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BAB III 

METODOLOGI PERENCANAAN BISNIS 

 

3.1. Metode Perencanaan Bisnis 

Data yang akan digunakan pada proses pembentukan perencanaan 

bisnis ini akan daimbil melalui pembagian kuesioner pesaing “ Noat Mi” 

yaitu Yeah.id dan The Homemade Diaries dan pembagian kuesioner kepada 

30 konsumen pesaing , juga melakukan observasi ke tempat produksi 

pesaing yang kemudian hasil dari kuesioner dan observasi ini akan menjadi 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap aspek 

perencanaan bisnis ini.  

Kriteria yang ditentukan dalam menemukan responden yang cocok 

adalah sebagai berikut : 

i. Mengonsumsi susu sapi 

ii. Memiliki intoleransi laktosa atau mengalami gejala intoleransi laktosa 

ketika mengonsumsi susu sapi 

iii. Responden berdomisisli di Kota Semarang, Jawa Tengah 

iv. Responden merupakan konsumen dari pesaing “Noat Mi” yaitu, 

Yeah.id dan The Homemade Diaries 

v. Responden peduli akan kesehatan, menerapkan atau menginginkan 

Healthy Lifestyle 

 

3.1.1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Perencanaan bisnis pada aspek ini akan melakukan penyebaran 

kuesioner kepada konsumen pesaing dan juga kepada pesaing“Noat 

Mi” yaitu, Yeah.id dan The Homemade Diaries. Pada aspek 

pemasaran STP akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada 

konsumen pesaing dimana pada segmenting akan terfokus untuk 

mengidentifikasi responden berdasarkan geografis untuk mengetahui 

apakah responden benar berada di kota yang telah ditetapkan sebagai 
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kriteria khusus perencanaan bisnis ini yaitu Kota Semarang, Jawa 

Tengah, berdasarkan segmentasi Demografis pertanyaan pada 

kuesioner untuk mengidentifikasi informasi mengenai usia, jenis 

kelamin, dan juga pendapatan responden per bulan, kemudian pada 

segmentasi psikologis untuk mengidentifikasi gaya hidup dari 

responden tersebut. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner dibidang 

segmentasi tersebut maka kemudian mampu melihat atau memilah 

serta menspesifikasikan target pasar yang paling sesuai bagi 

perencanaan bisnis “Noat Mi” ini. Kemudian berdasarkan hasil 

kuesioner secara keseluruhan baik yang telah diisi oleh konsumen 

pesaing, maka bisa di kaji kembali dimana kekurangan atau celah 

yang berpotensi yang belum diambil oleh pesain mampu dijadikan 

menjadi point of difference bagi produk “Noat Mi” di perencanaan 

bisnis ini. 

Pada bauran pemasaran / marketing mix dibagi menjadi 4 yaitu 

Product, Price, Place, Promotion ini akan ditinjau melalui kuesioner 

yang akan dibagikan kepada konsumen pesaing dan pesaing, yang 

kemudian dari hasil kuesioner tersebut akan menjadi perbandingan 

atau referensi untuk melakukan pengambilan keputusan pada 

perencanaan bisnis “Noat Mi”. Pada pembahasan product akan 

dijelaskan secara mendetail produk akhir “Noat Mi” yang telah miliki 

point of difference yang telah didapat pada aspek positioning diatas, 

yang kemudian akan dibentuk juga logo dari bisnis “Noat Mi” ini. 

Kemudian pada pembahasan price, Harga “Noat Mi” akan ditetapkan 

setelah melakukan pertimbangan berdasarkan dari hasil perhitungan 

HPP “Noat Mi” yang kemudian akan disesuaikan dengan harga dari 

pesaing , sehingga ketikan perencaaan bisnis ini direalisasikan harga 

“Noat Mi” mampu bersaing dengan para pesaingnya. Kemudian pada 

aspek place atau saluran distribusi dan promotion atau promosi produk 

“Noat Mi” diambil dari hasil kuesioner pada pesaing dan juga 

masukkan yang diberikan responden “Noat Mi” pada kuesioner yang  
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telah dibagikan kepada responden, sehingga keputusan saluran 

distribusi maupun media yang digunakan untuk mempromosikan 

produk “Noat Mi” yang diambil nantinya akan mampu meraih banyak 

calon konsumen “ Noat Mi” serta membuat desain promosi produk 

“Noat Mi” baik untuk dicetak maupun yang menggunakan media 

sosial. 

   

3.1.2. Aspek Operasional 

Perencanaan bisnis pada aspek ini akan melakukan penentuan 

lokasi usaha yaitu menggunakan lokasi pemilik dari “Noat Mi”, 

kemudian tata letak atau layout tempat produksi akan ditetapkan 

dengan mempertimbangkan dari referensi saat melakukan observasi 

ke lokasi produksi pesaing. Kemudian melakukan perhitungan HPP / 

Harga Pokok Produksi dengan melakukan perhitungan biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead yang 

kemudian akan menghasilkan HPP dari produk “Noat Mi”. Kemudian 

melakukan perhitungan skala produksi yang mampu diproduksi “Noat 

Mi” dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas 

produksi yang “Noat Mi” miliki.  

 

3.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia 

Perencanaan bisnis pada aspek ini akan melakukan perencanaan 

sumber daya manusia  dan rekrutmen yang akan dibutuhkan 

berdasarkan referensi data dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 

pesaing “Noat Mi”. Kemudian akan melakukan penyusunan job 

specification, job description dan juga struktur organisasi bisnis “Noat 

Mi” yang paling sesuai bagi posisi maupun kepentingan kelancaran 

bisnis “Noat Mi” tersebut. 
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3.1.4. Aspek Keuangan 

Perencanaan bisnis pada aspek ini akan melakukan perhitungan 

kebutuhan dana yang dibutukan oleh “Noat Mi” dengan menghitung 

seluruh dana yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis ini, kemudian 

melakukan penentuan sumber dana dari bisnis ini. Kemudian akan 

melakukan perhitungan dan penyusunan laporan keuangan  dimana di 

dalam nya aka nada 2 penyusunan, yang pertama adalah penyusunan 

neraca yang akan dilakukan dengan melakukan pencatatan 

keseluruhan harta yang dimiliki dengan melihat kewajiban dan modal 

yang dimiliki pada periode tertentu ,  kemudian melakukan 

penyusunan laporan laba rugi dengan memperhitungkan keseluruhan 

pendapatan dan pengeluaran untuk mengetahui besarnya laba atau 

kerugian yang dimiliki “Noat Mi”. Kemudai pada aspek ini juga akan 

melakukan analisis kelayakan dengan menggunakan 4 metode 

analisis, yaitu yang pertama adalah PP / Payback Period yaitu 

merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kelayakan 

investasi dengan menilai jangka waktu pengembalian seluruh modal 

yang telah di investasikan dalam usaha tersebut. Kemudian 

melakukan perhitungan menggunakan metode NPV/ Net Present 

Value, metode IRR / Internal Rate of Return, metode PI / Profitability 

Index dimana ke empat metode tersebut akan menunjukkan apakah 

perencanaan bisnis ini baik dan benar, serta mampu untuk 

direalisasikan.   
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Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data  

 

Jenis 

Data 

Aspek 

yang 

Diteliti 

Data Indikator 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Data 

Primer  

Aspek 

Pasar dan 

Pemasaran 

Segmenting 

Demografis 

Kuesioner 

Melakukan pembagian kuesioner kepada para 

konsumen pesaing  
Geografis 

Psikografis 

Targeting 
Pemilihan segmen 

yang paling potensial 

Hasil pertimbangan dari hasil melakukan 

pembagian kuesioner kepada para konsumen 

pesaing  

Positioning  Produk "Noat Mi"   Penciptaan point of difference 

Marketing Mix 

Product 

Kuesioner 

Perbandingan produk dengan pesaing 

Price Perbandingan harga dengan pesaing 

Place Memilih distribusi yang mudah dijangkau 

Promotion Memilih sarana promosi yang paling efektif  
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Aspek 

Operasional 

Lokasi  Lokasi Usaha   Lokasi pemilik Noat Mi 

Harga Pokok Produksi  Biaya bahan baku Perhitungan Ditentukan berdasarkan perkiraan tingkat 

penjualan 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

Dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang 

terkait langsung dengan produk 

Biaya Overhead Memperhitungkan biaya : bahan baku penolong, 

tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, 

pemeliharan alat, air, listrik, dan telepon.  

Layout Pembagian layout 

ruang 

Observasi  Mempertimbangkan hasil observasi pesaing, 

kemudian memperhitungkan kebutuhan ruangan 

dari awal hingga akhir produksi  

Desain layout ruang Menentukan desain ruang 

Data 

Primer  

Aspek 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Perencanaan SDM  Jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan  

Kuesioner Pertimbangan berdasarkan hasil observasi pada 

pesaing Rekrutmen  

Job Desc & Job Spec Penjelasan deskripsi 

dan spesifikasi 

pekerjaan  

  Menyusun  rancangan deskripsi dan spesifikasi 

pekerjaan untuk masing-masing posisi pada 

"Noat Mi"  
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Struktur Organisasi Gambar struktur 

organisasi 

Membuat struktur organisasi dan posisi pada 

"Noat Mi" 

Data 

Primer  

Aspek 

Keuangan 

Kebutuhan Dana Dana investasi  Perhitungan Menghitung seluruh dana yang dibutuhkan untuk 

mendirikan "Noat Mi" 

Sumber Dana Dana pribadi Dana Pribadi 

Laporan Keuangan Neraca Pencatatan keseluruhan harta yang dimiliki 

dengan melihat kewajiban dan modal yang 

dimiliki pada periode tertentu 

Laporan laba rugi Perhitungan 

dan 

Pengolahan 

data arus kas 

Memperhitungkan keseluruhan pendapatan dan 

pengeluaran untuk mengetahui besarnya laba 

atau kerugian 

Analisis Kelayakan  NPV Perhitungan Dihitung dengan rumus NPV 

Payback Period Dihitung dengan rumus PP 

IRR Dihitung dengan rumus IRR 

Profitability Index Dihitung dengan rumus PI 

 

 


