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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Konsep Bisnis Merchandise Me and Wood dengan Memanfaatkan Limbah 

Kayu 

Bisnis Merchandise Me and Wood adalah sebuah bisnis yang direncanakan 

akan memproduksi gantungan kunci menggunakan limbah kayu yang sudah tidak 

memiliki nilai ekonomis lagi. Produk ini dibuat dengan system handmade 

sehingga produk dapat diproduksi dengan nilai keunikan tersendiri. Dalam konsep 

produk yang direncanakan, produk yang dibuat juga dapat dipesan secara khusus 

dalam jumlah terbatas, bahkan satuan. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan 

yang matang untuk merealisasikannya. Pemilihan nama Me and Wood dipilih 

karena berarti adanya keterikatan antara manusia yang terlibat di dalamnya 

dengan bahan bakunya. Me berasal dari kata berbahasa inggris yang berarti 

“saya”, yang dimaksudkan dengan “saya” sebenarnya tidak hanya produsennya 

saja tetapi termasuk konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap produk dan 

kemudian membelinya. Wood dalam Bahasa Indonesia yang berarti  kayu 

merupakan bahan baku utamanya adalah produk yang sebenarnya berasal dari 

alam. Wood yang artinya kayu. Penggunaan nama yang sederhana diharapkan 

akan lebih mudah diingat.  

 

Produk yang dihasilkan dapat dipesan secara khusus sesuai dengan keinginan 

konsumen. Mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka pemasarannya 

akan banyak menggunakan media daring dimana produsen dan konsumen tidak 
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harus bertemu secara langsung. Proses pembayaran produk juga dapat dilakukan 

dengan aman melalui penyedia jasa jual beli pihak ketiga. 

 

4.2.  Analisis Peluang 

Analisis peluang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 58 

responden. Kuesioner dibagikan melalui Google Form secara online sehingga dapat 

diakses oleh banyak orang tidak terbatas tempat dan waktu. Kuesioner online 

mempermudah pekerjaan peneliti dan responden karena data dapat diakses secara 

real time. 

Tabel 4.1  Data Survei Usia Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 
21-25 tahun 22 38% 
25-30 tahun 29 50% 
30-35 tahun 5 9% 
35-40 tahun 2 3% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
 

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, diketahui bahwa Responden dari kalangan 

usia 25-30 tahun merupakan responden terbanyak yaitu sebesar 50%, diikuti oleh 

Responden dari usia 21-25 tahun sebesar 38%, 30-35 tahun sebesar 9% dan yang 

terkecil adalah usia 35-40 tahun yaitu 3%. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa Me 

and Wood memiliki peluang terhadap pasar konsumen dengan usia 21-25 tahun dan 

25-30 tahun. 
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Tabel 4.2  Data Survei Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Laki-laki 26 45% 
Perempuan 32 55% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

 

Diketahui dari tabel 4.2 bahwa 55% responden merupakan perempuan, lebih tinggi 

dibandingkan dengan responden laki-laki yaitu sebanyak 45%. Hasil ini 

membuktikan bahwa kaum wanita (perempuan) lebih sering berbelanja dibandingkan 

dengan kaum laki-laki. Persentase perbedaan antara pembeli laki-laki dan perempuan 

adalah sebesar 8%. Me and Wood dapat menyasar target kaum perempuan dengan 

membuat produk atau desain yang disesuaikan dengan selera perempuan. 

  

Tabel 4.3 Data Survei Profesi Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Wirausaha 7 12% 
Swasta 22 38% 
Dokter gigi 2 3% 
Buruh 1 2% 
Staf Notaris 1 2% 
Pegawai BUMN 2 3% 
Mahasiswa 14 24% 
Ibu Rumah Tangga 4 7% 
Fotografer Freelance 1 2% 
Pengangguran 1 2% 
Pegawai Negeri 2 3% 
Pegawai Badan Publik 1 2% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Dari 58 responden yang berpartisipasi, terbanyak berprofesi sebagai pekerja swasta 

yaitu sebesar 38%, diikuti oleh mahasiswa sebesar 24% dan dari kalangan Wirausaha 

sebesar 12%. Dari tabel 4.3 diketahui bahwa kalangan pekerja swasta cukup tertarik 

dengan produk souvenir berbahan dasar bahan daur ulang. 

 

Tabel 4.4  Data Survei Domisili Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Semarang 38 66% 
Pekalongan 1 2% 
Jakarta 4 7% 
Makassar 1 2% 
Pemalang  1 2% 
Bogor 1 2% 
Bekasi 2 3% 
Bandung 4 7% 
Depok 1 2% 
Yogyakarta 1 2% 
Tangerang 1 2% 
Atambua, NTT 1 2% 
Pontianak 1 2% 
Maluku 1 2% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kuesioner terbanyak diisi oleh responden yang 

berasal dari kota Semarang yaitu sebesar 66%. Urutan terbanyak kedua berasal dari 

kota Bandung yaitu sebesar 7%. Beberapa responden memiliki persentase yang sama 

rendahnya, sebesar 2% yaitu berasal dari Pekalongan, Makassar, Pemalang, Bogor,  

Depok, Yogyakarta, Tangerang, Atambua, Pontianak dan Maluku. 
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Tabel 4.5 Data Survei Pendapatan Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Dibawah Rp. 1.000.000 6 10% 
Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 11 19% 
Rp. 2.000.000 sampai Rp. 4.000.000 17 29% 
Diatas Rp 4.000.000 24 41% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat pendapatan dari Responden yang mengisi kuesioner. 

Responden terbanyak memiliki pendapatan diatas Rp 4.000.000 yaitu sebesar 41%. 

Responden dengan pendapatan Rp. 2.000.000 sampai Rp. 4.000.000 sebesar 29%, 

Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 sebesar 19% dan responden dengan pendapatan 

dibawah Rp. 1.000.000 sebesar 10%. Dari tabel tersebut dapat dijadikan perkiraan 

peluang Me and Wood untuk menyasar kalangan dengan pendapatan Rp. 2.000.000 

sampai Rp. 4.000.000 atau bahkan dengan pendapatan per bulan diatas Rp 4.000.000. 

 

Tabel 4.6 Data Survei Ketertarikan Responden  

terhadap Produk Handmade 

Keterangan Frekuensi Persentase 

tertarik 57 98% 
tidak tertarik 1 2% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa sebanyak 98% responden tertarik dengan produk 

handmade dan hanya terdapat 1% populasi yang tidak tertarik. Besarnya ketertarikan 
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tersebut menunjukkan peluang produk  handmade sebagai pasar yang dimasuki oleh 

Me and Wood. 

 

Tabel 4.7 Data Survei Apakah Responden  

Pernah membeli Produk Handmade dari Bahan Daur Ulang 

Keterangan Frekuensi Persentase 
pernah 41 71% 
tidak pernah 17 29% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada Tabel 4.7 menunjukkan 71% responden pernah membeli produk handmade dari 

bahan daur ulang sedangkan 29% belum pernah. Dari data ini dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden pernah membeli sehingga pernah mengetahui produk 

handmade daur ulang secara langsung sehingga menjadi peluang bagi Me and Wood 

untuk lebih mudah memperkenalkan produknya. 

 

Tabel 4.8 Data Survei Ketertarikan Responden  

terhadap Produk Handmade dari Bahan Daur Ulang 

Keterangan Frekuensi Persentase 
tertarik 54 93% 
tidak tertarik 4 7% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.8 menampilkan angka ketertarikan responden terhadap produk handmade 

jauh lebih besar besar yaitu sebesar 93%, sedangkan yang tidak tertarik hanya 

sebesar 7%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ketertarikan responden yang 
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begitu besar terhadap produk handmade yang merupakan tanda peluang yang masih 

sangat besar untuk mengembangkan produk handmade. Nilai ketertarikan responden 

sebesar 93% meningkat dibandingkan dengan persentase responden yang pernah 

membeli produk produk handmade dari bahan daur ulang pada tabel 4.7 yaitu 

sebesar 71%, dari peningkatan ini dapat diperkirakan bahwa ada peningkatan minat 

dari responden yang belum pernah membeli produk produk handmade dari bahan 

daur ulang. 

 

Tabel 4.9 Data Survei Apakah Responden Pernah  

Membeli Gantungan Kunci  

Keterangan Frekuensi Persentase 
pernah 56 97% 
tidak pernah 2 3% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari data pada tabel 4.9, sebanyak 97% responden pernah membeli gantungan kunci 

dan hanya 2 % yang tidak pernah. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa produk 

gantungan kunci Me and Wood memiliki peluang untuk laku dijual. 

 

Tabel 4.10 Data Survei Frekuensi Responden 

Membeli Gantungan Kunci 

Keterangan Frekuensi Persentase 
1 tahun sekali 30 52% 
6 bulan sekali 2 3% 
jika membutuhkan 10 17% 
jika menarik 12 21% 
tidak pernah 4 7% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4.10 menunjukkan frekuensi responden dalam membeli gantungan kunci. 

Sebanyak 52% responden membeli gantungan kunci sebanyak 1 tahun sekali, 21% 

menyatakan membeli pada saat gantungan kunci tersebut menarik, sebanyak 17% 

menyatakan akan membeli pada saat membutuhkan atau karena pertimbangan nilai 

fungsionalnya, 7% responden menyatakan tidak pernah membeli gantungan kunci 

dan yang paling kecil persentasenya yaitu 3% menyatakan membeli gantungan kunci 

setiap 6 bulan sekali. Produk gantungan kunci bukan merupakan kebutuhan primer, 

sehingga frekuensi pembeliannya cukup jarang, namun ada peluang Me and Wood 

saat membuat produk yang menarik dimana sebesar 21% akan membeli produk saat 

memiliki penampilan yang menarik.  

 

Tabel 4.11 Data Survei Ketertarikan Responden Terhadap Produk Gantungan 

Kunci Handmade dari Limbah Kayu 

Keterangan Frekuensi Persentase 
tertarik 55 95% 
tidak tertarik 3 5% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa persentase responden yang tertarik pada produk 

gantungan kunci handmade dari limbah kayu yaitu sebesar 93%, sedangkan yang 

menyatakan tidak tertarik sebesar 5%. Dari data ini diketahui bahwa produk 

gantungan kunci handmade dari limbah kayu produksi Me and Wood memiliki 

peluang besar untuk masuk ke pasar souvenir. 
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Tabel 4.12 Data Survei Harga yang Diinginkan Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Dibawah Rp 10.000,- 12 21% 
Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,- 26 45% 
Rp 20.000,- sampai Rp 30.000,- 16 28% 
Diatas Rp 30.000,- 4 7% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari 58 orang responden yang berpartisipasi tabel 4.12 memperlihatkan 45% 

responden menginginkan harga produk berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 20.000, 

28% menginginkan produk tersebut dijual dengan harga Rp 20.000 sampai Rp 

30.000, 21% menginginkan produk tersebut dijual dengan harga dibawah Rp 10.000. 

Data ini dapat dijadikan patokan harga yang ditentukan Me and Wood dalam 

memproduksi gantungan kunci handmade dari limbah kayu dan akan membaginya 

berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pasar. 

 

Tabel 4.13 Data Survei Responden Kelayakan  

Produk Gantungan Kunci Kayu Dijadikan Souvenir 

Keterangan Frekuensi Persentase 
layak 58 100% 
tidak layak 0 0% 
total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.13 menunjukkan apakah produk gantungan kunci handmade yang berbahan 

baku limbah kayu dapat dijadikan souvenir atau tidak. Dari 58 responden, semua 
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setuju bahwa gantungan kunci handmade yang berbahan baku limbah kayu dapat 

dijadikan souvenir. Data tersebut menunjukkan pula bahwa produk gantungan kunci 

Me and Wood layak dijadikan souvenir. 

 

Tabel 4.14 Data Survei Tujuan Responden Membeli Produk 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Dipakai sendiri 16 28% 
Diberikan kepada orang lain 10 17% 
Dipakai sendiri, diberikan kepada orang lain 29 50% 
Dipakai sendiri, diberikan kepada orang lain, Dijual lagi  3 5% 
Total 58 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.14 menampilkan tujuan responden membeli gantungan kunci handmade dari 

kayu diketahui bahwa sebesar 50% responden akan membeli produk ini untuk 

dipakai sendiri dan diberikan kepada orang lain, 28% menyatakan membeli untuk 

dipakai sendiri, 17% responden menyatakan bertujuan untuk diberikan kepada orang 

lain sedangkan 5% dari responden bertujuan untuk dipakai sendiri, diberikan kepada 

orang lain atau untuk dijual lagi dan sebesar 7%. 
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4.3.  Hasil Observasi terhadap Sanggar Peni dan Souvenir Subur 

4.3.1. Sanggar Peni 

Sanggar Peni merupakan rumah kerajinan sekaligus galeri (gambar 

4.1) produk kerajinan batik kayu yang terletak di Dusun Krebet, Bantul. 

Sanggar Peni memproduksi berbagai macam kerajinan batik kayu yang 

berbahan dasar kayu Sengon, termasuk gantungan kunci. Produknya 

dipasarkan hingga ke luar negeri. Rumah kerajinan Sanggar Peni cukup luas, 

terdapat tempat parkir, galeri yang rapi, gudang dan ruang produksi yang 

luas. Pelayanan pelanggan dilakukan oleh seorang anggota keluarganya yang 

bertanggung jawab terhadap supply bahan baku dan pengiriman produk. 

 
Gambar 4.1 Galeri Sanggar Peni 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Gambar 4.2 Layout Sanggar Peni 

 

Keterangan Gambar: 

a. Area parkir f. Ruang ukir kayu 

b. Galeri produk g. Ruang oven kayu 

c. Ruang administrasi  h. Gudang Penyimpanan 

d. Ruang produk jadi i. Halaman untuk menjemur 

e. Toilet j.  Ruang pembatikkan 

 

  Pada Gambar 4.2 dapat dilihat layout dari galeri sekaligus rumah 

produksi dari Sanggar Peni. Area cukup luas, dapat diparkirkan beberapa 

mobil di depan galerinya. Sanggar Peni memiliki cukup banyak ruang 

tergantung proses pengerjaannya, seperti ruang ukir, ruang produk jadi dan 

ruang pembatikkan yang berada di tempat yang terpisah. Sanggar peni 

memiliki memiliki bangunan yang terpisah dengan rumah tinggal pemiliknya. 

 

b a 

d e 

f 

c 
g 

h 

i 

j 
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Gambar 4.3 Gantungan Kunci Sanggar Peni 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

  Gambar 4.3 merupakan wujud dari gantungan kunci produksi Sanggar 

Peni. Bahan dasarnya adalah kayu Sengon yang diolah menjadi berbagai 

macam bentuk. Setelah dibentuk dan telah melalui proses penghalusan, maka 

bahan kayu tersebut diwarna dengan metode pembatikkan menggunakan lilin 

tanpa melalui proses finishing seperti penyemprotan dengan vernis. Produk 

gantungan kunci dari Sanggar Peni dihargai Rp 5.000 untuk setiap satu 

produknya. 

 

4.3.2. Souvenir Subur 

Souvenir Subur merupakan rumah produksi maupun toko souvenir 

yang terletak Desa Pucang Pojok RT 01 RW 05. Souvenir Subur 

memproduksi berbagai macam souvenir berupa gantungan kunci, centong dan 

alat pijat. Bahan baku yang digunakan oleh Souvenir Subur antara lain kayu 

Sawo, Sonokeling dan kayu Besi. Produk yang dihasilkan oleh Souvenir 
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Subur dipasarkan ke area pulau Jawa, namun produknya seringkali dijual 

kembali oleh distributor. Rumah produksi ini memiliki pegawai yang rutin 

dan pegawai borongan yang diupah sesuai jumlah produk yang dapat 

dihasilkan. Beberapa pegawai yang bekerja di rumah produksinya 

mengerjakan beberapa proses di ruangan yang sama (gambar 4.4). Pegawai 

borongan mengerjakan produknya tidak harus di rumah produksi, namun juga 

dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Rumah produksi 

ini dipimpin langsung oleh pemiliknya. Semua pesanan dan urusan keuangan 

langsung dipegang oleh pemiliknya. 

 

 

Gambar 4.4 Kondisi Ruang Produksi Souvenir Subur 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Gambar 4.5 Layout Souvenir Subur 

 

Keterangan Gambar:  

a. Area rumah 

b. Garasi 

c. Gudang produk kecil 

d. Ruang sablon kayu 

e. Gudang produk besar 

f. Ruang pengecatan 

g. Ruang finishing 

h. Ruang amplas kayu 

 

Gambar 4.5 merupakan layout dari Souvenir Subur, dimana lokasi ini 

menjadi satu dengan area rumah pemiliknya. Pembagian ruang dibagi 

b 

a 

c d 

e 

f 

g 

h 

i 
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berdasarkan beberapa proses besar yaitu ruang sablon, pengecatan, amplas 

kayu dan finishing. Sedangkan gudang dibagi menjadi dua yaitu gudang 

produk besar dan gudang produk kecil. 

 

 

Gambar 4.6. Gantungan Kunci Souvenir Subur 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

  Gambar 4.6 merupakan wujud dari gantungan kunci produksi 

Souvenir. Bahan dasarnya adalah kayu Sawo atau Sonokeling yang dibentuk 

menyerupai buah-buahan. Setelah dibentuk dan telah melalui proses 

penghalusan, maka bahan kayu tersebut diberi warna dengan metode semprot 

menggunakan kompresor.  Produk yang dihasilkan oleh Souvenir Subur juga 

tidak melalui proses pengecatan dengan vernis sama seperti pada produk 

Sanggar Peni. Harga jual produk ini jika sampai ke konsumen seharga Rp 

2.500. 
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4.4. Analisis Perencanaan Bisnis 

4.4.1. Analisis Pesaing 

Aspek pemasaran terdiri dari perbandingan penelitian terhadap 

marketing mix 7P dan STP terhadap bisnis sejenis yang dapat dikatakan juga 

sebagai pesaing. Di kota Semarang belum banyak pelaku bisnis yang 

bergerak di bidang pengolahan kayu bekas yang dijadikan sebagai produk 

bernilai ekonomis. Kebanyakan produk kerajinan kayu yang ada di Semarang 

adalah produk jadi yang diambil dari berbagai daerah di luar kota Semarang. 

Produk kayu yang digunakan kebanyakan hanya sebagai souvenir pada acara-

acara khusus. Pengamatan terhadap pesaing dilakukan di luar kota Semarang 

berdasarkan kesamaan jenis produknya yaitu, berbahan dasar kayu dan 

dikerjakan secara handmade.  

 

Dari hasil observasi yang pernah dilakukan, yaitu penjualan yang 

pernah dilakukan dalam event, yang pembeli mayoritas merupakan 

mahasiswa atau kalangan anak muda dengan rentang usia 18-25 tahun. Dari 

tren yang ada saat ini, produk handmade yang unik menjadi pilihan. Dari 

pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa di kota Semarang sebenarnya 

memiliki peluang untuk produsen produk souvenir kreatif berbahan dasar 

kayu. 

 

Subjek penelitian yang dijadikan patokan adalah rumah produksi 

Sanggar Peni yang berada di Bantul Yogyakarta dan Souvenir Subur yang 
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terletak di daerah Secang. Kedua produsen ini memproduksi souvenir dengan 

bahan dasar kayu. Telah dilakukan survei dan wawancara pada kedua 

produsen ini mengenai bisnisnya yang meliputi. 

 

4.4.2. Analisis SWOT  

Analisis Perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), 

kelemahan (Weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 

dalam suatu proyek bisnis. Analisis ini dilihat dari sudut pandang pesaing. 

Analisis SWOT dilakukan untuk menganalisa mengenai kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap 

kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman 

yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi 

eksternal perusahaan. 

1. Strenghts (Kekuatan) 

a) Pada Sanggar Peni dan Souvenir Subur sama-sama memiliki tenaga 

kerja yang berpengalaman, sehingga proses produksi lebih cepat. 

b) Sanggar Peni dan Souvenir Subur sudah memiliki pemasok bahan 

baku tetap sehingga tidak perlu mencari. 

c) Sanggar Peni dan Souvenir Subur mengeluarkan biaya SDM murah 

karena lokasi kedua produsen berada di pedesaan. 

d) Sanggar Peni dan Souvenir Subur Proses produksi yang murah 

menjadikan harga jual produk juga lebih murah. 
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e) Sanggar Peni dan Souvenir Subur sudah cukup dikenal karena 

usahanya sudah lama berdiri. 

2. Weaknesses (Kelemahan) 

Kelemahan dari pesaing antara lain: 

a. Pengerjaan pada Souvenir Subur kurang detail karena lebih 

mengutamakan kuantitas daripada estetika produk, standar kualitas 

produk rendah, seperti proses ampelas pada kayu dan produk dengan 

bentuk yang seharusnya membulat atau melengkung dianggap tidak 

perlu halus. Sanggar Peni memiliki proses produksi yang lebih baik, 

semua proses produksi dilakukan di satu tempat namun produk yang 

dihasilkan kurang variatif karena hanya berupa batik kayu dengan 

sedikit pilihan desain. 

b. Sanggar Peni terletak di dusun Krebet Bantul dan Souvenir Subur 

terletak di desa Pucang, kabupaten Magelang. Dari masing-masing 

rumah produksi, distribusi cukup jauh dari pusat kota sebagai 

pasarnya sehingga produk tidak langsung kepada konsumen tetapi 

harus melalui distributor. 

3. Opportunities (Peluang) 

Kesempatan yang masih dimiliki Me and Wood antara lain: 

a. Produk berbahan dasar kayu masih banyak peminatnya. 

b. Isu tentang penggunaan bahan limbah akan meningkatkan apresiasi 

calon konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Hal inilah yang 

tidak dimiliki oleh Sanggar peni maupun Souvenir Subur. 
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c. Produk masih dapat ditingkatkan kualitasnya dengan memperhatikan 

detail estetika produknya. Hal ini sebenarnya dapat meningkatkan 

daya jual produk, namun Sanggar Peni dan Souvenir Subur kurang 

dianggap penting. 

d. Kreasi bentuk dan rupa produk dari bahan kayu masih dapat 

dieksplorasi. 

4. Threats (Ancaman) 

Ancaman yang harus dihadapi oleh pesaing adalah: 

a. Penawaran produk yang lebih banyak ragamnya. 

b. Produsen dengan produk yang lebih dinamis dan mampu mengikuti 

perkembangan pasar. 

c. Produsen dengan metode pemasaran yang lebih efektif. 

 

4.4.3. Aspek Pemasaran 

4.4.3.1.Analisis STP 

1. Segmenting 

Pada aspek segmentasi akan dibahas mengenai segmentasi secara 

geografis, segmentasi secara demografis dan segmentasi psikografis. 

 

a. Segmentasi Geografis 

Segmentasi secara geografis dibagi menjadi unit-unit wilayah yang 

berbeda seperti Negara, provinsi, kota atau lingkungan yang lebih sempit 

pada perusahaan Me and Wood. Secara geografis, Me and Wood terletak 
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di Green Avara Residence no 15 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Green 

Avara terletak 100 meter dr Lingkar Kaliwungu, Kendal. Lokasi ini dipilih 

karena letaknya yang tidak jauh dari jalur Pantura di antara Kota Semarang 

dan Kota Kendal mudah diakses dan karena termasuk kawasan Kabupaten 

Kendal maka biaya sumber daya manusia akan lebih rendah daripada kota 

Semarang. Pada lokasi pesaing Sanggar Peni, terletak di dusun Krebet 

Bantul, merupakan dusun wisata yang warganya mayoritas merupakan 

pengrajin kayu. Namun lokasi ini cukup jauh dari kota Yogyakarta. 

Souvenir Subur terletak Desa Pucang, Secang, lokasi jauh jalan protokol 

sehingga tidak mudah ditemukan. 

 

b. Segmentasi Demografis 

Segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan 

variabel – variabel demografis, yaitu:  

1) Umur dan tahap daur hidup, yaitu membagi pasar berdasarkan 

umur dan tahap daur hidup yang berbeda. Me and Wood 

menyasar usia mulai 16 sampai 30 tahun. Namun, dari tabel 4.1 

diketahui peluang terbesar pasar konsumen Me and Wood adalah 

usia 21 sampai 30 tahun. 

2) Jenis Kelamin, yaitu pembagian pasar menurut jenis kelamin. Me 

and Wood dapat dibeli oleh semua jenis kelamin, baik pria 

maupun wanita. Dari data tabel 4.2 diketahui bahwa 55% 

responden merupakan perempuan, lebih tinggi dibandingkan 
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dengan responden laki-laki yaitu sebanyak 45%. Namun jumlah 

tersebut memiliki selisih sedikit, yaitu 5%. 

3) Pendapatan, yaitu pembagian pasar menjadi kelompok 

pendapatan yang berbeda. Me and Wood dapat dibeli semua 

orang dari berbagai kelas pendapatan, namun tidak semua orang 

mau menyisihkan uang seharga Me and Wood hanya untuk 

membeli gantungan kunci. Dari tabel 4.5 diketahui peluang 

terbesar Me and Wood adalah kalangan dengan pendapatan Rp. 

2.000.000 sampai Rp. 4.000.000 sebesar 29% dan kalangan 

dengan pendapatan per bulan diatas Rp 4.000.000 sebesar 41%. 

 

c. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi Psikografis membagi kelompok konsumen berdasarkan 

gaya hidup konsumen yang memiliki kebiasaan dalam membeli souvenir 

pada waktu tertentu atau pada saat berkunjung ke suatu daerah. Pada tabel 

4.10 menunjukkan 21% responden akan membeli produk saat memiliki 

penampilan yang menarik, sehingga penampilan produk menjadi faktor 

yang menentukan keputusan konsumen selain kebutuhan. Berdasarkan 

hasil kuesioner pada tabel 4.13 dimana 100% responden menyatakan 

gantungan kunci produksi Me and Wood dianggap layak untuk dijadikan 

barang yang dijual sebagai souvenir. 

  



84 
 

2. Targeting 

Target atau sasaran yang dituju oleh Me and Wood didasarkan pada 

data primer maupun sekunder. Produk Me and Wood memiliki target 

dengan cakupan area yang sangat luas karena pemasaran Me and Wood 

kebanyakan menggunakan media online. Melalui media online, Me and 

Wood dapat dijangkau dari seluruh Indonesia bahkan secara global 

sampai ke seluruh dunia. 

 

Dari primer yang telah diolah pada tabel 4.1 bahwa Responden yang 

tertarik dengan produk ini adalah dari kalangan usia 25-30 tahun sebesar 

50% dan responden dari usia 21-25 tahun sebesar 38%, sehingga 

disimpulkan bahwa target Me and Wood adalah kalangan produktif antara 

20 hingga 30 tahun. Kelas konsumen Me and Wood yang menjadi target 

adalah menengah dan menengah ke atas yang dianggap dapat melihat 

keunikan produknya. Hal ini didasari pada data tabel 4.5 tentang data 

pendapatan responden dimana responden terbanyak merupakan kalangan 

dengan pendapatan diatas Rp 4.000.000 yaitu sebesar 41% dan kalangan 

dengan pendapatan Rp 2.000.000 sampai Rp 4.000.000 sebesar 29%.  

 

Namun produk Me and Wood bukanlah barang primer yang setiap 

saat akan dibutuhkan oleh setiap individu, oleh karena itu produk akan 

dibuat berbeda dan lebih menarik dibandingkan dengan pesaing dan 

dengan memperluas area pemasaran. Hal ini didasarkan pada data  tabel 
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4.10 tentang frekuensi responden dalam membeli gantungan kunci. 

Sebanyak 52% responden membeli gantungan kunci sebanyak 1 tahun 

sekali, 21% menyatakan membeli pada saat gantungan kunci tersebut 

menarik, sebanyak 17% menyatakan akan membeli pada saat 

membutuhkan atau karena pertimbangan nilai fungsionalnya, 7% 

responden menyatakan tidak pernah membeli gantungan kunci dan yang 

paling kecil persentasenya yaitu 3% menyatakan membeli gantungan 

kunci setiap 6 bulan sekali. Peluang Me and Wood saat membuat produk 

yang menarik dimana sebesar 21% akan membeli produk saat memiliki 

penampilan yang menarik. 

 

3. Positioning 

Positioning dilakukan dengan merancang produk dan bauran 

pemasaran agar memberi kesan dan diingat oleh konsumen. Me and 

Wood dalam hal ini sebenarnya berposisi sebagai pengikut (follower) 

karena melakukan bisnis berbahan dasar kayu yang dibuat sebagai 

souvenir, namun yang menjadi kelebihan Me and Wood dengan 

pesaingnya adalah penggunaan bahan baku dari limbah kayu dan produk 

handmade yang memiliki kekhasan. Melalui penggunaan limbah kayu, 

maka Me and Wood dapat menekan biaya produksi dan ikut 

berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan yang menjadi isu konsumen 

untuk membeli produk. Berbeda dengan Sanggar Peni dan Souvenir 

Subur yang memasarkan produk secara konvensional melalui distributor, 
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Me and Wood mengembangkan pasar melalui perkembangan teknologi 

dengan memanfaatkan pemasaran secara online sehingga dapat 

menjangkau konsumen lebih luas dan tidak terbatas melalui media sosial 

dan e-marketplace. Dengan sistem online, kegiatan jual beli akan 

semakin cepat dan mudah untuk dilakukan. 

 

Tabel berikut merupakan positioning antara Me and Wood, Souvenir Subur dan 

Sanggar Peni: 

 
Tabel 4.15 Perbandingan Posisi 

Keterangan Me and Wood Souvenir Subur Sanggar Peni 
Posisi Pasar Pengikut pasar Pengikut pasar Pengikut pasar 

Sumber : Wawancara 

 

Tabel 4.15 menampilkan hasil dari wawancara tentang posisi perusahaan souvenir. 

Dimana Souvenir Subur dan Sanggar Peni yang merupakan perusahaan yang telah 

lama bergerak di bidang souvenir ternyata merupakan pengikut pasar karena 

sebelumnya sudah ada perusahaan yang memulai membuat souvenir dari bahan baku 

kayu. Posisi tersebut sama dengan Me and Wood yang termasuk pengikut pasar. 

 

4.4.3.2.Analisis Marketing Mix Aspek 7P 

Analisa 7P terhadap perencanaan bisnis Me and Wood ini disesuaikan 

dengan kondisi perusahaan. konsep 7P ini (product, price, place, promotion, 

people, process, dan physical evidence) digunakan untuk mengambil 

keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran terutama jika 



 

 
 

87 

dibandingkan dengan Sangar Peni maupun Souvenir Subur. Hasil dari analisa 

ini menentukan strategi penjualan serta penentuan harga yang bersifat unik 

serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan 

untuk pasar yang dituju oleh Me and Wood. Pada tiap aspek akan terjadi 

interaksi yang saling mendukung dan berhubungan. 

 

1. Product 

Produk Me and Wood memiliki keunggulan karena merupakan produk 

handmade dan dapat dipesan secara custom terbatas. Produk Me and 

Wood memiliki kelebihan karena selain dibuat dengan metode handmade, 

produk ini juga memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan baku utamanya. 

Pertimbangan ini didasari pada hasil survei kepada 58 responden tentang 

ketertarikannya terhadap produk handmade pada data tabel 4.8. Pada tabel 

4.8 diketahui bahwa 93% responden menyatakan tertarik terhadap produk 

handmade dari bahan daur ulang, sedangkan yang tidak tertarik hanya 

sebesar 7%.  Penggunaan bahan baku ini pula yang membedakan Me and 

Wood dengan Sanggar Peni maupun Souvenir Subur yang memanfaatkan 

kayu mentah dari hasil tebangan pohon. 

 

Me and Woods memutuskan akan membuat 3 jenis produknya, yaitu 

reguler, premium dan custom untuk membagi pasar sesuai kebutuhan dan 

kemampuan konsumen. Pada proses awal dilakukan penggolongan kualitas 

kayu, dimana kayu yang sudah dipotong dan dihaluskan akan dibagi 
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menjadi 2 kualitas, yaitu kayu yang tidak sempurna, seperti masih terdapat 

cacat seperti warna serat kayu yang belang atau terdapat retak rambut akan 

digunakan untuk bahan baku gantungan kunci reguler. Sedangkan kayu 

yang utuh dan tidak memiliki warna serat yang belang akan digunakan 

untuk gantungan kunci premium dan custom. 

 

Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi gantungan kunci reguler, 

premium dan custom berbeda sehingga mmempengaruhi harga jualnya. 

Penggunaan dan bahan pewarnaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga jual produk. Pada produk reguler hanya akan 

menggunakan warna monokrom, pengecatan hanya akan menggunakan 

tinta cat berwarna hitam atau menggunakan drawing pen. Pada produk 

premium menggunakan cat warna namun dengan pewarnaan sampai 

dengan 60% bagian gantungan kuncisedangkan pada produk custom 

pewarnaan meliputi seluruh baguan gantungan kunci. Faktor lain yang 

meningkatkan harga produksi adalah kreatifitas. Untuk produk reguler dan 

premium satu desain akan diproduksi dalam jumlah banyak, sedangkan 

pada produk custom desainnya dapat dipesan secara khusus dalam jumlah 

terbatas sesuai keinginan konsumen. 

 

2. Price 

Harga produk yang ditawarkan oleh Me and Wood relatif tinggi untuk 

harga sebuah gantungan kunci. Dibandingkan dengan pesaing, produk Me 
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and Wood harganya cukup jauh di atasnya Souvenir Subur dengan kisaran 

harga Rp 2.500 namun dengan ukuran produk yang kecil dan kualitas kayu 

yang tidak sempurna dengan satu warna produk yang polos. Sedangkan 

Pada Sanggar Peni menjual dengan Rp 5.000 untuk sebuah produk 

gantungan kunci kayu utuh dengan corak batik. Dari harga yang tinggi 

yang ditentukan Me and Wood berbanding lurus dengan kualitas yang 

diberikan kepada konsumen sehingga mampu bersaing. Sebagai dasar 

penentuan harga, dilihat dari hasil penelitian pada tabel 4.12 tentang harga 

yang diinginkan oleh responden dengan hasil sebesar 45% responden 

menginginkan harga produk berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 20.000, 

28% menginginkan produk tersebut dijual dengan harga Rp 20.000 sampai 

Rp 30.000, 21% menginginkan produk tersebut dijual dengan harga 

dibawah Rp 10.000. Pembagian 3 jenis produk secara otomatis akan 

membagi harga seperti gantungan kunci reguler dijual dengan harga Rp 

8.000,-, premium Rp 15.000 dan custom Rp 35.000,-. Perbedaan harga 

yang cukup jauh tersebut dipengaruhi oleh pemilihan bahan dan tingkat 

kesulitan selama proses produksi. 

 

3. Place 

Lokasi yang dipilih Me and Wood adalah di daerah Jalan Kaliwungu 

kabupaten Kendal. Lokasi ini berdekatan dengan jalan akses menuju jalan 

tol dan merupakan jalur Pantura. Keunggulan lokasi ini dibanding Sanggar 

Peni dan Souvenir Subur adalah walaupun lokasi ini bukan di tengah kota, 
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namun mudah diakses dan tidak jauh dari kota Semarang. Kelebihan lain 

dari pemilihan lokasi ini adalah harga kontrak tempat dan UMK pegawai 

jauh lebih murah dibandingkan kota Semarang. Daerah Kaliwungu 

berdekatan dengan Kawasan Industri Kendal, sehingga akses transportasi 

cenderung lancar.  

 

Pemasaran Me and Wood dapat dilakukan secara langsung tanpa 

perantara dengan konsumen datang langsung ke rumah produksi atau 

menghubungi lewat media sosial yang tersedia dan menggunakan e-

marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia untuk kebutuhan transaksi 

yang lebih aman. Lokasi Me and Wood yang mudah diakses menjadi salah 

satu keuntungan karena proses pengiriman produk jika dipesan secara 

online menjadi lebih mudah dilakukan. 

 

4. Promotion 

Promosi yang akan dilakukan oleh Me and Wood adalah dengan cara 

membuat Website untuk menampilkan overview produknya, melalui media 

sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter, serta melalui media e-

marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia. Cara-cara ini dianggap 

lebih efektif dan dapat menyasar langsung pasar yang diinginkan karena 

akan lebih mudah bagi konsumen untuk menggapainya dan lebih murah 

bagi produsen. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Sanggar Peni 

maupun Souvenir Subur, keduanya tidak memanfaatkan teknologi 
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informasi untuk memperkenalkan atau memasarkan produknya, tetapi 

hanya mengandalkan pemasaran melalui distributor. 

 

5. People 

Pesaing dari Me and Wood sama-sama memiliki karyawan namun 

dengan jumlah yang berbeda. Sanggar Peni memiliki 15 orang karyawan, 

Souvenir Subur memiliki 12 orang karyawan dan Me and Wood memiliki 

3 orang karyawan. Me and Wood memberi kompensasi kepada Pemilik 

atau manajer memperoleh gaji sebesar Rp 2.100.000 setiap bulan dengan 

nilai diatas UMK kota Kendal pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.084.393. 

Sedangkan tukang kayu mendapatkan Rp 1.000 setiap menghasilkan satu 

produk reguler, Rp 1.500 untuk setiap produk premium dan custom karena 

yang dikerjakan sama. Sedangkan untuk desainer dan gambar 

mendapatkan Rp 1.500 setiap menghasilkan satu produk reguler, Rp 2.000 

untuk setiap produk Premium dan Rp 5.000 karena tingkat kesulitan pada 

produk custom lebih tinggi. Karena menggunakan tenaga kerja tidak 

langsung, maka pengerjaan produk oleh tukang kayu dan desainer tidak 

harus dilakukan di rumah produksi setiap hari, melainkan dapat dibawa 

pulang dan dapat dilakukan sebagai pekerjaan sambilan.  

 

Pelayanan konsumen dilayani secara langsung melalui media sosial 

maupun e-marketplace. Pelayanan ini dilakukan secara langsung oleh 

manajer. Manajer dianggap masih mampu untuk melakukan pemasaran 
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produk. Pemesanan produk dapat melalui pesan di Instagram, Twitter atau 

Facebook untuk menjelaskan deskripsi produk maupun cara pemesanan. 

Pelayanan juga dilakukan di rumah produksi jika pembeli bersedia untuk 

datang. Proses pembayaran dapat dilakukan secara langsung maupun 

menggunakan media e-marketplace untuk menjaga keamanan dan 

kenyamanan konsumen maupun produsen. 

 

6. Process 

Pada proses produksi dasar tidak banyak perbedaan antara Me and 

Wood dengan Sanggar Peni dan Souvenir Subur. Proses produksi 

dilakukan dimulai dengan mengolah bahan mentah, hanya pada saat proses 

produksi pada Sanggar Peni dilakukan pembatikkan pada kayu dan 

Souvenir Subur melakukan pengecatan menggunakan kompresor atau 

dengan disablon, sedangkan Me and Wood mendesain dan menggambar 

karakter pada gantungan kunci menggunakan banyak media seperti cat 

poster, drawing pen dan pensil warna untuk gradasi warna. Berbeda 

dengan Sanggar Peni dan Souvenir Subur, produk Me and Wood 

melakukan finishing akhir dengan penyemprotan vernis untuk menjaga 

warna dan kualitas kayu lebih awet. 

 

7. Physical Evidence 

Kebutuhan fisik yang dibutuhkan Me and Wood berupa rumah 

produksi dalam merancang dan melakukan proses produksi. Sama seperti 
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pada rumah Produksi Sanggar Peni maupun Souvenir Subur, dibutuhkan 

ruang yang terbuka karena produksi berhubungan dengan bahan kayu, cat 

dan tempat untuk menjemur. Hanya saja, kapasitas produksi yang 

terbatas dan untuk mengejar efisiensi,  Me and Wood menggunakan 

rumah produksi dengan layout yang lebih sederhana daripada Sanggar 

Peni maupun Souvenir Subur. 

 

Physical evidence yang dimiliki Me and Wood yaitu rumah produksi 

berupa bangunan rumah tinggal yang disewa dengan sistem pembiayaan 

per tahun. Rumah ini terdiri dari garasi, ruangan komputer dan desain, 

ruang penyimpanan, ruang produksi, dapur, kamar mandi dan ruang 

menjemur. Rumah produksi Me and Wood lebih yang sederhana 

dibandingkan dengan milik Sanggar Peni maupun Souvenir Subur untuk 

mengejar efektivitas, karena jumlah produksi Me and Wood jauh lebih 

sedikit dan jumlah tenaga kerja yang terlibat lebih sedikit dibandingkan 

dengan pesaing. Seperti ukuran ruang produksi maupun proses lain, Me 

and Wood hanya menggunakan ruang dengan ukuran terbatas. Me and 

Wood juga tidak memiliki galeri khusus untuk memajang produknya. 

Pada Sanggar Peni ruangan yang dimiliki cukup banyak, dibagi 

berdasarkan fungsinya, seperti display produk diletakkan dalam galeri 

tersendiri, ruang administrasi, ruang produk jadi dan ruang produksi yang 

dibagi lagi berdasarkan prosesnya. Ruang produksi sendiri dibagi 

menjadi ruang ukir kayu, ruang oven dan ruang pembatikkan kayu. 
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Halaman menjemur pada Sanggar Peni cukup luas. Pada Souvenir Subur, 

setiap proses juga dilakukan di ruangan yang berbeda, seperti ruang 

sablon, ruang ukir, ruang cat, ruang finishing serta lokasi penjemuran 

yang luas. 

 

4.4.3.3. Rencana Promosi 

Pemasaran produk dilakukan secara offline maupun online. Secara offline, Me 

and Wood akan mengikuti pameran yang saat ini banyak diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun pihak swasta. Secara online Me and Wood akan banyak 

menggunakan media sosial dan e-marketplace. 

 

Tabel 4.16 Biaya Promosi 
Alat 

Pemasaran Rincian  Harga  Keterangan Satu Bulan Satu Tahun 

Kartu Nama 1 box @1000 lembar 
(Ivory 230 gsm) 1 
slide + laminasi harga 
per box Rp 30.000 

 Rp 30.000  Kartu nama pemilik 
usaha Me and Wood 

 Rp 5.000  2 box kartu nama = 
2 x Rp30.000 = Rp 
60,000 

Domain Website harga sewa domain 
selama 1 tahun 

 Rp 150.000  untuk menampilkan 
overview produk 
sehingga mudah diakses 

 Rp 12.500   Rp 150.000  

MMT 2 buah MMT ukuran 
1,3 m x 3 m. harga 
per meter Rp 20.000 

 2 (1,3 m x 3 
m Rp 20.000) 
= Rp 180.000  

MMT digunakan untuk 
menampilkan produk 
yang dijual pada saat 
display di rumah 
produksi atau saat 
mengikuti pameran 
produk 

 Rp 30.000  setahun cetak 2 
kali = Rp 180,000 
x 2 = Rp 360.000 

Instagram Ads iklan selama 1 bulan 
sebesar Rp 324.000 

Rp 324.000 Iklan ditayangkan 
selama 6 bulan dalam 1 
tahun.  

Rp 324.000 Rp324.000 x 6 
bulan = Rp 
1.944.000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Untuk pemasaran produk diperlukan alat promosi seperti yang ditampilkan pada 

tabel 4.16. Adapun alat-alat promosi tersebut antara lain kartu nama untuk dibagikan 
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pada saat bertemu dengan calon konsumen, domain Website untuk menunjukkan 

overview perusahaan dan meyakinkan konsumen, MMT untuk menampilkan 

overview produk secara offline dan yang terbaru adalah menggunakan Instagram Ads 

atau yang disebut juga dengan iklan di media sosial instagram dimana artikel yang 

diiklankan akan muncul secara berkala. Pengeluaran terbesar untuk beriklan paling 

besar untuk Instagram Ads yaitu sebesar Rp 324.000 per bulannya. 

 

Dari data primer yang telah diolah pada tabel 4.1 disimpulkan bahwa target 

Me and Wood adalah kalangan produktif antara 21 hingga 30 tahun yang termasuk 

dalam Gen Y dan Gen Z.  pada usia ini konsumen cenderung lebih banyak melihat 

penampilan produk secara visual melalui media sosial dan melakukan transaksi 

secara praktis menggunakan media online, sehingga promosi akan lebih banyak pada 

media online. Untuk menarik minat konsumen dapat dilakukan promo seperti harga 

khusus atau dengan melakukan giveaway kepada konsumen dengan syarat tertentu 

seperti repost konten di instagram dan tag teman. Selain itu respon yang baik dalam 

menjawab pertanyaan juga menjadi menjadi faktor penentu konsumen memilih 

produk, sehingga pihak yang menerima pertanyaan atau pesanan melalui media 

sosial maupun e-marketplace harus sabar dan merespon dengan baik. 
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Berikut ini adalah cara pemasaran produk yang dilakukan oleh Me and Wood 

yaitu menggunakan Website, media sosial dan e-marketplace. 

1. Website 

Website digunakan untuk menampilkan profil perusahaan, spesifikasi 

produk dan meyakinkan pembeli bahwa Me and Wood adalah perusahaan 

yang serius bergerak di bidang souvenir berbahan dasar kayu bekas.  

Penggunaan website sendiri cukup memakan biaya dan banyak hal yang 

harus dipersiapkan, seperti foto produk dan desain layout website agar 

nyaman dilihat mata. 

 

Namun seiring perkembangan teknologi, saat ini membuat website 

dapat lebih mudah, misalnya menggunakan wix.com yang sudah 

menyediakan banyak template tanpa harus menggunakan coding dan 

bahasa komputer lain, sehingga kita tinggal menyiapkan konten produk 

yang akan dipajang. Membuat website menggunakan Wix tidak dikenakan 

biaya hosting dan domain, namun kelemahannya adalah pada website akan 

muncul pop up yang menyatakan bahwa website tersebut dibuat 

menggunakan Wix dan domain website yang sulit diingat.  

 

Me and Wood sendiri akan menggunakan Website dengan 

memanfaatkan hosting dari Wix walaupun akan muncul pop up, namun 

untuk domain akan menggunakan jasa masking domain berbayar dari 

pihak ketiga untuk mengarahkan pada link wix milik Me and Wood. Jasa 
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masking domain menggunakan jasa www.lumbungmedia.com yang 

berlokasi di kota Semarang sehingga proses transaksinya dapat dilakukan 

dengan mudah. Domain berbayar sendiri direncanakan akan menggunakan 

nama meandwood.com yang dapat dibeli melalui jasa beli domain online 

lumbungmedia.com. lumbungmedia.com sendiri berdomisili di Semarang 

sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Untuk harga 

domain meandwood.com dibeli dengan harga Rp 150.000,- selama satu 

tahun. 

 

2. Instagram 

Instagram adalah media sosial yang sangat populer saat ini, sehingga 

promosi melalui media ini dianggap cukup efektif, mudah dan murah 

untuk memperkenalkan Me and Wood. Proses registrasi Instagram cukup 

mudah dan langsung dapat digunakan. Me and Wood akan menggunakan 

media instagram untuk memberikan update tentang produk seperti 

memperkenalkan produk mulai dari bahan dan proses pembuatannya. 

Layout pada instagram seperti galeri foto, sehingga pembeli akan lebih 

banyak melihat visual produk dengan lebih sederhana dibandingkan 

melihat Website.  

 

Selain itu instagram akan digunakan untuk melakukan interaksi dengan 

pembeli karena instagram cukup nyaman diakses, mudah dalam 

melakukan tanya jawab dan praktis karena dapat dilakukan di mana saja 
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dan kapan saja selama memiliki kuota dan jaringan internet yang baik. 

Saat ini terdapat fitur instagram Ad yang memiliki fungsi mempromosikan 

produk atau gambar yang diposting lalu disampaikan kepada target yang 

sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Fitur Instagram Ad ini akan 

digunakan Me and Wood untuk mempromosikan produk secara tertarget. 

 

3. Twitter 

Me and Wood akan menggunakan media sosial Twitter karena media 

ini juga masih cukup populer dan digunakan oleh banyak orang dari 

berbagai kalangan. Dengan cara mendaftar dan verifikasi seperti media 

sosial lain yang cukup mudah digunakan. Sedikit berbeda dengan 

instagram, twitter lebih nampak timeline berisi update informasi berupa 

tulisan dan tetap dapat dilampirkan foto produk Me and Wood. 

 

4. Facebook 

Facebook digunakan untuk menunjukkan eksistensi Me and Wood 

lebih luas ke berbagai kalangan karena Facebook merupakan media sosial 

yang masih digunakan berbagai kalangan. Promosi pada facebook dapat 

dilakukan secara bersamaan dengan facebook dan twitter karena dapat 

dilakukan “share” secara multiplatform, sehingga Me and Wood dapat 

melakukannya hanya sekali untuk update multi platform.  
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5. Tokopedia 

Me and Wood akan memulai usaha dengan berjualan di Tokopedia 

karena caranya yang cukup mudah yaitu dengan membuat akun dan 

memverifikasinya menggunakan email. Selanjutnya dilakukan upload foto 

contoh produk yang sudah dibuat dan diberi keterangan spesifikasi seperti 

bahan dan ukuran produk. Foto yang diupload adalah foto asli sebagai 

gambaran nyata produk agar sesuai dengan persepsi konsumen. Fungsi 

utama Tokopedia untuk Me and Wood sebenarnya adalah sebagai pihak 

ketiga yang terpercaya dimana Me and Wood dan konsumen akan 

menjamin keamanan dalam bertransaksi, karena barang hanya dapat 

diproses jika jumlah pembayaran sudah diterima oleh pihak Tokopedia. 

Bagi konsumen sendiri, sejumlah uang yang sudah ditransferkan hanya 

akan dapat diterima penjual jika barang sudah diterima konsumen dan 

sesuai dengan deskripsi yang sudah dijelaskan pada lapak Tokopedia. 

 

Terdapat fitur promosi yang disediakan oleh Tokopedia seperti Top 

Ads. Top Ads adalah promo berbayar yang disediakan Tokopedia, dimana 

penjual harus melakukan kredit Top Ads terlebih dahulu, dan akan 

berkurang apabila calon pembeli mengklik produk yang diiklankan. Dalam 

perencanaan bisnis ini, Me and Wood tidak berencana menggunakan fitur 

tambahan berbayar yang ada di Tokopedia karena dianggap kurang efektif, 

sehingga hanya akan menggunakan Tokopedia untuk bertransaksi. 
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6. Bukalapak 

E-marketplace selanjutnya yang digunakan oleh Me and Wood adalah 

Bukalapak. Bukalapak tidak jauh berbeda dengan Tokopedia, memiliki 

cara registrasi dan fitur yang mirip hanya saja Bukalapak memiliki 

tampilan yang lebih sederhana dengan layout Website dengan dominan 

warna merah dan putih. Fungsi utama dari Bukalapak juga cenderung 

sama dengan Tokopedia, yaitu untuk meningkatkan  keamanan dan 

kenyamanan dalam berbelanja online baik untuk penjual maupun pembeli. 

 

Bukalapak juga memiliki fitur berbayar yang sebenarnya dapat 

dimanfaatkan oleh Me and Wood yaitu fitur promoted menjadi premium 

dan push promote. Pada fitur promoted to premium penjual harus 

membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fitur premium 

keuntungannya penjual dapat menhapus feedback negatif dan memiliki 

tanda badge terpercaya dalam jangka waktu sesuai dengan paket. Fitur 

push promote bermanfaat untuk memunculkan lapak penjual ke halaman 

pertama dalam kategori barang yang dijual. Fitur tambahan promote yang 

ada pada bukalapak juga tidak digunakan Me and Wood karena dinilai 

kurang efektif dari segi target maupun secara perhitungan keuangan, 

sehingga Bukalapak hanya akan digunakan untuk bertransaksi dengan 

menjamin keamanan dan kenyamanan pembeli maupun penjual. 
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4.4.4. Aspek Sumber Daya Manusia 

Rincian aspek Sumber Daya Manusia Me and Wood berdasarkan survei yang 

dilakukan peneliti. 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan Sumber Daya Manusia Me and Wood dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja agar kegiatan operasional berjalan efektif 

dan efisien. Me and Wood melibatkan 3 individu dalam pelaksanaannya. 3 

orang tersebut adalah seorang pemilik sekaligus manajer, seorang tukang 

kayu dan seorang desainer. Dibandingkan dengan jumlah personil yang 

terlibat pada Sanggar Peni yang berjumlah 15 orang dan Souvenir Subur 

yang berjumlah 10 orang, Me and Wood dengan kapasitas produksi yang 

diperkirakan, jumlah personil tersebut dianggap cukup.  

 

Tabel 4.17 Kebutuhan Tenaga Kerja 

Posisi jumlah 
Pemilik 1 orang 
Tukang kayu 1 orang 
Desainer dan gambar 1 orang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan souvenir Me and Wood dapat 

dilihat pada tabel 4.17, dimana pemilik, pengolah kayu mentah dan desainer 

gambar masing-masing hanya dibutuhkan 1 orang karena Me and Wood 

tidak memiliki kapasitas produksi yang besar. Namun, seiring berjalannya 

waktu dimana diprediksi Me and Wood akan mengalami peningkatan 
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variasi produk dan jumlah produksi, sehingga diperlukan tenaga kerja 

khusus untuk admin. Tenaga admin akan mengontrol Instagram, twitter dan 

e-marketplace. Selain itu dalam perkembangannya Me and Wood akan 

membutuhkan tenaga kerja tambahan baik dalam sisi administrasi, promosi 

maupun produksi. 

 

2. Analisis pekerjaan adalah kegiatan menentukan kualifikasi dan syarat- 

syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja. 

 

Tabel 4.18 Analisis Pekerjaan 

No Pekerjaan Jenis Kelamin Usia Pendidikan Pengalaman 
Kerja Kriteria 

1 Pemilik Laki-laki atau 
perempuan 

28 
tahun 

Min S1 1 tahun 
dibidangnya 

Teliti, pekerja keras dan 
jujur 

2 Tukang kayu laki-laki 18-35 
tahun 

Min SMA 1 tahun 
dibidangnya 

Mampu 
mengoperasikan 
perkakas kayu, pekerja 
keras dan jujur 

3 Desainer dan 
gambar 

Laki-laki atau 
perempuan 

18-35 
tahun 

Min SMA 1 tahun 
dibidangnya 

Kreatif, pekerja keras 
dan jujur 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.18 menjelaskan analisis pekerjaan dari masing-masing sumber daya manusia 

yang dibutuhkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pengalaman kerja dan kriteria dari 

masing-masing individu. Pada kriteria usia, diperlukan usia produktif berusia 18-35 

untuk pegawai pengolah kayu dan desainer, sedangkan pemilik berusia 28 tahun 

dengan pengalaman di bidangnya masing-masing. Pertimbangan terhadap jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan kriteria berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 
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pesaing (Sanggar Peni dan Souvenir Subur), dimana keduanya tidak mempekerjakan 

anak di bawah umur sebagai pertimbangan hukum Undang-undang Ketenagakerjaan 

pasal 68 yang menegaskan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah 

umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun 

(Kemenperin, 2003). 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Struktur Organisasi Me and Wood 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.7, Me and Wood memiliki struktur 

organisasi yang terdiri atas tiga orang yaitu pemilik (manajer), tukang kayu dan 

desainer. Deskripsi pekerjaan dari pekerja yang terlibat dalam Me and Wood 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik (Manajer) 

Pemilik memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting yaitu 

merencanakan, mengontrol, mengatur dan memimpin kegiatan operasional 

produksi Me and Wood sehingga dapat berjalan secara baik. Selain itu 

pemilik juga memiliki tanggung jawab untuk merencanakan pemasaran 

produk baik secara offline maupun online. 

2. Tukang Kayu 

Tukang kayu Desainer 

Pemilik 



104 
 

Tukang kayu memiliki tugas tanggung jawab dalam proses 

pengolahan kayu mentah sampai menjadi kayu yang siap untuk dicat atau 

digambar. Kualitas dari produksi dipengaruhi oleh hasil produksi tukang 

kayu yang harus memproduksi dengan kualitas yang konsisten. Tukang 

kayu juga bertugas membantu desainer dalam melakukan finishing produk. 

 

3. Desainer 

Desainer memiliki tugas untuk memikirkan desain produk yang akan 

diproduksi, membuat pola maupun melakukan finishing. Tugas desainer 

cukup penting karena harus menyesuaikan dengan selera pasar sehingga 

diperlukan personal yang kreatif dan selalu up to date. 

 

4.4.5. Aspek Operasional  

Berikut ini adalah aspek Operasional Me and Wood: 

1. Layout 

Layout rumah produksi souvenir Me and Wood (gambar 4.8) 

merupakan rumah tinggal yang memiliki halaman terbuka karena pekerjaan 

yang dilakukan berhubungan dengan kayu dan bahan cat. Rumah ini memiliki 

ruangan untuk manajer yang terdapat komputer untuk menerima order dan 

mengatur keuangan Me and Wood. Me and Wood memiliki layout yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan Sanggar Peni dan Souvenir Subur yang 

memiliki ruangan yang lebih banyak dan lebih luas. Hal ini dilakukan karena 

memikirkan aspek efisiensi pengeluaran perusahaan dimana Me and Wood 
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belum memiliki kapasitas produksi dan pemasukkan sebesar Sanggar Peni 

maupun Souvenir Subur. 

 

Gambar 4.8. Denah Rumah Produksi Me and Wood 

Keterangan Gambar: 

a. Garasi 

b. Ruang komputer 

c. Gudang penyimpanan 

d. Ruang produksi 

e. Tempat menjemur 

f. Dapur 

g. Kamar mandi 

h. Ruang tamu 

  

2. Lokasi 

Me and Wood memilih lokasi di daerah Kaliwungu kabupaten Kendal 

karena beberapa alasan, antara lain: 

b. Berdekatan dengan akses menuju jalan tol dan merupakan jalur Pantura. 

a 

b 

c 

d 
 

e 

f 
g 

h 
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c. Mudah diakses menggunakan motor maupun mobil. 

d. Harga kontrak tempat produksi yang lebih murah. 

e. UMK pegawai jauh lebih rendah dibandingkan di kota Semarang. 

f. Berdektan dengan Kawasan Industri Kendal, sehingga akses transportasi 

lancar. 

 

3. Produksi 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Skema Proses Produksi Me and Wood 
 

  Seperti pada gambar 4.9, proses awal yaitu pembelian bahan baku 

pada supplier kayu bekas. Kayu yang digunakan dapat berupa palet kayu 

maupun kayu sisa furniture. Selanjutnya produksi Me and Wood dimulai 

dengan proses desain melalui gambar manual ataupun komputer, dalam 

proses ini termasuk mencari referensi dari desain yang akan dibuat. Proses 

selanjutnya adalah pengolahan kayu. Dalam proses ini dilakukan pemotongan 

kayu sesuai kebutuhan dan penghalusan. Pada proses pengolahan kayu 

dilakukan pemisahan potongan kayu yang baik, utuh dan warna serat kayu 

tidak belang untuk produk Premium dan Custom, sedangkan kayu yang 

kurang halus dan memiliki serat yang berwarna belang akan dijadikan bahan 

baku untuk produk Reguler. Proses kontrol kualitas kayu ini dilakukan oleh 

Desain Pengolahan 
kayu 

Pewarnaan 
dan gambar 

Perakitan Pemasaran Finishing Penjemuran 

Pembelian 
Bahan Baku 
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manajer secara langsung. Selanjutnya dilakukan pengecatan dan gambar pada 

kayu sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah 

dilakukan pewarnaan maka potongan kayu diberi finishing berupa 

penyemprotan vernis agar warna tahan lama, lalu dijemur di bawah sinar 

matahari. Setelah semua bagian warna dan vernis kering, maka bagian-

bagiannya dirakit menjadi gantungan kunci. Setelah gantungan kunci selesai, 

maka proses selanjutnya adalah pemasaran produk melalui media sosial, 

website, dan e-marketplace. Kapasitas produksi yang mampu dikerjakan Me 

and Wood dalam satu hari adalah 20 buah gantungan kunci Reguler, 10 buah 

gantungan kunci Premium dan 4 buah gantungan kunci Custom. 

 

4.4.6. Aspek Keuangan 

Tabel 4.19 Inflasi 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 rata-rata 
Inflasi (%) 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13 4,29 

Sumber: Bank Indonesia 

Data inflasi pada tabel 4.19 didapatkan dari data resmi yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia (2019) melalui Websitenya. Inflasi diambil dari data rata-rata 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 4,29%. 
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Tabel 4.20 Kapasitas Produksi 

Produk 
Kapasitas 

produksi satu 
hari 

Kapasitas 
Produksi 

satu bulan 
Gantungan kunci Reguler 20 500 
Gantungan kunci Premium 10 250 
Gantungan kunci Custom 4 100 
Total 34 850 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.20 menampilkan kapasitas produksi maksimal yang dapat dikerjakan oleh 

Me and Wood selama satu hari dan satu bulan. Dalam satu hari, Me and Wood 

mampu mengerjakan 20 gantungan kunci reguler, 10 gantungan kunci premium dan 

4 gantungan kunci custom. Jika ditotal dalam satu bulan, Me and Wood mampu 

menghasilkan 850 buah gantungan kunci dengan rincian 500 gantungan kunci 

reguler, 250 gantungan kunci premium dan 100 gantungan kunci custom. 

 

Tabel 4.21 Biaya pegawai per produk 

Uraian Reguler Premium Custom 
Pegawai Pengolah kayu  Rp1.000   Rp1.500   Rp1.500  
Desainer dan gambar  Rp1.500   Rp2.000   Rp5.000  

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada Tabel 4.21 diketahui bahwa tukang kayu mendapatkan Rp 1.000 setiap 

menghasilkan satu produk reguler, Rp 1.500 untuk setiap produk premium dan 

custom karena yang dikerjakan sama. Sedangkan untuk desainer dan gambar 

mendapatkan Rp 1.500 setiap menghasilkan satu produk reguler, Rp 2.000 untuk 

setiap produk Premium dan Rp 5.000 karena tingkat kesulitan pada produk custom 
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lebih tinggi. Sedangkan manajer atau pemilik memiliki gaji yang tetap, tidak 

terpengaruh jumlah produksi. 

 

Tabel 4.22 Biaya Tenaga Kerja pada Kapasitas Produksi Maksimal 

Posisi Jumlah Gaji satu 
bulan 

Total satu 
tahun 

Pemilik / manager 1 orang Rp 2.100.000 Rp 25.200.000 
Tukang kayu 1 orang Rp 920.000 Rp 11.040.000 
Desainer dan gambar 1 orang Rp 1.400.000 Rp 16.800.000 
Total 3  orang Rp 4.420.000 Rp 53.040.000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.22 menampilkan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan selama satu 

bulan dan perkiraan selama satu tahun dimana pada produksi maksimalnya dalam 

satu bulan Pemilik atau manajer memperoleh gaji sebesar Rp 2.100.000 dengan nilai 

diatas UMK kota Kendal pada tahun 2019 sebesar Rp 2.084.393. Sedangkan pada 

tukang kayu dengan jumlah produksi maksimal mendapatkan gaji Rp 920.000 dan 

Desainer dan gambar Rp 1.400.000. Gaji untuk tukang kayu dan desainer dinilai 

berdasarkan jumlah produk yang dapat mereka hasilkan (tenaga kerja tidak langsung) 

secara maksimal. 

  

Tabel 4.23 Kenaikan Biaya Tenaga Kerja Setiap Tahun 

Posisi 2019 2020 2021 2022 2023 
Pemilik Rp25.200.000 Rp27.720.000 Rp30.492.000 Rp33.541.200 Rp36.895.320 
Tukang kayu Rp11.040.000 Rp12.144.000 Rp13.358.400 Rp14.694.240 Rp16.163.664 
Desainer dan gambar Rp16.800.000 Rp18.480.000 Rp20.328.000 Rp22.360.800 Rp24.596.880 
total Rp53.040.000 Rp58.344.000 Rp64.178.400 Rp70.596.240 Rp77.655.864 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Pada tabel 4.23 dapat dilihat jumlah biaya yang direncanakan oleh Me and Wood 

sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 pada masing-masing posisi pekerjaan. Adapun 

beberapa hal yang mempengaruhi biaya untuk tenaga kerja antara lain:  

a. Sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 

tahun 2018 UMK Kabupaten Kendal tahun 2019. UMK Kabupaten Kendal 

tahun 2019 Rp. 2.084.393,48 (Adhitya, 2018). 

b. Asumsi kenaikan gaji yaitu sebesar 9,49% yang didapatkan dari penjumlahan 

inflasi sebesar 4,29% dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di 

angka 5,2%. 

c. Asumsi kenaikan biaya operasional 4,29% setiap tahun. Asumsi ini diambil 

dari inflasi per tahun sebesar 4,29%. 
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Tabel 4.24 Biaya Investasi 

No. Uraian Unit Jumlah Harga Satuan Total 
1 Mesin Produksi         
  a Meja Gergaji / Table Saw unit 1  Rp    2.500.000   Rp    2.500.000  
  b Gergaji tangan unit 2  Rp       150.000   Rp       300.000  
  c Mesin Amplas Magtec unit 1  Rp       700.000   Rp       700.000  
  d Penggaris besi unit 3  Rp         20.000   Rp         60.000  
2 Kendaraan         
  a sepeda motor unit 2  Rp  15.000.000   Rp  30.000.000  
3 Peralatan         

  a perangkat komputer set 1  Rp    3.000.000   Rp    3.000.000  
  b Lemari Penyimpanan unit 2  Rp    1.000.000   Rp    2.000.000  
4 Perlengkapan kantor         
  a Meja komputer unit 1  Rp    1.000.000   Rp    1.000.000  
  b kursi komputer unit 1  Rp       520.000   Rp       520.000  
  c sofa set 1  Rp    6.000.000   Rp    6.000.000  
  d meja ruang tamu unit 1  Rp       700.000   Rp       700.000  
  e ac unit 1  Rp    2.000.000   Rp    2.000.000  
  f Kalkulator unit 1  Rp         25.000   Rp         25.000  
  g Tempat ballpoint unit 1  Rp         10.000   Rp         10.000  
  h Rak dokumen  unit 2  Rp         20.000   Rp         40.000  
  i Penggaris unit 3  Rp           3.000   Rp           9.000  
  j Staples unit 2  Rp         15.000   Rp         30.000  
  k Gunting unit 3  Rp           5.000   Rp         15.000  
  m Stempel perusahaan unit 2  Rp         60.000   Rp       120.000  
5 Perlengkapan lain         

  a Kipas angin unit 2  Rp       200.000   Rp       400.000  
  b kulkas unit 1  Rp    1.700.000   Rp    1.700.000  
  c bluetooth MP3 player unit 1  Rp       500.000   Rp       500.000  
  d kursi unit 3  Rp    1.000.000   Rp    3.000.000  
  e Meja unit 2  Rp    1.000.000   Rp    2.000.000  

  Jumlah        Rp  56.629.000  
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.24 dapat dilihat uraian rencana investasi yang dilakukan oleh Me and 

Wood mulai dari mesin produksi, kendaraan, peralatan, perlengkapan kantor dan 
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perlengkapan lain yang mendukung produksi souvenir. Dari data tersebut diketahui 

bahwa kebutuhan investasi Me and Wood adalah sebesar Rp 56.629.000. 

Tabel 4.25 Penyusutan 

No. Uraian Umur Ek. Nilai Residu Penyusutan  
1 Mesin Produksi       
  a Meja Gergaji / Table Saw 10  Rp     500.000   Rp         200.000  
  b Gergaji tangan 5  Rp       30.000   Rp           54.000  
  c Mesin Amplas Magtec 5  Rp     140.000   Rp         112.000  
  d Penggaris besi 3  Rp         4.000   Rp           18.667  
2 Kendaraan       
  a sepeda motor 10  Rp  3.000.000   Rp      2.700.000  
3 Peralatan       

  a perangkat komputer 5  Rp     600.000   Rp         480.000  
  b Lemari Penyimpanan 10  Rp     200.000   Rp         180.000  
4 Perlengkapan Kantor       
  a Meja komputer 5  Rp     200.000   Rp         160.000  
  b kursi komputer 3  Rp     104.000   Rp         138.667  
  c sofa 10  Rp  1.200.000   Rp         480.000  
  d meja ruang tamu 10  Rp     140.000   Rp           56.000  
  e ac 5  Rp     400.000   Rp         320.000  
  f Kalkulator 3  Rp         5.000   Rp             6.667  
  g Tempat ballpoint 3  Rp         2.000   Rp             2.667  
  h Rak dokumen  3  Rp         4.000   Rp           12.000  
  i Penggaris 1  Rp            600   Rp             8.400  
  j Staples 1  Rp         3.000   Rp           27.000  
  k Gunting 1  Rp         1.000   Rp           14.000  
  m Stempel perusahaan 3  Rp       12.000   Rp           36.000  
5 Perlengkapan       

  a Kipas angin 3  Rp       40.000   Rp         120.000  
  b kulkas 10  Rp     340.000   Rp         136.000  
  c bluetooth MP3 player 3  Rp     100.000   Rp         133.333  
  d kursi 10  Rp     200.000   Rp         280.000  
  e Meja 10  Rp     200.000   Rp         180.000  

  Jumlah      Rp      5.855.400  
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Pada setiap alat dan investasi yang digunakan akan mengalami penyusutan. Pada 

tabel 4.25 dapat dilihat nilai penyusutan dari alat dan investasi tersebut. Penyusutan 

diasumsikan sebesar 20% dari nilai awal  investasi. Seperti pada tabel 4.24, 

penyusutan  juga meliputi mesin produksi, kendaraan, peralatan, perlengkapan kantor 

dan perlengkapan lain yang setelah dijumah yaitu sebesar Rp 5.855.400. 

 

Tabel 4.26 Biaya Operasional 

No Uraian unit jumlah harga 
satuan total bulan total tahun 

1 Biaya Kantor           
  a Biaya sewa rumah        Rp     416.667   Rp    5.000.000  
  b Biaya listrik KWh 200  Rp       1.115   Rp     223.000   Rp    2.676.000  
  c Biaya Air m3 20  Rp       2.000   Rp       40.000   Rp       480.000  
  d Biaya Telepon        Rp       50.000   Rp       600.000  
  e Biaya Internet        Rp     125.000   Rp    1.500.000  
  f Biaya transportasi        Rp     200.000   Rp    2.400.000  
  g Biaya service motor        Rp       50.000   Rp       600.000  
  h Biaya servis komputer        Rp       30.000   Rp       360.000  
  i Kebersihan        Rp       30.000   Rp       360.000  
2 Biaya Administrasi           
  a Lampu unit 3  Rp     30.000   Rp         7.500   Rp         90.000  
  b Dispenser unit 1  Rp   100.000   Rp         8.333   Rp       100.000  
  c Galon unit 1  Rp     15.000   Rp       45.000   Rp       540.000  
  d Sapu ijuk unit 1  Rp     10.000   Rp            833   Rp         10.000  
  e Cairan pembersih lantai unit 1  Rp     12.000   Rp       12.000   Rp       144.000  
  f Kain pel unit 1  Rp     30.000   Rp       30.000   Rp         30.000  
  g Sikat WC unit 1  Rp     10.000   Rp       10.000   Rp         10.000  
  h Ember unit 3  Rp     25.000   Rp         6.250   Rp         75.000  
  i Kantong sampah unit 1  Rp     10.000   Rp            833   Rp         10.000  
  j Kalkulator unit 1  Rp     20.000   Rp         1.667   Rp         20.000  
3 Biaya Pemasaran           
  a Kartu nama box 1  Rp     30.000   Rp         5.000   Rp         60.000  
  b Domain Website tahun 1  Rp   150.000   Rp       12.500   Rp       150.000  
  c MMT set 1  Rp   180.000   Rp       30.000   Rp       360.000  
  d Instagram Ads bulan 6  Rp   324.000   Rp     324.000   Rp    1.944.000  
  total        Rp  1.334.583   Rp  15.575.000  

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Pada tabel 4.26 diketahui biaya operasional selama satu tahun secara lebih detail 

mulai dari biaya kantor, administrasi dan pemasaran. Tabel menampilkan asumsi 

biaya selama satu bulan dan biaya satu tahun. Perhitungan ini dijadikan perkiraan 

biaya  penunjang produksi. Selama satu bulan diperkirakan biaya operasionalnya 

yaitu sebesar Rp 1.334.583 dan selama satu tahun sebesar Rp 15.575.000. 

 

Tabel 4.27  Biaya Produksi satu tahun 

No Uraian unit jumlah harga satuan total bulan total tahun 
1 Biaya Bahan Baku           
 a Kayu pallet bekas unit 20  Rp    25.000   Rp     500.000   Rp     6.000.000  
2 Biaya Bahan Penolong           
 a Cat Minyak unit 20  Rp    55.000   Rp  1.100.000   Rp   13.200.000  
 b Kertas amplas unit 10  Rp      4.000   Rp       40.000   Rp        480.000  
 c Vernis kayu unit 15  Rp    15.000   Rp     225.000   Rp     2.700.000  
 d Pisau cutter unit 10  Rp      5.000   Rp       50.000   Rp        600.000  
 e Lem kayu unit 4  Rp      9.000   Rp       36.000   Rp        432.000  
 f Tali Paracord unit 2  Rp    25.000   Rp       50.000   Rp        600.000  
 g Rantai gantungan kunci set 5  Rp    25.000   Rp     125.000   Rp     1.500.000  
 h Pensil unit 5  Rp    12.500   Rp       62.500   Rp        750.000  
 i Drawing pen  unit 10  Rp    40.000   Rp     400.000   Rp     4.800.000  
 Jumlah         Rp  2.588.500   Rp   31.062.000  

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.27 diketahui biaya produksi selama satu tahun secara lebih detail mulai 

dari bahan baku hingga bahan penolong. Bahan-bahan ini juga akan menentukan 

kualitas dari produk karena penggunaan dan pengaruhnya secara langsung. Bahan 

baku utama adalah kayu palet bekas dengan harga satuan sebesar Rp 25.000. bahan 

penolong merupakan bahan lain yang digunakan dalam pengolahan kayu menjadi 
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gantungan kunci antara lain cat minyak, kertas amplas, vernis kayu, pisau cutter  ̧lem 

kayu, tali Paracord, rantai gantungan kunci, pensil dan drawing pen. 

 

Tabel 4.28 Biaya Produksi Beberapa Tahun 

Tahun Biaya 
2019  Rp  31.062.000  
2020  Rp  32.615.100  
2021  Rp  34.245.855  
2022  Rp  35.958.148  
2023  Rp  37.756.055  
2024  Rp  39.643.858  
2025  Rp  41.626.051  
2026  Rp  43.707.353  
2027  Rp  45.892.721  
2028  Rp  48.187.357  

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.28 diketahui biaya produksi selama sepuluh tahun, mulai dari tahun 

2019 sampai dengan 2028. Biaya produksi setiap tahun mengalami peningkatan. 

Biaya produksi diasumsikan meningkat sebesar 4,29% setiap tahun berdasarkan nilai 

inflasi rata-rata Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018. 

 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

TUU	RV(V − WV(V =
(Q(VX	YZV[V	\WQ]^_`Z	`V(^	Y^XVa
(Q(VX	b^cXVℎ	\WQ]^_`Z	`V(^	Y^XVa

 

 

TUU	RV(V − WV(V =
	2.588.500	

850
= 3.045 
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TUU	(lW(ZcYVam =
b^cXVℎ	\WQ]^_	(Q(VX

_V\V`Z(V`	\WQ]^_`Z	`V(^	([\l
× TUU	RV(V − WV(V 

 

TUU	Rlm^XlW =
850
500

× 3.045 = 5.177 

 

TUU	UWlcZ^c =
850
250

× 3.045 = 10.354 

 

TUU	&^`(Qc =
850
100

× 3.045 = 25.855 

 

TVWmV	o^VX	 = 	TUU	 + 	pVWmZa	,l^a(^amVa	[Vam	]ZZamZa_Va 

TVWmV	o^VX		Rlm^XlW = 		5.177 +	(30%× 5.177) = 6.730 

TVWmV	o^VX		UWlcZ^c = 		10.354 +	(30%× 10.354) = 13.460 

TVWmV	o^VX		&^`(Qc = 		25.855+	(30%× 25.855) = 33.651 

 

Dari hasil perhitungan, diketahui harga Pokok Produksi untuk gantungan kunci 

Reguler sebesar Rp 5.177,  Premium Rp 10.354 dan Custom Rp 25.855. Pada 

perhitungan dengan margin keuntungan yang diinginkan sebesar 30% maka 

diketahui harga jual gantungan kunci Reguler sebesar Rp 6.730,  Premium Rp 13.460 

dan Custom Rp 33.651. Hasil perhitungan ini dapat dijadikan patokan dasar atau 

harga minimal yang diberikan untuk produk gantungan kunci Me and Wood. 
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Tabel 4.29 Jumlah Produksi (Rp) 

Uraian Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September  Oktober November  Desember 

gantungan kunci Reguler 500 250 500 250 250 250 500 250 250 500 300 250 

gantungan kunci Premium 250 120 250 120 120 120 250 120 120 250 150 150 

gantungan kunci Custom 30 20 30 20 20 20 40 30 30 40 40 30 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Pada Tabel 4.29, bulan Januari asumsi jumlah produksi Reguler dan Premium ada pada jumlah maksimal, sedangkan pada Custom 

kapasitas produksinya tidak maksimal karena produk belum banyak dikenal, pada bulan Februari produksi diturunkan sebesar 50% 

karena dianggap dengan jumlah tersebut semua produk akan laku. Pada bulan maret produksi maksimal. Sedangkan pada bulan April 

kapasitas produksi maksimal diturunkan kembali karena dianggap terjadi penumpukkan stok dimana produk yang dipasarkan belum 

laku seluruhnya. Ongkos produksi menurun pada saat jumlah produksi dikurangi, secara otomatis biaya untuk SDM juga akan 

berkurang.  
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Tabel 4.30 Analisa Biaya Produksi Satu Tahun (Rp) 

uraian HPP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September  Oktober November  Desember Total 

gantungan kunci Reguler 5.177 2.588.500 1.294.250 2.588.500 1.294.250 1.294.250 1.294.250 2.588.500 1.294.250 1.294.250 2.588.500 1.553.100 1.294.250 20.966.850 

gantungan kunci Premium 10.354 2.588.500 1.242.480 2.588.500 1.242.480 1.242.480 1.242.480 2.588.500 1.242.480 1.242.480 2.588.500 1.553.100 1.553.100 20.915.080 

gantungan kunci Custom 25.885 776.550 517.700 776.550 517.700 517.700 517.700 1.035.400 776.550 776.550 1.035.400 1.035.400 776.550 9.059.750 

jumlah   5.953.550 3.054.430 5.953.550 3.054.430 3.054.430 3.054.430 6.212.400 3.313.280 3.313.280 6.212.400 4.141.600 3.623.900 50.941.680 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.30, dapat dilihat perkiraan biaya produksi selama satu tahun. Dengan HPP gantungan kunci Reguler sebesar Rp 

5.177, Premium sebesar Rp 10.354 dan Custom sebesar Rp 25.855. Pengeluaran terbanyak terjadi pada bulan Juli dan Oktober 

dikarenakan adanya hari besar dimana jumlah produksi dapat dimaksimalkan. Dalam satu tahun biaya produksi yang dikeluarkan 

untuk gantungan kunci Reguler adalah sebesar Rp 20.966.850, Premium Rp 20.915.080 dan custom jumlahnya paling kecil karena 

produksinya juga paling sedikit, yaitu Rp 9.059.750. 
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Tabel 4.31 Analisa Hasil Penjualan Satu Tahun (Rp) 

uraian harga 
satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September  Oktober November  Desember Total 

gantungan kunci Reguler 8.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.400.000 2.000.000 32.400.000 

gantungan kunci Premium 15.000 3.750.000 1.800.000 3.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3.750.000 1.800.000 1.800.000 3.750.000 2.250.000 2.250.000 30.300.000 

gantungan kunci Custom 35.000 1.050.000 700.000 1.050.000 700.000 700.000 700.000 1.400.000 1.050.000 1.050.000 1.400.000 1.400.000 1.050.000 12.250.000 

jumlah   8.800.000 4.500.000 8.800.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 9.150.000 4.850.000 4.850.000 9.150.000 6.050.000 5.300.000 74.950.000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Harga satuan produk me and Wood Reguler sebesar Rp 8.000, Premium Rp 15.000 dan Custom Rp 35.000  sudah berdasarkan dari 

survei yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tabel 4.31 menunjukkan analisa hasil penjualan sejak bulan Januari sampai dengan 

Desember. Dimana hasil penjualan sampai akhir tahun, produk Reguler menghasilkan Rp 32.400.000, Premium Rp 30.300.000 dan 

Custom Rp 12.250.000, sehingga total pemasukkan yang diterima oleh Me and Wood di tahun pertama adalah Rp 74.950.000. 
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Tabel 4.32 Analisa Biaya SDM Sesuai Jumlah Produksi 

Uraian Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September  Oktober November  Desember Total 

Pemilik / manager 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 

Tukang kayu 920.000 460.000 920.000 460.000 460.000 460.000 920.000 475.000 475.000 920.000 585.000 520.000 7.575.000 

Desainer dan gambar 1.400.000 715.000 1.400.000 715.000 715.000 715.000 1.400.000 765.000 765.000 1.400.000 950.000 825.000 11.765.000 

Jumlah 4.420.000 3.275.000 4.420.000 2.560.000 3.275.000 3.275.000 4.420.000 3.340.000 3.340.000 4.420.000 3.635.000 3.445.000 43.825.000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.32 dapat dilihat biaya yang dilakukan Me and Wood untuk Sumber Daya Manusia selama satu tahun. Pemilik atau 

manajer memiliki pendapatan yang tetap karena beban pekerjaannya selalu sama setiap bulannya yaitu sebesar Rp 2.100.000, 

sedangkan tukang kayu dan desain memiliki pendapatan yang berbeda tergantung jumlah produk yang dihasilkan. Perkiraan total 

biaya  yang dikeluarkan dalam satu tahun untuk manajer yaitu sebesar  Rp 25.200.000, tukang kayu sebesar Rp 7.575.000 dan 

Desainer sebesar Rp 11.765.000 sehingga total biaya untuk SDM selama satu tahun adalah Rp 43.825.000. 
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Tabel 4.33 Analisa Kelayakan Bisnis 

Tahun Pendapatan 
Produk 

Pendapatan 
Lain 

Total  Pengeluaran Total Net Cash 
Revenue B. SDM B. Operasional Pengeluaran Flow 

2019 74.950.000 0 74.950.000 43.825.000 15.575.000 59.400.000 15.550.000 
2020 97.435.000 0 97.435.000 48.207.500 16.353.750 64.561.250 32.873.750 
2021 126.665.500 0 126.665.500 53.028.250 17.171.438 70.199.688 56.465.813 
2022 164.665.150 0 164.665.150 58.331.075 18.030.009 76.361.084 88.304.066 
2023 214.064.695 0 214.064.695 64.164.183 18.931.510 83.095.692 130.969.003 
2024 278.284.104 0 278.284.104 70.580.601 19.878.085 90.458.686 187.825.417 
2025 361.769.335 0 361.769.335 77.638.661 20.871.990 98.510.650 263.258.684 
2026 470.300.135 0 470.300.135 85.402.527 21.915.589 107.318.116 362.982.019 
2027 611.390.175 0 611.390.175 93.942.780 23.011.369 116.954.148 494.436.027 
2028 794.807.228 0 794.807.228 103.337.058 24.161.937 127.498.995 667.308.233 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 
Tabel 4.33 menampilkan Analisa kelayakan bisnis perusahaan Me and Wood. Kelayakan bisnis ini ditinjau dari pendapatan yang 

masuk yang dibandingkan dengan total pengeluaran yang berasal dari biaya produksi dan biaya operasional. Pada tahun pertama 

pendapatan produk sebesar Rp 74.950.000, total pengeluaran sebesar Rp 59.400.000 dengan cash flow sebesar Rp 15.550.000. Baik 

pendapatan maupun pengeluaran mengalami peningkatan setiap tahun, begitu pula dengan net cash flownya, proyeksi perkiraan cash 

flow diprediksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2028. 
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Perhitungan Payback Period 
   
Outlays / investasi awal 56.629.000 
Proceeds Th 1  15.550.000 

  41.079.000 
Proceeds Th 2  32.873.750 

  8.205.250 
Proceeds Th 3  56.465.813 

  -48.260.563 
Proceeds Th 4  88.304.066 

  -136.564.628 
Proceeds Th 5  130.969.003 

  -267.533.631 
Proceeds Th 6  187.825.417 

  -455.359.048 
 

!"#$"%&	!()*+,( = 2	/"ℎ12 + 8.205.250
56.465.813 × 12 = 2	/"ℎ12 + 1,744	$1?"2 

Jadi, periode pengembalian modal yaitu 2 tahun 2 bulan 

 

Tabel 4.34 Perhitungan Net Present Value 

  outlays 56.629.000 

Tahun Cash Inflow NSFB Present 
5,5% Value Cash Inflow  

1 15.550.000 0,948 14.739.336 
2 32.873.750 0,898 29.535.500 
3 56.465.813 0,852 48.087.057 
4 88.304.066 0,807 71.280.520 
5 130.969.003 0,765 100.208.883 
6 187.825.417 0,725 136.219.601 

 Total PV Cash Inflow  400.070.899 
 Outlays  56.629.000 

 Net Present Value  343.441.899 
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Nilai NFSB merupakan nilai deposito Bank Mandiri tahun 2019 
(Kontan, 2019) 
 
 

Nilai NPV bernilai positif berarti proyek dapat diterima  

PROFITABILITY INDEX     = 400.070.899  
  56.629.000  
    

 = 7,064770681 lebih dari 1 menguntungkan 
Profitability Index lebih besar dari 1 berarti menerima usulan investasi 7 > 1 

 
 

Tabel 4.35 Perhitungan IRR 
 

  outlays 56.629.000   

Tahun Cash Inflow 
NSFB Present NSFB Present 

65% 
Value Cash 

Inflow  66% 
Value Cash 

Inflow  
1 15.550.000 0,606 9.424.242 0,602 9.367.470 
2 32.873.750 0,367 12.074.839 0,363 11.929.798 
3 56.465.813 0,223 12.569.956 0,219 12.344.154 
4 88.304.066 0,135 11.913.652 0,132 11.629.160 
5 130.969.003 0,082 10.708.997 0,079 10.390.300 

 Total PV Cash Inflow  56.691.687  55.660.881 

 Outlays  56.629.000  56.629.000 

 Net Present Value  62.687  -968.119 
 
 
INTERPOLASI   
 Selisih tk bunga Selisih Total PV Selisih Total PV dg Outlays 
 65% 56.691.687 56.691.687 

 66% 55.660.881 56.629.000 

 1% 1.030.806 62.687 
 IRR        = 49,06081346 % 
    
IRR lebih besar pada bunga yang disyaratkan maka proyek tersebut diterima 



124 
 

Tabel 4.36. Perhitungan BEP 

Tahun  Jumlah biaya 
(FC) (VC) Sales 

(Penjualan) 
BEP Unit 
(FC/VC) BEP Rupiah 

2019 59.400.000 31.062.000 74.950.000 1,91 101.440.711,02 
2020 64.561.250 32.615.100 97.435.000 1,98 97.046.206,39 
2021 70.199.688 34.245.855 126.665.500 2,05 96.211.996,02 
2022 76.361.084 35.958.148 164.665.150 2,12 97.694.835,50 
2023 83.095.692 37.756.055 214.064.695 2,20 100.890.427,44 
2024 90.458.686 39.643.858 278.284.104 2,28 105.486.039,45 
2025 98.510.650 41.626.051 361.769.335 2,37 98.510.653,70 
2026 107.318.116 43.707.353 470.300.135 2,46 118.313.592,28 
2027 116.954.148 45.892.721 611.390.175 2,55 126.445.515,51 
2028 127.498.995 48.187.357 794.807.228 2,65 135.727.866,82 

 
 
 

@A! = BC
1 − ECF

 

@A!	2019 = 59.400.000
1 − 31.062.000

74.950.000
= 101.440.711,02 

@A!	2020 = 64.561.250

1 − 32.615.100
97.435.000

= 97.046.206,39 

@A!	2021 = 70.199.688

1 − 34.245.855
126.665.500

= 96.211.996,02 

@A!	2022 = 76.361.084

1 − 35.958.148
164.665.150

= 97.694.835,50 

@A!	2023 = 83.095.692

1 − 37.756.055
214.064.695

= 100.890.427,44 

@A!	2024 = 90.458.686

1 − 39.643.858
278.284.104

= 105.486.039,45 

@A!	2025 = 98.510.650

1 − 41.626.051
361.769.335

= 98.510.653,70 
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@A!	2026 = 107.318.116

1 − 43.707.353
470.300.135

= 129.313.280,05 

@A!	2027 = 127.929.323

1 − 45.892.721
611.390.175

= 118.313.592,28 

@A!	2028 = 127.498.995

1 − 48.187.357
794.807.228

= 135.727.866,82 

 

4.4.7. Analisis Sustainability 

Analisis sustainability dilakukan untuk memprediksi dan mengantisipasi 

kemungkinan dan resiko yang dapat terjadi dimasa depan. 

a) Bahan Baku 

Untuk ketersediaan bahan baku telah dilakukan survey terhadap supplier. 

Beberapa supplier bahan baku kayu bekas di kota Semarang antara lain Pallet 

Kayu Semarang berlokasi di jalan Mugas Dalam No 1, toko kayu Pangat di jalan 

Tambak Dalam Raya No.70, CV. Mitra Dunia Palletindo berlokasi di jalan 

Semarang Indah No.17D, toko kayu bekas Mahmud jalan Jrombang no 5 

Jatingaleh dan Palet Kayu Mursidi di Jalan Pucung No.4 Ngaliyan. Dengan 

begitu banyaknya supplier, maka untuk bahan baku Me and Wood masih dapat 

dipenuhi dalam skenario optimis, moderat maupun optimis karena tidak terpaku 

hanya pada satu sumber saja.  

 

b) Produk 

Resiko seperti produk gantungan kunci sudah tidak laku dan harus 

dikembangkan pada produk lain yang dianggap akan dapat diterima oleh pasar. 
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Untuk mengatasi hal ini Me and Wood harus terus mengikuti perkembangan 

selera dan kebutuhan pasar. Me and Wood dapat mengembangkan produk 

dengan bahan baku yang sama, yaitu kayu bekas. Sebagai contoh, kayu bekas 

dapat dimanfaatkan untuk dibuat menjadi hiasan dinding dan berbagai asesoris 

yang berbahan dasar kayu. Keterbatasan produk yang dihasilkan adalah ukuran 

produk yang tidak dapat dibuat barang-barang besar karena bahan baku limbah 

yang digunakan bukan kayu utuh. 

 

c) Sumber Daya Manusia 

Pada aspek sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan kualitas 

tenaga kerja dan jumlah yang terlibat sesuai dengan kebutuhan. Diasumsikan 

setelah melewati Payback Period pada tahun ketiga dilakukan peningkatan 

produksi dan promosi. Dengan semakin besarnya usaha yang dijalankan Me and 

Wood, maka akan semakin besar pula tanggung jawab yang diterima. Seperti 

pada promosi diperlukan tenaga khusus untuk mengatur media yang dimiliki 

seperti Instagram, twitter dan e-marketplace. Penambahan tenaga kerja ini juga 

harus diikuti dengan perhitungan pada aspek keuangan. 

 

d) Promosi 

Metode promosi harus tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi 

karena calon konsumen juga akan mengikuti tren. Me and Wood dapat 

melakukan peningkatan terhadap penggunaan media yang digunakan. Selain itu 

peningkatan kualitas konten pada media sosial dan website juga perlu dilakukan 
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untuk menunjukkan eksistensi Me and Wood agar tetap diingat oleh konsumen. 

Selain itu adanya promo harga khusus atau give away dengan syarat tertentu 

dapat meingkatkan keingintahuan calon konsumen. 

 

Dilakukan analisis terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Perubahan yang 

mungkin terjadi dibagi menjadi tiga skenario, yaitu skenario optimis, skenario 

moderat, dan skenario pesimis. 

a. Skenario Optimis 

Skenario optimis yang mungkin terjadi adalah peningkatan permintaan 

produk yang signifikan dengan harga bahan baku yang cenderung tidak 

meningkat. Pada tabel 4.19 diketahui inflasi pada tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 yaitu sebesar 4,29%. Pada kondisi optimis, diasumsikan bahwa 

produk mengalami pertumbuhan produksi sebesar 4,29%. Pada kondisi ini Me 

and Wood mampu mengembangkan gantungan kunci sebagai produk utama dan 

produk lainnya sebagai pendamping. Kondisi ini memungkinkan Me and Wood 

untuk meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja produksi, 

penambahan tenaga admin maupun upgrade atau investasi peralatan untuk 

meningkatkan kecepatan maupun kapasitas produksi. Pada kondisi optimis, 

konsumen dianggap sudah cukup mengenal Me and Wood, maka pada promosi 

tidak dilakukan peningkatan terhadap platform maupun fitur. 
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b. Skenario Moderat 

Pada kondisi moderat, tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap 

permintaan dan harga bahan baku, maka Me and Wood akan melakukan 

efisiensi dengan tidak menambah tenaga kerja produksi namun akan tetap 

menambah tenaga kerja admin untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain itu 

tetap dilakukan investasi peningkatan terhadap peralatan yang digunakan untuk 

menjaga kapasitas dan efisiensi proses produksi. Pada kondisi ini, Me and Wood 

dirasa perlu mulai mengembangkan produk selain gantungan kunci untuk 

menjadi sumber pemasukkan lain. 

 

c. Skenario Pesimis 

Pada kondisi pesimis diasumsikan Me and Wood mengalami penurunan 

permintaan sebesar 4,29%, sehingga Me and Wood harus melakukan efisiensi 

terhadap penggunaan bahan baku dan tidak melakukan penambahan tenaga kerja 

produksi dan investasi terhadap peralatan. Pada kondisi pesimis Me and Wood 

harus lebih banyak mengembangkan produk lain selain gantungan kunci sebagai 

produk pengganti yang lebih diminati oleh pasar, melakukan efisiensi 

penggunaan bahan baku dan proses produksinya. Selain itu promosi terhadap 

produk harus ditingkatkan penggunaan platform maupun fitur dengan tetap 

mempertimbangkan efektivitas untuk mempertahankan bahkan meningkatkan 

minat konsumen terhadap produk Me and Wood. 
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