dikatakan belum layak, karena berdasarkan kuesioner yang telah 

dibagi tingkat ketertarikan konsumen untuk membeli produk ini 

sangat rendah. Tingkat ketertarikan yang rendah ini diakibatkan 

oleh penawaran harga yang cukup mahal bagi konsumen untuk 

membeli setiap produk pengembangan usaha. Jika harga jual yang 

ditawarkan dapat diturunkan kemungkinan produk pengembangan 

usaha akan diminati. Tentu saja hal ini akan berpengaruh bagi 

pendapatan dari produk pengembangan usaha ini menjadi lebih 

rendah.  Namun, hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan 

tindakan mitigasi risiko yang kedua yaitu dengan memberikan 

diskon pada produk pengembangan usaha  bila produk tidak 

terjual. Untuk mendorong penjualan produk pengembangan usaha 

inidapat dilakukan dengan memberikan diskon kepada produk 

yaitu sebesar maksimal 10% dari harga jual produk. Karena 
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menurut wawancara dengan Aikori Leather Bag, setidaknya 

produk yang terjual memiliki laba 20% dari harga pokok produk. 

Jika produk pengembangan usaha memiliki harga pokok produksi 

sebesar Rp. 993.254 atau dapat dibulatkan menjadi Rp 1.000.000 

maka harga jual minimal yang dapat ditawarkan adalah Rp 

1.200.000. 

 

 

 

 

 

 

  


