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“Kembali berdiskusi dengan diri sendiri, untuk mencari apa yang perlu 
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“Janganlah kamu menjadi manusia hebat, tapi jadilah manusia yang 

bermanfaat” 



ABSTRAK 

 

 

Bisnis INKAIN merupakan sebuah bisnis yang memproduksi masker 

kain motif yang didesain untuk kalangan remaja ataupun dewasa. Pendirian bisnis 

INKAIN ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah rencana bisnis 

didahului dengan melakukan analisis SWOT, Studi Kelayakan Bisnis, Business 

Model Canvas (BMC) dan Business Plan. Analisis SWOT untuk mengetahui 

keadaan lingkungan bisnis saat ini, seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari bisnis INKAIN. Studi Kelayakan Bisnis sebagai studi tentang 

kelayakan suatu proyek atau rencana bisnis dengan mempertimbangkan risiko yang 

mungkin terjadi dan manfaat yang akan diperoleh. Business Model Canvas 

menghasilkan pendekatan yang dapat membantu suatu bisnis untuk merencang 

rencana bisnis. Business Plan menghasilkan perencanaan bisnis seperti rencana 

legalitas hukum, yang terdiri dari NPWP, NIB, Surat Izin Usaha, dan SIUP. 

Rencana pemasaran dengan menggunakan strategi STP dan marketing mix. 

Rencana operasional yang terdiri dari timeline kegiatan, struktur organisasi, dan 

spesifikasi jabatan. Rencana keuangan selama 1 (satu) bulan pelaksanaan 

implementasi bisnis menghasilkan hasil penjualan sebesar Rp 3.450.000 dan laba 

bersih usaha sebesar Rp1.103.501. 

 
 

Kata Kunci: Analisis SWOT, Studi Kelayakan Bisnis, Business Model Canvas 

 

(BMC) dan Business Plan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Masker menjadi salah satu yang harus digunakan saat berkendara terutama 

dalam mengendarai motor agar tidak terkena debu dan asap. Masker juga digunakan 

ketika sedang sakit flu atau terkena virus yang dapat menulari orang-orang di 

sekitar, terlebih lagi saat ini pemerintah memberi himbauan kepada masyarakat 

untuk penggunaan wajib masker saat keluar rumah, karena adanya pandemi virus 

covid-19. Produk masker tentu saja sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

beberapa tahun kedepan. Dengan menggunakan masker dapat meminimalisir 

penularan terhadap orang-orang di sekitar. Terdapat beberapa jenis masker yang 

ada di pasaran, seperti masker medis, masker untuk berkendara, dan masker kain. 

Masker medis biasa digunakan oleh tenaga kesehatan, karena masker medis 

lebih aman digunakan saat melakukan kontak dengan pasien untuk mencegah 

penularan. Masker medis berbahan dasar polypropylene spundbound filter 

meltblown, selain itu masker medis juga merupakan masker sekali pakai yang 

memiliki ketahanan 4 - 6 jam pemakaian. Bahan yang digunakan masker medis 

dapat menyebabkan limbah lebih banyak dibandingkan dengan masker lainnya, 

karena terdapat kandungan mikroplastik sehingga limbah tersebut sama seperti 

limbah sampah plastik yang sulit terurai. 
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Gambar 1.1 Data Limbah Medis (Sumber: Kementrian Kesehatan, 2020) 

 
 

Di tahun 2020 dari data kementrian kesehatan pada Gambar 1.1 

menunjukkan limbah medis meningkat 88,5 ton perhari yang lebih banyak 

dihasilkan dari masker medis. Masker saat ini semakin dibutuhkan karena adanya 

pandemi virus covid-19. Penggunaan masker medis atau masker sekali pakai akan 

semakin meningkat, sehingga limbah masker akan bertambah setiap hari. Limbah 

masker sekali pakai dapat membahayakan lingkungan dan memiliki dampak yang 

besar terhadap keberlangsungan ekosistem hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan 

tidak dapat membedakan antara makanannya dan limbah masker, serta banyak 

hewan yang tersangkut karet masker dalam waktu yang lama bahkan hewan 

tersebut sampai meninggal. 

Masker kain dapat dijadikan alternatif pengganti masker medis atau masker 

sekali pakai. Terdapat beberapa jenis masker kain yang ada dipasaran, seperti kain 

katun atau kapas, kain nilon, kain scuba, dan kombinasi katun dengan sutra, sifon, 

dan flannel. Di masa pandemi covid-19 ini pemerintah menganjurkan untuk 

memproduksi masker kain terdiri dari tiga lapisan kain. Lapisan dalam memiliki 

bahan penyerap seperti katun, lapisan tengah memiliki bahan non-anyaman seperti 
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polypropylene, dan lapisan luar memiliki bahan non-penyerap, seperti polyester. 

Efisiensi penyaringan kain tergantung pada kerapatan dan jenis serat pada kain. 

Jenis kain katun organic termasuk dalam jenis kain yang ramah lingkungan. Proses 

produksi katun organik membutuhkan lebih sedikit air dan memiliki serat yang 

lebih rapat dibandingkan katun konvensional. Kain paling ramah lingkungan tidak 

hanya berasal dari alam, tetapi juga dari proses produksi yang tidak merusak alam. 

Filterisasi pada masker kain antara 0,7% - 90%, tergantung banyaknya lapisan pada 

masker kain sehingga semakin tinggi efisien penyaringannya terhadap virus. 

Masker kain selain untuk melindungi diri dari virus, juga dapat di desain dengan 

berbagai warna dan motif agar terlihat fashionable saat digunakan, sehingga 

mendorong berbagai pihak untuk berinovasi dalam menciptakan dan 

mengembangkan produk masker kain yang berkualitas, menarik dan lebih ramah 

lingkungan. 

Saat ini para produsen berinovasi dan mengembangkan produk masker kain. 

Jenis masker kain yang di produksi dengan 3 lapis masker dan memiliki motif-motif 

yang beragam. Pada Tabel 1.1 menunjukkan data dari beberapa produsen masker 

kain motif yang ada di marketplace. 

Tabel 1.1 Produsen Masker Kain Motif di Indonesia 

 

No Nama Marketplace 
Tahun 

Berdiri 

Total Penjualan 

(Pcs) 

1. Seruniliving 2019 2.800 

2. Myluxura 2020 2.100 

3. Bowinindonesia 2018 1.700 

4. Tatuis.id 2017 416 

5. Twilarts.id 2020 332 

6. Heylookofficialshop 2016 256 

Sumber : Shopee (2021) 
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Produsen masker kain motif yang sudah ada masing-masing memiliki 

karakteristik inovasi produk tersendiri untuk menciptakan peluang pasarnya. 

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebanyak 268.583.016 jiwa, dari banyaknya 

jumlah penduduk dimasa pandemi Covid-19 tentu saja membutuhkan masker untuk 

melindungi diri dari virus. Sehingga peluang menciptakan inovasi produk dalam 

membuat masker kain motif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat besar. 

INKAIN merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi masker kain 

motif. Masker kain yang di produksi oleh INKAIN memiliki keunggulan 

komparatif yaitu memiliki 3 lapisan kain, bahan kain masker yang digunakan yaitu 

kain katun toyobo yang terbuat dari serat alami, memiliki serat kain yang sangat 

rapat serta sifat dari bahan kain halus dan tidak kaku. Motif dari masker kain 

menggunakan teknik printing. Di dalam lapisan kain motif terdapat kain viselin 

yang dapat membuat masker lebih tegak. Masker kain motif ini juga memiliki 

kantong filter sehingga masker dapat ditambah ketebalannya. Untuk tali masker 

yang digunakan terdapat dua jenis yaitu earloop dan headloop. Selain keunggulan 

komparatif, INKAIN memiliki keunggulan kompetitif yaitu mengadakan 

kolaborasi atau kerjasama dengan produk atau merek dari perusahaan tertentu, 

melakukan kegiatan promosi melalui media sosial dengan menggunakan foto 

produk dan video produk, serta memberikan beberapa promo di hari besar atau 

event tertentu. Harga jual dari masker kain motif INKAIN sangat terjangkau yaitu 

Rp 15.000/pcs. 

Merancang sebuah usaha memerlukan analisis dan strategi, adapun analisis 

dan strategi yang di perlukan yaitu analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, dan Threats) yang digunakan untuk mengetahui keadaan lingkungan 
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perusahaan saat ini, Studi Kelayakan Bisnis (SKB) untuk mengukur seberapa layak 

bisnis yang akan dibangun untuk masuk kedalam pasar, Business Model Canvas 

(BMC) yang digunakan untuk merancang model pengembangan bisnis masa depan 

yang sesuai, mengingat pendekatan ini terdiri dari sembilan elemen, sehingga 

proses analisis model pengembangan bisnis menjadi lebih terstruktur. Selain itu 

dalam membangun bisnis tentunya diperlukan Business Plan untuk perencanaan 

bisnis, menentukan strategi pengembangan bisnis kedepan sesuai kebutuhan dan 

keadaannya, strategi yang menyangkut tujuan perusahaan yang hendak dicapai 

pada sebuah bisnis. 

Perencanaan bisnis masker kain motif, untuk mencapai target penjualan 

masker kain motif ini terdapat output yang harus dicapai, seperti melakukan 

kegiatan pemasaran melalui sosial media dan marketplace, memberikan promo 

diskon atau freegift agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dan melakukan 

kegiatan endorsement dan paid promote untuk meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan kebutuhan masyarakat serta meminimalisir dampak yang terjadi di 

lingkungan, maka dalam Tugas Akhir ini dapat menerapkan strategi rencana bisnis 

untuk mengembangkan bisnis masker kain motif. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil yaitu bagaimana mengimplementasikan business plan untuk 

mengembangkan bisnis masker kain motif pada INKAIN. 
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1.3 Tujuan 

 
Tujuan dari implementasi business plan pada bisnis masker kain INKAIN 

ini adalah : 

1. Menerapkan business plan dalam mengembangkan bisnis masker kain motif. 

 

2. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur faktor-faktor 

strategis pada bisnis masker kain motif. 

3. Mengimplementasikan mengenai pengembangan bisnis dengan menggunakan 

analisis SWOT, studi kelayakan bisnis, business model canvas, dan business 

plan. 

4. Untuk memperoleh profit dalam mengembangkan bisnis masker kain motif. 

 
1.4 Manfaat 

 

Manfaat yang diperoleh dalam implementasi business plan pada bisnis 

masker kain INKAIN, adalah: 

1. Dapat menjaga lingkungan dan ekosistem satwa liar dari limbah sampah masker 

sekali pakai. 

2. Dapat meminimalisir limbah masker sekali pakai yang dapat mencemari 

lingkungan. 

3. Dapat mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan masyarakat 

 

4. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 
Dalam membangun sebuah bisnis masker kain motif INKAIN, terdapat 

beberapa teori yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan bisnis yang 

akan dijalankan. 

2.1. Analisis Kompetitor 

 
Analisis kompetitor merupakan proses mengidentifikasi pesaing dan 

menganalisis strategi bisnis mereka untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

pesaing terhadap perusahaan atau produk yang serupa. Tujuan dari analisis 

kompetitor adalah memahami siapa pesaing atau perusahaan yang sejenis, 

memahami strategi yang diterapkan oleh pesaing dan beberapa kegiatan yang 

direncanakan perusahaan pesaing. Pengetahuan dan pemahaman yang tepat dan 

lengkap tentang persaingan sangat penting untuk mengembangkan strategi bisnis. 

Oleh karena itu, analisis competitor harus dilakukan secara sistematis, 

mengumpulkan berbagai jenis informasi tentang pesaing. Berdasarkan informasi 

tersebut, perusahaan dapat merumuskan dan menerapkan strategi untuk 

memenangkan persaingan dalam menghadapi persaingan. 

 
2.2. Karakteristik Inovasi Produk 

 
Inovasi dapat diartikan sebagai ide sebuah produk atau teknologi baru yang 

telah dikembangkan dan dijual kepada pelanggan. Menurut (Tjiptono, 2008), 

inovasi sebagai implementasi praktis sebuah gagasan ke dalam produk atau proses 

baru. Inovasi produk dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, menciptakan, 

 
 

 

7 
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dan memberikan nilai produk baru yang sebelumnya tidak tersedia di pasar. Saat 

ini, produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan semakin beragam dalam hal 

keunggulannya. Hal ini membuat pelanggan lebih teliti dalam mencari produk yang 

tepat. Demi mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan berlomba-lomba 

menciptakan inovasi produk untuk menarik pelanggan dan mempertahankan 

pelanggan. 

 
2.3. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

 
Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) digunakan untuk 

mengembangkan strategi secara sistematis dalam pengambilan keputusan. Menurut 

Rangkuti (2009), SWOT yaitu mengidentifikasi berbagai faktor untuk 

mengembangkan strategi secara sistematis yang memaksimumkan peluang serta 

meminimalkan kesenjangan dan ancaman. Sedangkan menurut Ferrel dan Hartline 

(2005), bahwa fungsi analisis SWOT yaitu memperoleh informasi dari analisis 

situasi dan membaginya menjadi masalah internal seperti strengths (kekuatan) dan 

weakness (kelemahan), serta masalah eksternal seperti opportunities (peluang) dan 

threats (ancaman). Menurut Effendi (2014), analisis SWOT merupakan Alat yang 

berguna untuk menganalisis situasi perusahaan secara keseluruhan. Melalui analisis 

SWOT diharapkan perusahaan mampu menyeimbangkan kondisi internal yang 

diwakili oleh kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman lingkungan 

eksternal yang ada. Pada Gambar 2.1 menunjukan elemen-elemen dari analisis 

SWOT. 
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Gambar 2.1 Analisis SWOT (Sumber: Wikipedia, 2021) 

 
 

2.3.1. Tahapan Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

 
1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

 
Analisis lingkungan internal merupakan proses identifikasi yang dapat 

menguraikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, antara lain sumber daya 

manusia, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan budaya perusahaan. 

Analisis lingkungan internal terdiri dari strengths (kekuatan) dan weakness 

(kelemahan). 

a. Strengths (kekuatan) 

 

Hal-hal yang dapat membuat perusahaan menjadi kuat. Ini termasuk 

tenaga kerja, niat baik, modal, mesin. 



10 
 

 

b. Weakness (kelemahan) 

 
Segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau hambatan akan 

menyulitkan perusahaan untuk berkembang atau meningkatkan kinerjanya. 

Misalnya pekerja terampil, modal kerja yang tidak mencukupi, dan kapasitas 

mesin yang tidak mencukupi. 

Analisis lingkungan eksternal merupakan upaya dalam mengidentifikasi 

serta menganalisis berbagai faktor yang terdapat lingkungan diluar perusahaan, 

seperti dampak perkembangan ekonomi, politik, hukum, ekologi, teknologi, dan 

kependudukan. Analisis lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats). 

a. Opportunities (peluang) 

 

Peluang pengembangan usaha, seperti misalnya: penyelenggaraan 

otonomi daerah, perkembangan teknologi dan sebagainya. Peluang adalah faktor 

lingkungan yang mendorong pertumbuhan perusahaan. 

b. Threats (ancaman) 

 

Situasi yang dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk 

melindungi dan meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar. 

Salah satu contoh analisis SWOT perusahaan pada Tabel 2.1 

menunjukan hasil dari analisis dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats 

pada bisnis yang sedang dijalankan oleh PT Arma Anugerah Abadi. 

Tabel 2.1 Contoh Analisis SWOT pada PT. Arma Anugerah Abadi 

 

Kekuatan (Strength) 

 

1. Proses produksi roti masih secara 

manual, jadi roti yang dihasilkan 

lebih berkualitas dari segi rasa dan 

teksturnya serta secara otomatis 

Kelemahan (Weakness) 

 

1. Banyaknya pesaing dengan 

penjualan produk yang sama yang 

menuntut Aroma untuk selalu bisa 
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membentuk human power salah satu 

aset dari Sumber Daya Manusia. 

2. Dalam satu tahun PT. Arma 

Anugerah Abadi dapat membangun 

tiga sampai empat cabang toko roti 

baru. 

3. Harga produk roti yang terjangkau 

dikalangan konsumen. 

4. Modal usaha yang dikeluarkan 

sesuai dengan keuntungan yang 

diperoleh. 

5. Mengutamakan kualitas dari bahan 

baku. 

6. Mengutamakan kualitas produk 

demi pencapaian loyalitas 

konsumen. 

7. Penempatan cabang toko yang 

terletak dilokasi strategis 

8. Strategi pemasaran melalui sosial 

media yang banyak dicenderungi 

oleh anak muda saat ini. 

mengikuti selera pasaran 

konsumen. 

2. Naiknya harga bahan baku saat ini 

yang tidak menentu yang 

berpengaruh terhadap naik 

turunnya penjualan. 

3. Kurangnya variasi dari produk yang 

ada. 

4. Kurang handalnya beberapa 

manajer di beberapa cabang dalam 

menentukan strategi marketingnya. 

Peluang (Opportunity) 

 

1. Mengatur strategi kerja sama 

dengan berbagai pihak 

2. Mengikuti setiap event-event 

kuliner yang ada. 

3. Mengikuti banyaknya permintaan 

konsumen di pasaran. 

4. Mengikuti kemajuan teknologi 

untuk menciptakan pemasaran 

produk yang maksimal. 

5. Melihat tingkat daya beli dari 

masyarakat. 

Ancaman (Threat) 

 

1. Perusahaan pesaing yang banyak 

menciptakan produk yang lebih 

bervariasi. 

2. Ketersediaan bahan baku dan harga 

bahan baku yang dapat naik 

sewaktu-waktu. 

3. Promosi dari perusahaan lain yang 

lebih baik. 

4. Kualitas pelayanan dari perusahaan 

lain yang lebih baik. 

5. Kualitas produk pesaing yang lebih 

baik. 

Sumber: Pasaribu (2018) 

 

 
2. Matriks Internal Factor Evalution (IFE) 

Internal Factor Evalution (IFE) merupakan alat untuk menilai 

lingkungan internal perusahaan dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahannya. 

Tabel IFE digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor strategis internal dalam 

perusahaan, dalam hal strengths (kekuatan) dan weakness (kelemahan) perusahaan. 
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Sejumlah faktor dimasukkan ke dalam matriks IFE, rata-rata tertimbang total 

berkisar dari 1,0 sampai 4,0 dan memiliki rata-rata 2,5. Jika total rata-rata kurang 

dari 2,5 menunjukkan bahwa kekuatan internal perusahaan lemah, dan nilai yang 

lebih tinggi dari 2,5 menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan yang kuat. 

Seperti pada perusahaan PT Arma Anugerah Abadi, memiliki hasil analisis IFE 

pada Tabel 2.2 dengan skor total sebesar 3,47. Karena skor total lebih tinggi dari 

2,5 maka menunjukkan posisi internal perusahaan PT Arma Anugerah Abadi sangat 

kuat. 

 
Tabel 2.2 Contoh Matriks IFE (Internal Factor Evalution) PT Arma Anugerah 

Abadi 

No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Strength (Kekuatan) 

 

 
1. 

Proses produksi roti masih secara manual, jadi 

roti yang dihasilkan lebih berkualitas dari segi 

rasa dan teksturnya serta secara otomatis 

membentuk human power salah satu aset dari 

Sumber Daya Manusia. 

 

 
0,09 

 

 
3 

 

 
0,27 

 
2. 

Dalam satu tahun PT. Arma Anugerah Abadi 

dapat membangun tiga sampai empat cabang 

toko roti baru. 

 
0,10 

 
4 

 
0,40 

3. 
Harga produk roti yang terjangkau dikalangan 

Konsumen. 
0,08 4 0,32 

4. 
Modal usaha yang dikeluarkan sesuai dengan 

keuntungan yang diperoleh. 
0,09 4 0,36 

5. Mengutamakan kualitas dari bahan baku 0,08 3 0,24 

6. 
Mengutamakan kualitas produk demi 

pencapaian loyalitas konsumen 
0,10 4 0,40 

7. 
Penempatan cabang toko yang terletak dilokasi 

strategis. 
0,07 3 0,21 

8. 
Strategi pemasaran melalui sosial media yang 

banyak dicenderungi oleh anak muda saat ini. 
0,08 4 0,32 

Subtotal 0,69  2,52 
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No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Weakness (Kelemahan) 

 
1. 

Banyaknya pesaing dengan penjualan produk 

yang sama yang menuntut Aroma untuk selalu 

bisa mengikuti selera pasaran konsumen. 

 
0,09 

 
3 

 
0,27 

 
2. 

Naiknya harga bahan baku saat ini yang tidak 

menentu yang berpengaruh terhadap naik 

turunnya penjualan. 

 
0,06 

 
2 

 
0,12 

3. Kurangnya variasi dari produk yang ada. 0,08 3 0,24 

 
4. 

Kurang handalnya beberapa manajer di 

beberapa cabang dalam menentukan strategi 

marketingnya. 

 
0,08 

 
4 

 
0,32 

Subtotal 0,31  0,95 

Total 1  3,47 

Sumber: Pasaribu (2018) 

 

 
3. Matriks Eksternal Factor Evalution (EFE) 

Eksternal Factor Evalution (EFE) adalah suatu alat yang digunakan 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan serta 

mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Dalam matriks EFE, nilai dari 

skor total tertinggi yaitu 4,0 dan skor total terendah yaitu 1,0. Skor total 4,0 

menunjukkan bahwa perusahaan sedang merespon peluang dengan cara yang tidak 

biasa dan menghindari ancaman di pasar industri. Skor total 1,0 menunjukkan 

strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau menghindari ancaman 

eksternal. Seperti pada perusahaan PT Arma Anugerah Abadi, memiliki hasil 

analisis EFE pada Tabel 2.3 dengan skor total sebesar 3,14. Karena skor total 

mendekati 4,0 yang artinya perusahaan merespons peluang dengan cara yang 

berbeda dan hindari ancaman terhadap pasar industrinya. 
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Tabel 2.3 Contoh Matriks EFE (Eksternal Factor Evalution) PT Arma Anugerah 

Abadi 

 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Opportunities (Peluang) 

1. Mengatur strategi kerja sama dengan berbagai 

pihak. 

0,10 3 0,30 

2. Mengikuti setiap event-event kuliner yang ada 0,12 4 0,48 

3. Mengikuti banyaknya permintaan konsumen di 

pasaran 

0,09 3 0,27 

4. Mengikuti kemajuan teknologi untuk 

menciptakan pemasaran produk yang maksimal. 

0,15 3 0,45 

5. Melihat tingkat daya beli dari masyarakat. 0,08 4 0,32 

Subtotal 0,54  1,82 

Threats (Ancaman) 

1. Perusahaan pesaing yang banyak menciptakan 

produk yang lebih bervariasi. 

0,12 3 0,36 

2. Ketersediaan bahan baku dan harga bahan baku 

yang dapat naik sewaktu-waktu. 

0,10 4 0,40 

3. Promosi dari perusahaan lain yang lebih baik. 0,10 2 0,20 

4. Kualitas pelayanan dari perusahaan lain yang 

lebih baik. 

0,08 3 0,24 

5. Kualitas produk pesaing yang lebih baik. 0,06 2 0,12 

Subtotal 0,46  1,32 

Total 1  3,14 

Sumber: Pasaribu (2018) 

 

 
4. Diagram Cartesius Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

Selanjutnya yaitu menganalisis diagram analisis SWOT melalui 

perpotongan sumbu X dan sumbu Y, dimana nilai sumbu X diperoleh dari selisih 

kekuatan nilai total dan kelemahan nilai total. Sumbu Y diperoleh dari selisih antara 

total nilai peluang dan total nilai ancaman. Perusahaan memiliki peluang dan 

keunggulan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang perlu 

diterapkan dengan dukungan kebijakan pertumbuhan agresif yang digunakan 
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perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kekuatan yang dibutuhkan untuk 

digunakan. 

 

 

Kuadran III 

Mendukung Strategi 

Turn Around 

 

Kuadran IV 

Mendukung Strategi 

Defensif 

Kuadran I 

Mendukung Strategi 

Agresif 

 

Kuadran II 

Mendukung Strategi 

Diversifikasi 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Cartesius Analisis SWOT 

 
Diagram Cartesius pada Gambar 2.2 menunjukan bahwa terdapat empat 

kuadran yang dihasilkan. 

a. Kuadran I 

 
Kuadran I adalah keadaan yang sangat menguntungkan semua pihak. 

Perusahaan mempunyai kesempatan serta kekuatan untuk manfaatkan peluang 

yang ada. Strategi diimplementasikan pada kuadran I, maka strategi ini cukup 

kondusif untuk pertumbuhan bisnis. 

b. Kuadran II 

 
Kuadran II meskipun menghadapi berbagai ancaman dan risiko, 

perusahaan tetap ada memiliki kekuatan internal. Strategi yang akan diterapkan 

yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang jangka panjang 

menggunakan strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Berbagai Ancaman 

Berbagai Peluang 

Kekuatan 

Internal 

Kekuatan 

Internal 
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c. Kuadran III 

 

Perusahaan memiliki peluang pasar yang besar, di sisi lain harus tetap 

berlanjut untuk mengahadapi keterbatasan atau kelemahan internal. Strategi 

perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan masalah dalam lingkup 

internal untuk menangkap peluang pasar yang lebih besar. 

d. Kuadran IV 

 

Ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan 

menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal. 

 
5. Matriks Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

 
Matriks SWOT adalah alat ukur faktor strategi perusahaan. Matriks ini 

dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki 

oleh perusahaan. Berdasarkan analisis pada Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa 

perusahaan dapat tergantung pada kombinasi faktor internal dan eksternal. 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut ditunjukkan pada bagan hasil analisis SWOT. 

Tabel 2.4 Matriks SWOT 

 

IFAS 

 
 

EFAS 

STRENGTH (S) 

Menentukan faktor dari 

kelemahan internal 

WEAKNESS (W) 

Menentukan faktor dari 

kelemahan internal 

OPPORTUNITIES (P) 
 

Menentukan faktor dari 

kelemahan eksternal 

STRATEGI SO 

Menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

Menciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

THREATS (T) 

Menentukan faktor dari 

kelemahan eksternal 

STRATEGI ST 

Menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Menciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber: Rangkuti (2009) 
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1. Strategi SO (Strength-Opportunity) 

 
Strategi ini merupakan gabungan antara faktor internal (Strength) dan 

faktor eksternal (Opportunity), strategi ini didasarkan pada pola pikir perusahaan 

dengan melakukan yang terbaik untuk merebut dan menggunakan kesempatan 

sebanyak mungkin. 

2. Strategi ST (Strength-Threats) 

 
Strategi ini merupakan kombinasi dari faktor internal (Strength) dan 

faktor eksternal (Threats), strategi ini bertujuan untuk menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk melawan ancaman. 

3. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 

 
Strategi ini adalah faktor internal (Weakness) dan faktor eksternal 

(Opportunity), strategi ini dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan peluang dengan 

meminimalkan kelemahan. 

4. Strategi WT (Weakness-Threat) 

 
Strategi ini adalah faktor internal (Weakness) dan faktor eksternal 

(Threat), strategi ini didasarkan pada kegiatan mempertahankan dan minimalkan 

kelemahan yang ada dan hindari terancam. 

2.4. Studi Kelayakan Bisnis 

 
Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang mempertimbangkan 

kemungkinan risiko yang diteliti untuk kelayakan sebuah bisnis atau rencana bisnis. 

Kasmir dan Jakfar (2003) mengungkapkan bahwa, studi kelayakan bisnis adalah 

studi tentang bisnis atau perusahaan yang akan dioperasikan untuk menentukan 

apakah perusahaan itu layak untuk dijalankan. Sedangkan menurut Ibrahim (2003), 
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studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mengevaluasi tingkat manfaat yang 

dapat diperoleh dalam melaksanakan kegiatan bisnis. 

Studi kelayakan bisnis merupakan studi tentang apakah suatu perusahaan 

dapat diinterpretasikan sebagai sebuah keberhasilan dalam hal keuntungan ekonomi 

Secara umum atau secara luas tujuan utama studi kelayakan bisnis adalah untuk 

menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebelum sebuah 

bisnis dijalankan, perlu dilakukan beberapa persiapan dengan tahapan-tahapan yang 

telah ditentukan. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis harus dilakukan dengan 

benar agar tidak terjadi penyimpangan dan kesempurnaan hasil penelitian. Setiap 

tahap studi kelayakan adalah untuk mempromosikan akurasi pelaksanaan dan 

evaluasi studi kelayakan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan studi kelayakan 

yaitu: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

 
Pada tahap pengumpulan data, memerlukan data kualitatif dan kuantitatif 

dengan cara memperoleh data dari sumber yang dapat dipercaya. 

2. Tahap Analisis Data 

 
Tahap analisis data, setelah dilakukannya pengumpulan data selanjutnya 

yaitu menganalisis data yang telah didapatkan untuk menentukan klasifikasi 

kelayakan dalam bisnis. Setiap usaha memiliki klasifikasi tersendiri untuk 

menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut. 

3. Tahap Pengambilan Keputusan 

 
Pada tahap pengambilan keputusan, setelah dilakukan analisis data dan 

telah diukur dengan klasifikasi tertentu sehingga memperoleh hasil dari pengukuran 
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tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengambil sebuah keputusan dari hasil yang 

telah didapatkan. 

4. Tahap Rekomendasi 

 
Tahap rekomendasi merupakan langkah akhir yang memberikan 

pertimbangan, terdapat saran-saran serta perbaikan yang dibutuhkan jika hasil dari 

studi kelayakan dinyatakan layak untuk dijalankan. 

2.5. Business Model Canvas (BMC) 

 
Dalam membangun bisnis memerlukan Business Model Canvas yang dapat 

digunakan untuk merancang rencana bisnis perusahaan. Menurut Osterwalder dan 

Pigneur (2010) bahwa bisnis model menjelaskan prinsip dasar bagaimana 

menciptakan, memberi bisnis dan mendapatkan nilai dari bisnis yang dijalankan. 

Selain itu dalam business model canvas terdapat 9 pendekatan atau Nine Building 

Blocks. Pendekatan ini membantu para pembisnis dalam membangun bisnis serta 

mengembangkan bisnis yang sudah berjalan. Pada Gambar 2.3 menunjukan 

pendekatan dalam Nine Building Blocks. 

 
Gambar 2.3 Nine Building Block BMC 
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a) Customer Segments (Segmentasi Pelanggan) 

 
Dalam perusahaan, pelanggan adalah bagian penting. Ini akan menerima 

pendapatan dari pelanggan perusahaan. Perusahaan dapat mengisi celah ini 

berdasarkan jenis segmen pelanggan yang ditargetkan oleh proposisi nilai. 

b) Value Proposition (Preposisi Nilai) 

 
Value Proposition adalah nilai positioning perusahaan untuk pelanggan 

potensial. Nilai ini mencakup produk atau layanan dan bagaimana perusahaan 

ingin dilihat oleh pelanggan potensial. 

c) Customer Relationship (Hubungan Pelanggan) 

 
Dalam hal ini bagaimana menciptakan hubungan dengan pelanggan. 

Sangat penting dalam membangun hubungan dengan pelanggan, karena untuk 

mencegah pelanggan beralih ke produk lain dengan mudah. 

d) Channel (Saluran) 

 
Setiap bisnis membutuhkan cara untuk memberikan pelayanan atau 

produknya kepada pelanggan. Saluran merupakan metode penyampaian jasa 

atau produk kepada pelanggan segmen yang telah ditentukan sebelumnya. 

e) Revenue Stream (Arus Pendapatan) 

 
Selain aktivitas penting yang dijelaskan dalam aktivitas utama, 

perusahaan juga harus menentukan bagaimana memanfaatkan aktivitas utama 

berdasarkan proposisi nilai. Arus pendapatan menggambarkan bagaimana 

perusahaan menghasilkan keuntungan ketika menjalankan bisnisnya. 

f) Key Activities (Aktivitas Utama) 

 
Perusahaan harus melakukan banyak aktivitas untuk menghasilkan 

produk atau jasa agar dapat bertahan dalam persaingan. Perusahaan dapat 
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menyelesaikan berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk menghasilkan 

produk dan jasa di bidang kegiatan utama. Aktivitas utama juga menunjukkan 

aktivitas utama yang harus difokuskan oleh perusahaan 

g) Key Resources (Sumber Daya Utama) 

 
Sumber daya adalah kunci untuk mewujudkan proposisi nilai melalui 

aktivitas utama yang akan dilakukan. Di antara sumber daya utama, perusahaan 

dapat mengisinya dengan sumber daya apa pun yang dimilikinya, termasuk 

benda artifisial dan mati seperti peralatan. 

h) Key Partner (Kemitraan Utama) 

 
Untuk mempercepat hubungan yang terpelihara dengan baik, rencanakan 

bagaimana hubungan akan bekerja selama pelaksanaan bisnis. Sumber daya 

kritis dapat diisi oleh pihak-pihak yang harus mengajak semua pihak untuk 

bekerja sama mencapai tujuan. 

i) Cost Structure (Struktur Biaya) 

 
Struktur biaya mencakup jenis-jenis biaya yang diharapkan terjadi pada 

saat bisnis berjalan. Melalui pengelolaan pengeluaran yang akurat, perusahaan 

akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. 

 
2.6. Business Plan 

 
Rencana bisnis atau business plan merupakan rencana yang berisi 

tentang tujuan memulai bisnis. Terdapat rencana dan strategi yang akan diterapkan 

pada suatu bisnis untuk dapat memperoleh tujuan bisnis. Rencana bisnis juga 

terdapat informasi latar belakang bisnis serta organisasi yang bertanggung jawab 

untuk mencapai tujuan bisnis. Menurut Megginson, Byrd, dan Megginson (2000), 
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business plan adalah rencana tertulis yang memuat tujuan kecil dan usaha, cara 

kerja dan detail komposisi keuangan atau modal pemilik dan manajemen serta 

bagaimana mencapai tujuan bisnisnya. 

Dalam business plan terdapat kerangka yang digunakan dalam membangun 

dan mengembangkan strategi sebuah bisnis. Beberapa kerangka yang di perlukan 

dalam Business Plan seperti deskripsi usaha, rencana legalitas hukum, rencana 

pemasaran, rencana operasional, manajemen dan organisasi, serta rencana 

keuangan. 

1. Deskripsi Usaha 

 
Pada bagian deskripsi usaha ini dapat dilihat sebagai pengantar profil 

perusahaan. Business plan harus dapat menjelaskan tentang usaha yang akan 

dibangun secara lebih detail, seperti sejarah pendirian perusahaan, pihak-pihak 

yang terlibat dan bertanggung jawab atas bisnis, rencana pengembangan usaha, 

produk yang akan diproduksi, deskripsi usaha yang akan dijalankan dan deskripsi 

lokasi usaha. 

2. Rencana Pemasaran 

 
Rencana pemasaran dalam business plan memiliki fungsi sebagai salah 

satu hal utama dari usaha yang akan dijalankan. Perusahaan harus menyajikan data 

agar produk dapat dikenal serta diminati oleh masyarakat. Perusahaan juga harus 

memiliki strategi STP (Segmenting, Targeting dan Positioning) dalam memasarkan 

produknya, seperti siapa target pasar mereka, potensi pasar dan prospek 

pertumbuhan, pangsa pasar saat ini, karakteristik konsumen, tingkat persaingan, 

strategi citra produk, strategi penetapan harga, layanan penjualan strategi, strategi 

promosi dan periklanan (bauran pemasaran). 
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3. Rencana Operasional 

 
Pada bagian rencana operasional ini mencakup struktur manajemen dan 

organisasi dari suatu perusahaan dan kegiatan perusahaan sehari-hari. Kegiatan 

tersebut mulai dari proses produksi, mesin dan peralatan yang digunakan saat 

produksi, bahan baku produk, hingga produk yang dihasilkan sampai kepada 

konsumen. Selain itu untuk mengetahui kendala apa yang mungkin timbul, 

sehingga perusahaan membutuhkan rencana operasional yang lebih matang. 

4. Rencana Keuangan 

 
Pada bagian rencana keuangan ini menjelaskan sumber pendanaan 

sementara dalam bisnis. Seperti perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan dan 

arus kas yang diharapkan. Adapun rencana keuangan yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan bisnis dengan menganalisis biaya-biaya yang dibutuhkan. 

a. Biaya Investasi 

 

Biaya investasi merupakan biaya yang umumnya dikeluarkan cukup 

besar pada saat memulai suatu bisnis atau biaya awal yang dibutuhkan dalam 

memulai sebuah bisnis. Biaya investasi terdiri dari biaya pembelian mesin dan 

peralatan untuk kegiatan produksi suatu produk. 

b. Biaya Produksi 

 

Biaya produksi merupakan total biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan dalam rangka menjalankan suatu proses produksi, mulai dari pembelian 

bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja, hingga membuat produk siap untuk 

dijual. 
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c. Biaya Operasional 

 

Biaya operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan secara teratur 

setiap tahun dalam perjalanan bisnis. Biaya operasional meliputi biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya variabel (variable cost). Biaya tetap (fixed cost) merupakan jumlah 

biaya yang dikeluarkan sebagai bagian dari aktivitas produksi, yang jumlah totalnya 

tetap tidak berubah atau tetap pada tingkat aktivitas tertentu, penyusutan pajak, dan 

sebagainya. Biaya variabel (variable cost) merupakan biaya yang timbul yang 

berubah seiring dengan peningkatan volume produksi, termasuk biaya bahan baku, 

dan tenaga kerja langsung. 

d. Biaya Promosi 

 
Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

pelaksanaan kegiatan pemasaran perusahaan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan 

promosi. Semakin tinggi biaya promosi yang ditanggung perusahaan, maka 

semakin tinggi pula volume penjualan yang akan didapatkan oleh perusahaan. 

e. Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) 

 
Menurut Bustami dan Nurlela (2013), harga pokok produksi terkait 

dengan periode waktu tertentu. Jika tidak ada persediaan produk pada awal dan 

akhir proses, maka harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi. Biaya 

produksi terdiri bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung 

ditambah persediaan barang dalam proses awal dan persediaan barang dalam proses 

yang lebih sedikit. Pada Rumus (2.1) menunjukan rumus dari perhitungan harga 

pokok produksi. 

Harga Pokok Produksi = 
B.Bahan Baku + B.Tenaga Kerja Langsung + B.Overhead 

……(2.1)
 

Total Produksi 
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f. Payback Period (PP) 

 
Payback period (PP) adalah teknik untuk mengevaluasi periode dalam 

pengembalian investasi bisnis. Menurut Choliq (2004), Payback Period (PP) adalah 

suatu cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan kepada perusahaan 

dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan melalui keuntungan yang didapatkan 

dari bisnis yang telah direncanakan. Pada Rumus (2.2) menunjukan rumus dari 

payback period (PP). 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (PP) = 
Total Investasi

 
Besaran Jumlah Arus Kas 

x 12 bulan .................(2.2) 

 

(Sumber: Choiri, 2020) 

 
g. Return Of Invesment (ROI) 

 
ROI berperan penting dalam memberikan informasi tentang besarnya laba 

rugi yang dihasilkan dari investasi tersebut, sehingga semua aktivitas operasi dapat 

dievaluasi berdasarkan tingkat pengembalian investasi. Dalam hal ini, investasi 

dapat mengacu pada modal, aset, dan anggaran biaya investasi. Menurut Munawir 

(2010), Return on investment (ROI) adalah suatu bentuk rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam menilai kekuatan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

keseluruhan dana yang digunakan dalam operasional perusahaan. Pada Rumus (2.3) 

menunjukkan rumus dari Return Of Invesment (ROI). 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (ROI) = (𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎 ) 𝑥 100% ......................... (2.3) 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

 

 

h. Break Event Point (BEP) 

 
Menurut Matz et al. (1995), Break Event Point (BEP) merupakan analisis 

yang akan digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang 
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diperlukan agar semua biaya yang dikeluarkan selama suatu periode dapat tertutupi. 

Analisis tersebut juga dapat menunjukkan titik dimana perusahaan tidak akan 

memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian. Break Event Point (BEP) 

juga digunakan untuk mengetahui titik impas, pemilik usaha atau bisnis bisa 

menunjukkan tingkat penjualan yang harus dihindari kerugian dan diharapkan dapat 

mengambil tindakan yang tepat di periode berikutnya. Mengetahui titik impas ini 

memungkinkan pemilik usaha atau bisnis untuk juga memeriksa volume penjualan 

target harus dicapai oleh usaha atau bisnisnya. Pada Rumus (2.4) dan Rumus (2.5) 

menunjukkan rumus dari Break Event Point (BEP) Unit dan Break Event Point 

(BEP) Harga. 

BEP (Unit) = 
Total Biaya Tetap (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡) 

Harga per unit−Biaya Variabel Per Unit 
……………………...…....(2.4) 

 

 

 

BEP (Harga) = 
Total Biaya Tetap (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡) 

Harga Per Unit−Biaya Variabel Per Unit 
x Harga Per Unit ............... (2.5) 

 

 

i. Proyeksi Penjualan. 

 
Proyeksi penjualan terdiri dari anggaran yang memuat perkiraan kinerja 

suatu perusahaan untuk periode tertentu ke depan dan mencakup perkiraan kondisi 

atau posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Proyeksi penjualan 

menjadi perkiraan atau estimasi volume penjualan produk di masa akan datang yang 

menjadi bagian dari penyusunan rencana penjualan dan menjadi salah satu 

pedoman untuk merencanakan berbagai kegiatan manajemen. Menurut Sushardi 

(2012), proyeksi penjualan adalah masukan untuk penyusunan rencana produksi, 

dan perkiraan penjualan dapat digunakan manager untuk menilai apakah jumlah 

penjualan, fasilitas produksi, anggaran penjualan, dan kualifikasi sudah mencukupi. 



 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 
 

Berdasarkan pada landasan teori yang ada di atas, maka metode pelaksanaan 

yang digunakan dalam merencanakan dan menjalankan usaha atau bisnis yaitu 

dengan analisis SWOT, Studi Kelayakan Bisnis, Business Model Canvas (BMC) 

dan Business Plan. Berikut merupakan tahapan metode pelaksanaan dalam 

membangun bisnis masker kain motif INKAIN. 

 
 

Bagan 3.1 Metode Pelaksanaan Pengembangan Bisnis INKAIN 
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Urutan dari metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengembangan 

bisnis masker kain motif INKAIN yaitu berawal dari menganalisis kompetitor atau 

pesaing yang memiliki produk sejenis, setelah dilakukan analisis kompetitor dan 

survei pasar kemudian merancang ide bisnis atau karakteristik inovasi produk. 

Langkah selanjutnya menganalisis lingkungan bisnis dengan menggunakan analisis 

SWOT, terdapat empat langkah dalam analisis SWOT antara lain menganalisis 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan, analisis maktriks IFE dan EFE, 

analisis diagram cartesius SWOT, dan analisis matriks SWOT. Lalu langkah 

selanjutnya menganalisis studi kelayakan bisnis melalui hasil analisis SWOT untuk 

mengetahui seberapa layak bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya dalam 

membangun bisnis memerlukan Business Model Canvas melalui 9 pendekatan. 

Setelah merancang 9 pendekatan melalui Business Model Canvas, maka tahap 

selanjutnya yaitu membuat Business Plan atau rencana bisnis yang digunakan 

dalam mengembangkan bisnis yang akan dijalankan, adapun dalam Business Plan 

terdiri dari deskripsi usaha, rencana pemasaran, rencana operasional dan rencana 

keuangan. Langkah selanjutnya, tahap implementasi bisnis yang telah di rancang 

menggunakan beberapa metode pelaksanaan dan tahap yang terakhir yaitu 

kesimpulan. 

 

3.1. Analisis Kompetitor 

 
Analisis kompetitor merupakan penilaian terhadap kekuatan dan 

kelemahan pesaing atau calon pesaing. Analisis pesaing penting untuk 

mengalahkan pesaing dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang strategi 

dan keunggulan yang dimiliki oleh pesaing. Pada Tabel 3.1 merupakan data dari 

beberapa kompetitor yang terlebih dahulu menjual produk masker kain motif. 
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Tabel 3.1 Produsen Masker Kain Motif di Indonesia 

 

No Nama Marketplace 
Tahun 

Berdiri 

Total Penjualan 

/ Pcs 

1. Seruniliving 2019 2.800 

2. Myluxura 2020 2.100 

3. Bowinindonesia 2018 1.700 

4. Tatuis.id 2017 416 

5. Twilarts.id 2020 332 

6. Heylookofficialshop 2016 256 

Sumber: Shopee (2021) 

 
1. Seruniliving 

 

Seruniliving merupakan perusahaan yang berada di Jakarta selatan, 

telah berdiri dari tahun 2019. Seruniliving memiliki target pasar yaitu 

perempuan remaja atau dewasa. Produk yang di produksi oleh Seruniliving 

antara lain masker kain, mukena, scrunchie (ikat rambut), tas, sajadah, jilbab, 

mug, dan bandana. Karakteristik produk yang dimiliki oleh Seruniliving yaitu 

produknya berbahan dasar printing dengan motif abstract bunga-bunga. 

2. Myluxura 

 

Myluxura merupakan perusahaan yang berada di Bogor, telah berdiri 

dari tahun 2020. Myluxura memiliki target pasar yaitu perempuan remaja atau 

dewasa. Produk yang di produksi oleh Myluxura antara lain masker kain, strap 

mask (tali masker), outer, baju dan celana. Karakteristik produk yang dimiliki 

oleh Myluxura yaitu produknya berbahan dasar kain katun motif atau polos 

dengan warna pastel dan soft. 

3. Bowin Indonesia 

 
Bowin Indonesia merupakan perusahaan yang berada di Jakarta Barat, 

telah berdiri dari tahun 2018. Bowin Indonesia memiliki target pasar yaitu 

perempuan dan laki-laki, dewasa maupun anak-anak. Produk yang di produksi 
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oleh Bowin Indonesia antara lain masker kain, handsanitizer, air purifier, 

disinfectant, parfum helm motor, jas hujan UVC sterilizer, dryer box dan 

kemeja. Karakteristik produk yang dimiliki oleh Bowin Indonesia yaitu 

produknya memiliki berfokus kepada kesehatan seperti membasmi bakteri, 

kuman dan virus. Menggunakan bahan organik, serta memiliki kegiatan 

pemasaran dengan bekerja sama dengan beberapa brand seperti filosofi kopi 

dan sinetron putri untuk pangeran 

4. Tatuis.id 

 
Tatuis.id merupakan perusahaan yang berada di Jakarta Selatan, telah 

berdiri dari tahun 2020. Tatuis.id memiliki target pasar yaitu perempuan anak- 

anak dan dewasa. Produk yang di produksi oleh Tatuis.id antara lain masker 

kain, mukena dan sajadah. Karakteristik produk yang dimiliki oleh Tatuis.id 

yaitu produknya berbahan dasar kain katun polos dengan warna pastel dan soft 

serta motif abstrak bunga. 

5. Twilarts.id 

 

Twilarts.id merupakan perusahaan yang berada di Kabupaten 

Rembang, telah berdiri sejak tahun 2017. Tatuis.id memiliki target pasar yaitu 

perempuan dan laki-laki. Produk yang di produksi oleh Twilarts.id antara lain 

masker kain, strap mask (tali masker), scrunchie (ikat rambut), gantungan 

kunci dan cincin manik-manik. Karakteristik produk yang dimiliki oleh 

Twilarts.id yaitu produknya berbahan dasar kain motif printing abstrak. 

6. Heylookofficialshop 

 
Heylookofficialshop merupakan perusahaan yang berada di Tangerang, 

telah berdiri sejak tahun 2016. Heylookofficialshop memiliki target pasar yaitu 
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perempuan dan laki-laki. Produk yang di produksi oleh Heylookofficialshop 

antara lain masker kain, dompet, jaket, tas, gantungan kunci, dan kaos kaki. 

Karakteristik produk yang dimiliki yaitu produk yang lebih sporty dan cocok 

digunakan di tempat outdoor. 

Bisnis INKAIN memiliki enam kompetitor utama yang kuat dipasaran. 

Dari hasil analisis kompetitor, bahwa masing-masing pesaing memiliki 

karakteristik inovasi produk tersendiri untuk menciptakan peluang pasarnya. 

Sehingga untuk dapat unggul dari kompetitor yang ada, INKAIN melakukan 

inovasi produk agar produk dapat menjadi pembeda dari produk yang sebelumnya 

tersedia di pasar dan dapat menarik minat pelanggan. 

3.2. Karakteristik Inovasi Produk 

 
Inovasi produk dari INKAIN yaitu motif pada kain masker dilakukan 

dengan teknik printing. Terdiri dari 2 jenis model masker yaitu masker kain yang 

membentuk muka dan model masker kain motif 3D. Memiliki 2 jenis tali masker 

yaitu earloop dan headloop terdapat pengatur panjang atau pendeknya tali masker, 

sehingga dapat memudahkan pengguna untuk menyesuaikan masker dengan bentuk 

muka. Untuk motif pada masker kain terdapat motif edisi yang di produksi seperti 

edisi dari karakter film dan edisi dari motif abstract. Bahan kain yang digunakan 

memiliki 3 lapisan kain terdapat kantong filter di dalamnya, bahan kain masker 

yang digunakan yaitu kain katun toyobo yang terbuat dari serat alami, memiliki 

serat kain yang sangat rapat serta sifat dari bahan kain adem, halus dan tidak kaku. 

Pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 merupakan salah satu contoh inovasi model 

masker yang akan di produksi oleh INKAIN. 
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Gambar 3.1 Contoh Model Masker Kain Motif (Sumber: Data Internal INKAIN, 

2021) 

 

Gambar 3.2 Contoh Model Masker Kain 3D (Sumber: Shopee, 2021) 

 
 

3.3. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

 

Analisis SWOT mengidentifikasi faktor-faktor strategi yang dengan jelas 

menggambarkan peluang serta ancaman. Analisis SWOT salah satu alat analisis 

lingkungan internal dan eksternal bisnis. Setelah dilakukan analisa kemudian 

strategi pemasaran yang ingin dicapai dikembangkan tujuan jangka panjang. 

Analisis SWOT ini sangat penting, karena dengan adanya analisis SWOT ini dapat 

menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan layak atau tidak, selain itu 

berdasarkan hasil analisis maka perusahaan dapat melihat kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. 
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3.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

 

Faktor internal perusahaan meliputi Strenght dan Weakness perusahaan. 

Pada saat yang sama, faktor eksternal perusahaan meliputi Opportunity dan 

Threats. Pada Gambar 3.3 menunjukan setelah dilakukan analisis internal dan 

eksternal pada bisnis INKAIN. 

 

 
Gambar 3.3 SWOT INKAIN 

 

1) Strenghts (Kekuatan) 

 

a. Harga produk masker terjangkau. 

 

b. Ramah lingkungan. 

 

c. Dapat dicuci dan digunakan kembali. 

 

d. Melindungi diri dari paparan asap, debu dan virus. 

 

2) Weakness (Kelemahan) 

 

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia. 

 

b. Produksi beberapa menggunakan tenaga manual. 

 

c. Harga bahan baku produk berbeda-beda di setiap supplier. 



34 
 

 

3) Opportunities (Keunggulan) 

 

a. Memiliki kantong filter. 

 

b. Tali masker terdapat earloop dan headloop. 

 

c. Bahan kain yang digunakan berkualitas dan ramah lingkungan. 

 

d. Motif pada masker menggunakan teknik printing. 

 

4) Threats (Ancaman) 

 

a. Mudah ditiru 

 

b. Adanya produk serupa yang lebih terkenal 

 

c. Adanya pesaing yang memiliki harga yang lebih murah 

 

d. Pesaing memproduksi model atau motif masker yang lebih menarik 

 
3.3.2. Matriks Internal Factor Evalution (IFE) 

 
Sejumlah faktor dimasukkan ke dalam matriks IFE, rata-rata tertimbang 

total berkisar dari 1,0 sampai 4,0 dan memiliki rata-rata 2,5. Jika total rata-rata 

kurang dari 2,5 menunjukkan bahwa kekuatan internal perusahaan lemah, dan nilai 

yang lebih tinggi dari 2,5 menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan yang kuat. 

Pada bisnis INKAIN ini memiliki hasil analisis IFE pada Tabel 3.2 dengan skor 

total sebesar 3,15. 

Tabel 3.2 Matriks Internal Factor Evalution (IFE) INKAIN 

 

No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Strength (Kekuatan) 

1. Harga produk masker terjangkau 0,15 3 0,45 

2. Ramah lingkungan 0,15 3 0,45 

3. Dapat dicuci dan digunakan kembali 0,20 4 0,80 

4. 
Melindungi diri dari paparan asap debu dan 

virus 
0,15 4 0,60 

Subtotal Strength 0,65  2,30 
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No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Weakness (Kelemahan) 

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia 0,10 2 0,20 

2. 
Produksi beberapa masih menggunakan tenaga 
manual 

0,15 3 0,45 

3. 
Harga bahan baku produk berbeda-beda di 

setiap supplier 
0,10 2 0,20 

Subtotal Weakness 0,35  0,85 

Total 1  3,15 

Berdasarkan perhitungan analisis IFE (Internal Factor Evalution), hasil 

dari perhitungan kekuatan (strength) INKAIN memiliki nilai bobot sebesar 0,65 

dan total skor sebesar 2,30. Sedangkan hasil dari perhitungan kelemahan 

(weakness) memiliki nilai bobot sebesar 0,35 dengan total skor 0,85. Adapun hasil 

total keseluruhan skor pada posisi internal bisnis INKAIN yaitu sebesar 3,15. 

Karena skor total lebih tinggi dari 2,5 maka menunjukkan posisi internal pada 

INKAIN sangat kuat. 

 
3.3.3. Matriks Eksternal Factor Evalution (EFE) 

 
Dalam matriks EFE, nilai dari skor total tertinggi yaitu 4,0 dan skor total 

terendah yaitu 1,0. Skor total 4,0 menunjukkan bahwa perusahaan sedang merespon 

peluang dengan cara yang tidak biasa dan menghindari ancaman di pasar industri. 

Skor total 1,0 menunjukkan strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau 

menghindari ancaman eksternal. Pada bisnis INKAIN, memiliki hasil analisis EFE 

pada Tabel 3.3 dengan skor total sebesar 3,41. 

Tabel 3.3 Matriks Eksternal Factor Evalution (EFE) INKAIN 

 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Opportunities (Keunggulan) 

1. Memiliki kantong filter 0,14 4 0,55 
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No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

2. Tali masker terdapat earloop dan headloop 0,14 4 0,55 

3. 
Bahan kain yang digunakan berkualitas dan 

ramah lingkungan 

0,18 4 0,73 

4. Motif pada masker menggunakan printing 0,14 3 0,41 

Subtotal Opportunities 0,59  2,23 

Threats (Ancaman) 

1. Mudah ditiru 0,09 3 0,27 

2. Adanya produk masker yang lebih terkenal 0,14 4 0,55 

3. 
Adanya pesaing yang memiliki harga yang lebih 

murah 
0,09 2 0,18 

4. 
Pesaing memproduksi model atau motif masker 
yang lebih menarik 

0,09 2 0,18 

Subtotal Threats 0,41  1,18 

Total 1  3,41 

 

 

Bisnis INKAIN memiliki hasil analisis EFE (Eksternal Factor 

Evalution) dari hasil dari perhitungan peluang (opportunities) INKAIN memiliki 

nilai bobot sebesar 0,59 dan total skor sebesar 2,23. Hasil perhitungan ancaman 

(threats) memiliki nilai bobot sebesar 0,41 dengan total skor sebesar 1,18. Adapun 

hasil total keseluruhan skor pada posisi eksternal bisnis INKAIN yaitu sebesar 3,41. 

Karena skor total mendekati 4,0 dan memiliki rata-rata diatas 2,5 yang artinya 

perusahaan merespons peluang dengan cara yang berbeda dan hindari ancaman 

terhadap pasar industrinya. 

 
3.3.4. Diagram Cartesius Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats 

 

(SWOT) 

 
Dari hasil matriks IFE dan matriks EFE INKAIN pada Gambar 3.5, bahwa 

skor total setiap faktor yaitu Strength 2,30, Weakness 0,85, Opportunity 2,23, 
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I ran Kuad 

-1 -2 -3 -4 6 -5 

sss (- 

 

Threats 1,18. Lalu selisih skor total faktor Strength dan Weakness yaitu (+) 1,45, 

sedangkan selisih dari total skor faktor Opportunity dan Threats yaitu (+) 1,05. 
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Gambar 3.4 Diagram Cartesius SWOT INKAIN 

 

 
Pada Gambar 3.4 diagram cartesius bahwa INKAIN berada dalam Kuadran 

I, yang mendukung strategi agresif. Posisi kuadran pertama adalah situasi yang 

sangat menguntungkan. INKAIN memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi agresif (Growth Oriented Strategy) dengan 

menggunakan GOS perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan yang dibutuhkan 

yang digunakan untuk berbagai kemungkinan bagi perusahaan bersaing dengan 

pesaing lainnya yang menjual produk serupa. 

II ran Kuad an IV Kuadr 

an III Kuadr 

rengh St 0,85) 
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3.3.5. Matriks Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

 
Analisis selanjutnya adalah dengan menggunakan alat matriks SWOT. 

Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor 

strategis suatu perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan dengan jelas 

bagaimana perusahaan memiliki peluang dan ancaman eksternal. Matriks ini 

menghasilkan empat kemungkinan strategi alternatif. Pada Tabel 3.4 menunjukan 

hasil dari matriks SWOT pada bisnis INKAIN. 

Tabel 3.4 Matriks SWOT INKAIN 

 

 
 

IFAS 

 

 

 

EFAS 

STRENGTH (S) 

 Harga masker terjangkau 

 Ramah lingkungan 

 Dapat dicuci dan digunakan 

kembali 

 Melindungi diri dari paparan 

asap, debu, dan virus 

WEAKNESS (W) 

 Kurangnya Sumber Daya 

Manusia 

 Produksi beberapa meng- 

gunakan tenaga manual 

 Harga bahan baku produk 

berbeda-beda di setiap 

supplier 

OPPORTUNITIES (P) 

 Memiliki kantong filter 

 Tali masker terdapat 

earloop dan headloop 

 Bahan kain yang 

digunakan berkualitas 

dan ramah lingkungan 

 Motif pada masker 

menggunakan teknik 

printing 

STRATEGI SO 

 Mengutamakan kualitas 

kain yang digunakan untuk 

memproduksi masker 

 Mempertahankan kualitas 

produk dan harga karena 

saat ini masker menjadi 

barang yang dibutuhkan 

oleh masyarakat 

STRATEGI WO 

 Mengunggulkan kualitas 

produk agar tidak kalah 

dengan pesaing sehingga 

produk diminati oleh banyak 

masyarakat dan menambah 

Sumber Daya Manusia serta 

mesin dalam kegiatan 

produksi 

THREATS (T) 

 Mudah di tiru 

 Adanya produk masker 

yang lebih terkenal 

 Adanya pesaing yang 

memiliki harga yang 

lebih murah 

 Pesaing memproduksi 

model atau motif masker 

yang lebih menarik 

STRATEGI ST 

 Mengutamakan kualitas 

kain yang digunakan untuk 

memproduksi masker agar 

lebih unggul dari para 

pesaing 

 Harga produk masker yang 

terjangkau dan memiliki 

kualitas yang baik agar 

dapat lebih unggul dari para 

pesaing 

STRATEGI WT 

 Meningkatkan/membuat 

motif yang lebih menarik 

lagi agar konsumen lebih 

tertarik  untuk membeli 

produk masker kain di 

INKAIN 

 Menambah Sumber Saya 

Manusia dan Mesin agar 

produk yang di hasilkan 

lebih    banyak    dan    lebih 
berkualitas 
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Berdasarkan hasil dari analisis matriks SWOT, bahwa INKAIN memiliki 

faktor-faktor yang dapat di kombinasikan antara faktor internal dan ekternal. 

Adapun kombinasi yang dihasilkan dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

1. Strategi SO (Strength -Opportunity) 

 
Strategi SO merupakan gabungan antara faktor internal (strength) dan 

faktor eksternal (opportunity), strategi ini didasarkan pada pola pikir perusahaan 

dengan melakukan yang terbaik untuk merebut dan menggunakan kesempatan 

sebanyak mungkin. Strategi SO (Strength-Opportunity) yang dilakukan oleh 

INKAIN yaitu: 

a. Mengutamakan kualitas kain yang digunakan untuk memproduksi masker. 

 

b. Mempertahankan kualitas produk dan harga karena saat ini masker menjadi 

barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

2. Strategi ST (Strength-Threat) 

 
Strategi ST merupakan gabungan antara faktor internal (strength) dan faktor 

Eksternal (threat), strategi ini dirancang untuk menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk menangani ancaman. Strategi ST (Strength-Threat) yang 

dilakukan oleh INKAIN yaitu: 

a. Mengutamakan kualitas kain yang digunakan untuk memproduksi masker agar 

lebih unggul dari para pesaing. 

b. Harga produk masker yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik agar 

dapat lebih unggul dari para pesaing. 

3. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 

 
Strategi WO adalah gabungan antara faktor internal (weakness) dan 

faktor eksternal (opportunity), strategi ini dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan 
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peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO 

(Weakness-Opportunity) yang dilakukan oleh INKAIN dengan mengunggulkan 

kualitas produk agar tidak kalah dengan pesaing sehingga produk diminati oleh 

banyak masyarakat dan menambah Sumber Daya Manusia serta mesin dalam 

kegiatan produksi. 

4. Strategi WT (Weakness-Threat) 

 
Strategi ini merupakan kombinasi dari faktor internal (weakness) dan faktor 

eksternal (threat), strategi ini didasarkan pada tindakan-tindakan yang ada defensif 

dan mencoba meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindarinya bahaya. 

Strategi WT (Weakness-Threat) yang dilakukan oleh INKAIN yaitu: 

a. Meningkatkan/membuat motif yang lebih menarik lagi agar konsumen lebih 

tertarik untuk membeli produk masker kain di INKAIN. 

b. Menambah Sumber Daya Manusia dan Mesin agar produk yang di hasilkan 

lebih banyak dan lebih berkualitas. 

Saat menggabungkan kekuatan dengan peluang atau strategi SO, faktor 

kekuatan diperoleh untuk dipertahankan mampu memanfaatkan peluang yang ada. 

Sedangkan hubungan strategi ST, perusahaan harus memaksimalkan kekuatannya 

untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi WO, manfaatkan peluang yang ada 

dengan meminimalkan kelemahan dari perusahaan. Strategi WT yang diperlukan 

perusahaan untuk dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. 

3.4. Studi Kelayakan Bisnis 

 
1. Tahap Pengumpulan Data 

 
Pengembangan bisnis masker kain motif ini terdapat pengumpulan data 

yang dilakukan sebelum mengembangkan sebuah bisnis. Dari hasil pengumpulan 
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data, bisnis masker kain motif ini memiliki kekuatan, kelemahan, keunggulan dan 

ancaman. Hasil tersebut kemudian dikelompokkan sebagai analisis lingkungan 

internal bisnis dan analisis lingkungan eksternal bisnis. Adapun hasil dari analisis 

lingkungan internal dari INKAIN dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

2. Tahap Analisis Data 

 
Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya analisis data. 

Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, keunggulan dan ancaman dari masker 

kain motif tersebut, maka dilakukan analisis data dengan menghitung matriks 

Internal Factor Evalution (IFE) dan Eksternal Factor Evalution (EFE). Pada bisnis 

INKAIN memiliki hasil analisis IFE sebesar 3,15. Karena skor total lebih tinggi 

dari 2,5 maka menunjukkan posisi internal pada INKAIN sangat kuat. Sedangkan 

hasil analisis EFE memiliki skor total sebesar 3,15. Karena skor berada diatas rata- 

rata 2,5 yang artinya perusahaan merespons peluang dengan cara yang berbeda dan 

hindari ancaman terhadap pasar industrinya. Pada diagram cartesius bahwa 

INKAIN berada dalam kuadran pertumbuhan, kuadran ini adalah situasi yang saling 

menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu dari hasil analisis lingkungan internal 

dan eksternal terdapat analisis matriks SWOT, bahwa INKAIN memiliki faktor- 

faktor yang dapat di kombinasikan antara faktor internal dan eksternal. 

3. Tahap Pengambilan Keputusan 

 
Pada tahap pengambilan keputusan dalam mengembangkan produk 

masker kain motif, hasil analisis data yang di dapatkan oleh INKAIN, menentukan 

bahwa bisnis masker kain motif ini suatu hasil studi kelayakan dinyatakan layak 

untuk dijalankan. 
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4. Tahap Rekomendasi 

 
Untuk dapat mengembangkan bisnis, langkah selanjutnya bisnis 

INKAIN melakukan peracangan bisnis dengan menggunakan model Business 

Model Canvas (BMC) dengan 9 pendekatan pada bisnis INKAIN yang terdiri dari 

Customer Segment, Value Proposition, Customer Relationship, Channel, Revenue 

Stream, Key Activities, Key Resources, Key Partner, dan Cost Structure. 

3.5. Business Model Canvas (BMC) 
 

 

Gambar 3.5 Business Model Canvas (BMC) INKAIN 

 
 

Berdasarkan pada Gambar 3.5 Business Model Canvas (BMC) INKAIN, 

berikut penjelasan Business Model Canvas (BMC) dari INKAIN. 

1. Customer Segments 

 
Customer segments menjadi salah satu elemen yang digunakan untuk 

menentukan target konsumen dalam usaha atau bisnis. Customer segment dalam 

usaha atau bisnis INKAIN yaitu wanita dan laki-laki baik remaja atau dewasa. 
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2. Value Proposition 

 
Value proposition digunakan untuk menjelaskan keunggulan produk 

yang ditawarkan, pelanggan akan memilih produk yang telah disediakan dan 

keuntungan apa yang akan mereka dapatkan. Hal ini juga membutuhkan kreativitas 

wirausahawan untuk menghasilkan sebuah inovasi produk. Value proposition 

dalam usaha atau bisnis masker ini yaitu produk masker yang digunakan dapat 

menghindari diri dari virus dan asap, produk masker kain yang di produksi 

berkualitas, produk masker ini juga dapat membantu mengurangi limbah dari 

masker sekali pakai dan masker ini ini memiliki banyak motif yang tentunya tetap 

fashionable jika digunakan. 

3. Customer Relationship 

 
Customer relationship menjadi elemen yang digunakan untuk 

membangun hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan dengan 

pelanggan dapat mencegah pelanggan beralih menggunakan produk dari pesaing. 

Hubungan dengan pelanggan dibuat melalui media sosial Instagram @inkain.co 

dan melalui shopee. Untuk kegiatan mengikat hubungan antara INKAIN dengan 

pelanggan yaitu dengan memberikan promo package, promo yang dimana terdapat 

sebuah paket masker beserta box yang dapat digunakan untuk sebuah bingkisan 

kado untuk kerabat. Isi dari box tersebut terdapat 3 masker, hand sanitizer, dan gift 

card. Lalu dengan memberi free gift seperti strap mask atau face shield, memberi 

discount pada hari-hari besar atau event tertentu, dan giveaway. 
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4. Channel 

 
Channel menjadi suatu media yang digunakan untuk menghubungkan 

antara perusahaan dengan pelanggan. INKAIN tersedia dan dapat di order melalui 

media sosial Instagram dan e-marketplace Shopee. 

5. Revenue Stream 

 
Revenue stream merupakan elemen yang paling penting, dalam revenue 

stream ini usaha atau bisnis menerima pendapatan dari pelanggan. Seluruh 

pendapatan INKAIN berasal dari penjualan produk masker kain motif, baik melalui 

Instagram atau Shopee. 

6. Key Activities 

 
Key activities merupakan aktivitas yang terkait dengan kegiatan bisnis 

terkait dengan produk dengan memperoleh nilai. Terdapat 4 aktivitas yang 

dilakukan yaitu dengan pembelian bahan baku, melakukan proses produksi masker, 

melakukan operasional toko online atau melayani pelanggan melalui Instagram atau 

Shopee, dan melakukan pemasaran produk melalui media social Instagram dan e- 

marketplace Shopee. 

7. Key Resources 

 
Key resources atau sumber daya utama perusahaan yang terdiri dari 

bahan baku produk, sarana serta prasarana dalam produksi. Sumber daya utama 

yang digunakan INKAIN yaitu yang pertama tenaga kerja yang membantu dalam 

proses produksi, operasional serta marketing. Yang kedua peralatan jahit seperti 

mesin jahit, gunting kain, gunting benang, jarum. Lalu ketiga, bahan baku seperti 

kain motif, kain hitam toyobo, kain viselin, dan benang. Terakhir terdapat 

packaging dengan menggunakan plastik dan kertas artpaper. 
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8. Key Partner 

 
Dalam usaha atau bisnis tentu saja diperlukan menjalin hubungan 

kemitraan untuk mengembangkan sebuah bisnis. INKAIN memiliki hubungan 

dengan beberapa toko dalam pengelolaan bahan baku, seperti toko textile atau toko 

kain, toko perlengkapan jahit untuk membeli peralatan atau perlengkapan jahit 

seperti benang dan jarum, toko percetakan untuk mencetak stiker dan artpaper 

untuk kemasan masker, dan toko plastik. 

9. Cost Structure 

 
Cost structure merupakan pengelolaan manajemen biaya yang efektif 

agar usaha atau bisnis yang dijalani dalam berjalan secara efisien dan dapat 

meminimalisir risiko kerugian. Dalam cost structure tentu saja membutuhkan 

laporan keuangan secara menyeluruh. Adapun cost structure atau struktur biaya 

dari INKAIN meliputi biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya 

kemasan atau packaging, dan biaya listrik. 

3.6. Business Plan 

 

3.6.1 Deskripsi Usaha 

 
INKAIN merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi masker kain 

motif yang didesain untuk kalangan remaja ataupun dewasa. Masker kain motif ini 

diproduksi sendiri oleh kami dengan bantuan dari tenaga kerja penjahit sehingga 

menghasilkan produk masker kain yang berkualitas. Masker kain motif memiliki 3 

lapisan kain, bahan kain masker yang digunakan yaitu kain katun toyobo yang 

terbuat dari serat alami, memiliki serat kain yang sangat rapat serta sifat dari bahan 

kain adem, halus dan tidak kaku. Motif dari masker kain menggunakan teknik 

printing. Di dalam lapisan kain motif terdapat kain viselin yang dapat membuat 
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masker lebih tegak. Masker kain motif ini juga memiliki kantong filter sehingga 

masker dapat ditambah ketebalannya. Memiliki 2 jenis tali masker yaitu earloop 

dan headloop. Lokasi produksi INKAIN berada di jalan Dukuh Setro 8A Kav.12C 

No. 25, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Dukuh Setro, Kota Surabaya Jawa 

Timur. Lokasi ini cukup strategis dalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan 

dalam memproduksi masker. 

3.6.2. Rencana Legalitas Hukum 

 
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 

 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai ukuran dalam administrasi perpajakan yang digunakan 

untuk mengenali wajib pajak secara pribadi atau dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dapat 

melakukan pendaftaran secara online melalui https://ereg.pajak.go.id/. 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Prosedur Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak 

 
Pada Bagan 3.2 terdapat empat tahap dalam pembuatan Nomor Pokok 

Wajib Pajak secara online. Tahap pertama sampai ketiga dapat diproses selama satu 

hari, namun untuk tahap keempat memerlukan waktu 4-7 hari untuk memperoleh 

kartu Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Membuat akun di https://ereg.pajak.go.id/ 

Melengkapi persyaratan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

Kirim permohonan, dengan cara mengklik tombol “Token” kemudian terdapat kode yang masuk ke 

email, lalu copy-paste kode tersebut di halaman dashboard dan klik “Kirim Permohonan” 

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikirimkan 

sesuai alamat yang telah di cantumkan sekitar 4-7 hari 

http://www.ereg.pajak.go.id/
http://www.ereg.pajak.go.id/


47 
 

 

2. Nomor Induk Berusaha 

 
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pemilik bisnis yang 

diterbitkan oleh lembaga OSS. Nomor Induk Berusaha harus dimiliki oleh pemilik 

bisnis yang ingin melisensikan usahanya melalui OSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Prosedur Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) 

 
Pada Bagan 3.3 menunjukkan prosedur pembuatan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) yang terdiri dari tujuh prosedur. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), adanya Nomor Induk Berusaha 

setiap pelaku bisnis kini memiliki nomor induk sebagai pengenal. 

Membuat akun di halaman https://oss.go.id. 

Mengisi data form registrasi 

Mengklik centang pada disclamer setelah melakukan pengisian data 

form registrasi, lalu klik “Submit” untuk mengirim data 

Setelah melakukan pengisian form registrasi, akan mendapatkan email yang berisi 

username dan password untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha 

Login pada username dan password yang telah diberikan, klik “Perizinan 

Berusaha”, setelah itu klik kembali “Perseorangan” dan pilih Pendaftaran NIB 

Lakukan tahap pengisian data mulai dari data profil, data usaha 

dan validasi data 

Kemudian muncul Draft NIB dan Izin Usaha. Lalu klik “Proses” 

dan download data NIB 

https://oss.go.id/
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3. Surat Izin Usaha Mikro Kecil 

 
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas seseorang, 

badan usaha, atau kegiatan tertentu berupa izin usaha mikro dan kecil. Dengan 

adanya Izin Usaha Mikro Kecil, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

dan menjadi sarana pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan 

usahanya. Usaha mikro dan kecil tersebut adalah usaha produksi yang dimiliki oleh 

perorangan atau badan usaha perorangan. 

 

 

 

Bagan 3.4 Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil 

 
Prosedur pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil sama dengan 

pembuatan Nomor Induk Berusaha. Setelah membuat Nomor Induk Berusaha, 

maka Surat Izin Usaha Mikro Kecil juga dapat diterbitkan. 

4. Surat Izin Usaha Perdagangan 

 
Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan seperangkat dokumen berupa 

izin yang diberikan kepada badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan komersial. 

Semua jenis badan usaha wajib memiliki SIUP sebagai bukti pengesahan 

kegiatannya, apabila suatu bisnis atau perusahaan tidak memiliki SIUP, maka 

kegiatan usaha yang dilakukan dapat dianggap ilegal karena tidak memiliki izin 

usaha. 

Lakukan tahap pengisian data mulai dari data profil, 

data usaha dan validasi data 

Kemudian muncul Draft NIB dan Izin Usaha. Lalu klik 

“Proses” dan download data Izin Usaha 
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Bagan 3.5 Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 

 

 
Pada Bagan 3.5 menunjukkan langkah-langkah prosedur dalam 

pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan. Setelah melakukan pendaftaran akun 

pada SSW, tahap selanjutnya melakukan pengisian data mulai dari step 1 hingga 

step 5. Pada step 6 merupakan kegiatan upload persyaratan seperti surat 

permohonan SIUP, surat pernyataan lokasi usaha, dan surat pernyataan belum 

memiliki SIUP yang perlu di tanda tangan oleh pemilik bisnis atau perusahaan 

dengan menggunakan materai 10.000. Selain surat-surat, terdapat beberapa 

persyaratan lain seperti e-KTP, pas foto digital terbaru, Nomor Induk Berusaha 

(NIB), izin usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Membuat akun di halaman https://ssw.surabaya.go.id/ 

Pengisian Step 1 Data Pemohon 

Pengisian Step 2 Data Perusahaan 

Pengisian Step 3 Data Kelembagaan 

Pengisian Step 3 Data Kelembagaan 

Pengisian Step 4 Data KBLI 

Pengisian Step 5 Data Barang/Jasa Utama 

Pengisian Step 6 Upload Persyaratan 

Download Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

https://ssw.surabaya.go.id/
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3.6.3. Rencana Pemasaran 

 
1. Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP) 

 
Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP) merupakan hal utama saat 

melakukan strategi pemasaran produk. Dalam menganasisis STP, perusahaan perlu 

membuat rencana, tindakan dan pengaplikasian pemasaran produk dengan 

menganalisis situasi perusahaan secara keseluruhan. Adapun Segmenting, 

Targeting, dan Positioning (STP) dari bisnis INKAIN, yaitu: 

a. Segmenting (Segmentasi) 

 
Segmentasi berdasarkan geografi, yaitu INKAIN mengembangkan 

bisnisnya di kota Surabaya karena di kota tersebut memiliki pangsa pasar yang luas 

dalam mengembangkan bisnis. Untuk segmentasi berdasarkan demografi pada 

INKAIN, yaitu masker kain motif ini dapat digunakan perempuan dan laki-laki, 

baik remaja maupun dewasa. 

b. Targeting (Target) 

 

Penentuan target pasar pada INKAIN berdasarkan segmentasi pasar yang 

telah ditetapkan, yaitu dengan target konsumen di Kota Surabaya, dengan usia 15 - 

50 tahun yang terdiri dari semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, dan orang yang 

sudah bekerja atau tidak bekerja. 

c. Positioning (Penentuan Produk) 

 
INKAIN sebagai alternatif pengganti masker medis atau masker sekali 

pakai. Masker kain motif yang di produksi menggunakan kain katun dengan 3 

lapisan dan terdapat kantong filter, serta masker kain motif ini juga memiliki motif 

yang menarik. Harga dari masker kain motif ini terjangkau, dapat digunakan dan di 

cuci kembali. 
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2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 
Bauran pemasaran merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

mengendalikan usaha agar dapat memuaskan pelanggan, salah satunya 4P yaitu 

product, price, place, promotion. Dengan menggunakan bauran pemasaran, 

perusahaan dapat mengetahui pangsa pasar yang sesuai dengan produk yang 

dihasilkan, membuat strategi promosi yang tepat, dan menyesuaikan dengan 

keinginan pelanggan. Adapun rencana pemasaran dengan menggunakan bauran 

pemasaran pada bisnis INKAIN yaitu: 

a. Product (Produk) 

 
Sebelum produk dipasarkan kepada pelanggan perlu diperhatikan 

bagaimana produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dan yang perlu kembangkan 

sehingga menjadi kelebihan dari produk yang akan dipasarkan. Dalam bisnis 

masker kain yang di produksi oleh INKAIN, melihat keadaan pandemi Covid-19 

yang di wajibkan untuk menggunakan masker dan dampak dari limbah masker 

sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan, sehingga membuat produk masker 

kain motif ini menjadi sebuah produk yang dibutuhkan saat ini. Produk masker kain 

motif ini juga di desain menarik agar tetap fashionable saat digunakan. 

b. Price (Harga) 

 
Harga merupakan faktor penting dalam meningkatkan penjualan, 

sehingga berdampak besar pada keuntungan perusahaan. Harga juga menjadi 

pertimbangan pelanggan dalam membeli sebuah produk. Pelanggan akan merasa 

puas apabila produk yang benar-benar mereka butuhkan sesuai dengan keinginan, 

baik dari segi kualitas maupun layanan. Produk masker kain motif INKAIN 
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memiliki kualitas baik dan nyaman digunakan. Untuk harga jual masker kain motif 

ini yaitu Rp 15.000. 

c. Place (Lokasi) 

 
Saat mendirikan bisnis tentunya perusahaan harus memilih tempat yang 

strategis, karena sangat penting untuk keberhasilan pemasaran produk. Namun 

untuk bisnis masker kain motif, karena penjualannya dilakukan secara online maka 

lokasi untuk menjual produk masker kain motif ini melalui e-marketplace Shopee 

dan sosial media Instagram. 

d. Promotion (Promosi) 

 
Promosi merupakan strategi pemasaran yang penting khususnya untuk 

produk baru yang akan dipasarkan, agar konsumen mengenal produk tersebut. 

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memasang iklan 

melalui media sosial, iklan, dan endorsement. Kegiatan promosi yang dilakukan 

INKAIN yaitu dengan pemasaran melalui endorsement atau memasarkan produk 

masker dengan bantuan dari influencer atau artis, melakukan paid promote, 

instagram Ads, dan melalukan giveaway di waktu tertentu. 

 
3.6.4. Rencana Operasional 

 
1. Kebutuhan Tenaga Kerja 

 
Tenaga kerja yang diperlukan dalam bisnis INKAIN terdiri dari bekerja di 

bagian penjualan, bagian penjahit, dan bagian asisten penjahit. Ketiga jenis 

pekerjaan tersebut memiliki tugas masing-masing seperti berikut: 
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a) Tenaga Kerja Bagian Penjualan 

 

Tenaga kerja pada bagian penjualan pada INKAIN memiliki tugas untuk 

mengelola media sosial dan marketplace untuk kegiatan penjualan masker kain 

motif, serta melakukan upload foto produk dan promo. 

b) Tenaga Kerja Bagian Penjahit 

 

Tenaga kerja pada bagian penjahit memiliki keterampilan dalam 

menjahit, selain itu mengetahui beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk 

memproduksi masker dan mampu menggunakan mesin jahit. 

c) Tenaga Kerja Bagian Asisten Penjahit 

 

Tenaga kerja pada bagian asisten penjahit memiliki tugas sebagai yang 

membatu tenaga kerja penjahit seperti dapat membuat pola kain masker, memotong 

kain sesuai dengan pola masker dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan 

untuk proses penjahitan masker. 

2. Man (Tenaga Kerja) 

 
Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan aset yang sangat 

penting bagi usaha atau bisnis INKAIN. Dalam kegiatan proses produksi, tenaga 

kerja menjadi salah satu faktor berjalannya proses produksi. Meskipun bahan baku 

memiliki kualitas yang baik dan peralatan yang memadai, jika tenaga kerja tidak 

sesuai atau tidak memiliki kemampuan dibidangnya, maka tidak dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen dan usaha atau 

bisnis. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bisnis INKAIN terdiri dari di bagian 

penjualan, bagian penjahit dan bagian asisten penjahit. Pada Bagan 3.6 menunjukan 

struktur organisasi yang dimiliki INKAIN. 
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Bagan 3.6 Struktur Organisasi INKAIN 
 

 

3. Machine (Mesin) 

 
Mesin dan peralatan menjadi hal yang paling dibutuhkan dalam proses 

produksi masker kain motif. Dalam proses produksi masker kain, mesin yang 

dibutuhkan yaitu mesin jahit. Beberapa peralatan yang digunakan untuk 

mendukung proses produksi seperti gunting kain untuk memotong pola kain sesuai 

dengan bentuk masker, jarum digunakan untuk menyambungkan pola dengan kain 

masker dan gunting benang digunakan sebagai pemotong benang saat proses 

penjahitan. Pada Tabel 3.5 menunjukkan mesin dan peralatan yang digunakan 

proses produksi masker kain. 

Tabel 3.5 Mesin dan Peralatan INKAIN 

 

Mesin dan Peralatan INKAIN 

No Alat 

1. Mesin Jahit 

2. Gunting Kain 

3. Jarum 

4. Gunting Benang 

 
 

4. Material (Bahan Baku) 

 
Material atau bahan baku dibutuhkan dalam proses produksi, bahan baku 

yang diperlukan akan di proses menjadi sebuah produk. Dalam proses produksi 

masker kain motif, memerlukan bahan baku kain seperti kain motif, kain hitam 

Pemilik 

Bagian Asisten 

Penjahit 
Bagian Penjahit Bagian Penjualan 
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toyobo dan kain kertas viselin. Untuk menjadikan kain tersebut menjadi sebuah 

masker maka memerlukan benang untuk proses penjahitan dan karet masker untuk 

pengait masker. Bahan baku yang diperlukan dalam proses packaging produk yaitu 

plastik packaging, artpaper packaging dan stiker. Tabel 3.6 menunjukan bahan baku 

yang diperlukan dalam produksi masker kain motif INKAIN. 

Tabel 3.6 Bahan Baku INKAIN 

 

Bahan Baku WEARMASKSUB 

No Alat 

1. Kain Motif 

2. Kain Hitam Toyobo 

3. Kain Kertas Viselin 

4. Karet Masker 

5. Benang 

6. Plastik Packaging 

7. Artpaper Packaging 

8. Stiker 

 
 

5. Method (Metode) 

 
Method (metode) merupakan prosedur atau langkah-langkah yang 

dilakukan dalam kegiatan perusahaan. INKAIN memiliki standar operasional 

prosedur untuk menjalankan bisnis. Prosedur dan sistem kerja di unit kerja tertentu. 

Pada Gambar 3.6 menunjukan Standart Operasional Prosedur (SOP) pemasaran 

yang dimiliki oleh INKAIN. 
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Gambar 3.6 Standart Operasional Prosedur (Pemasaran) 

 
6. Jadwal Kegiatan 

 
Penjadwalan kegiatan dalam rencana operasional terdapat jadwal 

penyelesaian dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan bisnis 
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dan penggunaan sumber daya agar dapat segera diselesaikan tepat waktu. Rencana 

kegiatan mencakup perencanaan waktu dari setiap target yang telah diatur 

perharinya. Ada beberapa bagan yang dapat digunakan, salah satu yang paling 

terkenal digunakan oleh penjadwal adalah bagan Gantt yang lebih mudah untuk 

dijelaskan dan efektif untuk digunakan. Pada Tabel 3.7 menunjukan jadwal 

penyelesaian Tugas Akhir. 

Tabel 3.7 Tahapan Kegiatan INKAIN 
 
 

 

No 

 

Rencana Kegiatan 

Mei Juni Juli Agustus 

Minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Awal 

1. Analisa Pasar                 

2. Observasi dan Survei                 

3. Penyusunan Proposal                 

4. Pengerjaan Revisi 

Proposal 

                

5. Pengumpulan Revisi 

Proposal 

                

Tahap Pelaksanaan 

6. Sidang Proposal                 

7. Pengerjaan Revisi 
Proposal Setelah 

Sidang 

                

8. Pengumpulan Revisi 

Proposal Setelah 

Sidang 

                

Implementasi Business Plan 

9. NPWP                 

10 Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

                

11. Izin Usaha Mikro 

Kecil 

                

12. SIUP                 

13. Pembelian Bahan 

Baku 

                

14. Proses Produksi 

Masker 

                

15. Photoshoot Produk                 

16. Instagram Ads                 

17. Editing Foto                 
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  Mei Juni Juli Agustus 

No Rencana Kegiatan Minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Editing Video                 

19. Desain Feed 

Instagram 

                

20. Pembuatan Shopee                 

21. Upload Produk 

Shopee 

                

22. Upload Produk 
Instagram 

                

23. Endorsement                 

24. Paid Promote                 

25. Evaluasi Mingguan                 

Tahap Akhir 

26. Penyusunan Tugas 

Akhir 

                

27. Sidang Akhir                 

 

 

3.6.5. Rencana Keuangan 

 
1. Biaya Investasi 

 
Biaya investasi merupakan biaya awal atau modal yang dibutuhkan 

dalam memulai sebuah bisnis. Biaya investasi terdiri dari biaya pembelian mesin 

dan peralatan untuk kegiatan produksi suatu produk. Tabel 3.8 menunjukan rincian 

komponen biaya investasi yang dimiliki INKAIN. 

Tabel 3.8 Komponen Biaya Investasi INKAIN 

 

No Rincian Unit Harga (Rp) Total Harga (Rp) 

1. Mesin Jahit 1 pcs 1.800.000 1.800.000 

2. Gunting Kain 1 pcs 40.000 40.000 

3. Jarum 1 pack 30.000 30.000 

4. Gunting Benang 1 pcs 5.000 5.000 

Total 1.875.000 

 
 

2. Biaya Produksi 

 
Biaya produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

selama proses produksi, yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau produk 
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yang dapat dipasarkan. Rincian biaya produksi masker kain motif pada Tabel 3.9 

untuk 3.060 pcs produk masker. 

Tabel 3.9 Komponen Biaya Produksi INKAIN 

 

No Rincian Unit Harga (Rp) 
Total Harga 

(Rp) 

1. Kain Motif 77 meter 104.000 8.008.000 

2. Kain Hitam Toyobo 154 meter 32.500 5.005.000 

3. Kain Kertas Viselin 77 meter 9.000 693.000 

4. Karet Masker 4 gulung 30.000 120.000 

5. Benang 36 pcs 1.250 45.000 

6. Plastik Packaging 30 pack 5.000 150.000 

7. Artpaper Packaging 510 lembar 2.000 1.020.000 

8. Stiker 68 lembar 3.000 204.000 

9. B. Gaji Penjahit 3.060 pcs masker 3.000 9.180.000 

10. B. Gaji Penjualan 3.060 pcs masker 1.000 3.060.000 

11. Parkir  20.000 20.000 

12. Listrik  100.000 100.000 

Total 27.605.000 

 
 

3. Biaya Operasional 

 
Biaya operasional menjadi komponen utama dari perhitungan 

pendapatan operasional dalam suatu perusahaan. Komponen yang terdapat dalam 

biaya operasional yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). 

Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak 

dipengaruhi oleh perubahan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi. Biaya tetap 

ini tidak akan berubah walaupun ada perubahan jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi sampai batas tertentu. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang 

selalu berubah sesuai dengan aktivitas produksi perusahaan, sehingga besar 

kecilnya biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat bergantung pada 

volume produksi perusahaan. Jika aktivitas produksi tinggi maka biaya variabel 

akan tinggi, dan jika rendah, biayanya akan berkurang. Pada Tabel 3.10 dan Tabel 
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3.11 menunjukan biaya tetap dan biaya variabel dalam bisnis masker kain motif 

INKAIN. 

Tabel 3.10 Fixed Cost 

 

Fixed Cost 

No Rincian Unit Harga (Rp) 
Total Harga 

(Rp) 

Despresiasi / 

bulan (Rp) 

1. Mesin Jahit 1 pcs 1.800.000 1.800.000 150.000 

4. Gunting Kain 1 pcs 40.000 40.000 3.333 

5. Jarum 1 pack 30.000 30.000 2.500 

6. Gunting Benang 1 pcs 5.000 5.000 416 

7. Listrik  100.000 100.000 100.000 

Total Fixed Cost 1.975.000 256.249 

 
 

Tabel 3.11 Variable Cost 

 

Variable Cost 

No Rincian Unit Harga (Rp) 
Total Harga 

(Rp) 

1. Kain Motif 77 meter 104.000 8.008.000 

2. Kain Hitam Toyobo 154 meter 32.500 5.005.000 

3. Kain Kertas Viselin 77 meter 9.000 693.000 

4. Karet Masker 4 gulung 30.000 120.000 

5. Benang 36 pcs 1.250 45.000 

6. Plastik Packaging 30 pack 5.000 150.000 

7. Artpaper Packaging 510 lembar 2.000 1.020.000 

8. Stiker 68 lembar 3.000 204.000 

9. Gaji Penjahit 3.060 pcs 3.000 9.180.000 

10. Gaji Penjualan 3.060 pcs 1.000 3.060.000 

Total Variable Cost 27.485.000 

 
 

4. Biaya Promosi 

 
Biaya promosi menjadi biaya yang diperlukan perusahaan untuk 

memperkenalkan produk kepada masyarakat. Biaya promosi untuk mendukung 

kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Pada Tabel 3.12 merupakan 

biaya promosi INKAIN. 
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Tabel 3.12 Biaya Promosi 

 

Biaya Promosi 

No Rincian Biaya (Rp) 

1. Endorsement 250.000 

2. Paid Promote 50.000 

3. Instagram Ads 250.000 

Total Biaya Promosi 550.000 

 
5. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 
Harga pokok produksi merupakan biaya kumulatif dari produk yang 

diproduksi oleh perusahaan dan selanjutnya dicatat dalam produk tersebut. Harga 

pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead. 

Tabel 3.13 Harga Pokok Produksi INKAIN 

 

Harga Pokok Produksi 

Biaya Bahan Baku Rp15.245.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp12.240.000 

Biaya Overhead (Transport, Listrik, 
Mesin) 

Rp270.000 

Biaya Promosi Rp550.000 

Total Harga Pokok Produksi Rp28.805.000 

Jumlah Produk 3.060 Pcs 

Harga Per-pcs Masker Rp9.250 

Margin 40% Rp3.700 

Harga Setelah ditambah Margin Rp12.950 

Harga Jual Produk Rp15.000 

 

 
Harga Pokok Produksi= 

B.Bahan Baku + B.Tenaga Kerja Langsung + B.Overhead+Biaya Promosi 

Total Produksi 

 

= 
15.245.000+12.240.000+270.000+550.000 

3.060 pcs 
 

= 28.805.000 / 3.060 pcs masker 

= 9.250 / pcs masker 
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Pada Tabel 3.13 rincian harga pokok produk dalam 3.060 pcs masker 

kain motif sebesar Rp 28.805.000 yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead (transport, listrik, dan mesin) dan biaya promosi. 

Dari hasil tersebut dibagi dengan total jumlah produk yang di produksi, sehingga 

harga pokok produksi masker kain motif sebesar Rp 9.250 per masker. 

6. Payback Period (PP) 

 
Payback Period (PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu 

(periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period 

dalam analisis keuangan diperlukan untuk mengetahui berapa lama investasi dapat 

dikembalikan dari lama bisnis yang dijalankan. 

 

Payback Period (PP) = 
Total Investasi

 
Besaran Jumlah Arus Kas 

 

 
x 12 bulan 

 

= 
1.875.000 

550.800.000 
x 12 bulan = 0,04 bulan 

 

Dari hasil perhitungan Payback Period (PP) bahwa pengembalian 

investasi pada bisnis INKAIN yaitu selama 0,04 bulan. 

7. Return of lnvestment (ROI) 

 
Return on Investment (ROI) adalah indeks profitabilitas yang mengukur 

efektivitas investasi dengan membandingkan pendapatan bersih dengan total biaya 

atau modal yang diinvestasikan, artinya pengembalian investasi yang positif 

menunjukkan keuntungan, dan jika negatif itu menunjukkan kerugian. Return on 

Investment (ROI) biasanya diukur sebagai persentase. 

Return On Investment (ROI) = (
 𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 

) x 100% 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

 
45.900.000 

) x 100% = 24,5 % 
1.875.000 

= ( 
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Perhitungan Return on Investment (ROI) dalam pengembalian investasi 

selama satu tahun pada bisnis INKAIN yaitu sebesar 24,5%. 

8. Break Event Point (BEP) 

 
Break event point merupakan suatu titik atau keadaan yang digunakan 

untuk mempelajari tingkat produksi dan penjualan dimana perusahaan berasal, dari 

tingkat produksi dan penjualan mereka tidak mengalami kerugian serta memperoleh 

keuntungan. Berikut merupakan perhitungan Break Even Point atau BEP pada 

usaha atau bisnis INKAIN. 

BEP (Unit) =  
Total Biaya Tetap (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡) 

Harga per unit−Biaya Variabel Per Unit 

 

= 
Rp 1.975.000 

15.000−9.250 
= 344 Pcs Masker 

 

 

BEP (Harga) = 
Total Biaya Tetap (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡) 

Harga Per Unit−Biaya Variabel Per Unit 

 
x Harga Per Unit 

 

= 
Rp 1.975.000 

15.000−9.250 
x 15.000 = 5.152.174 

 

Dari hasil perhitungan Break Event Point (BEP) dalam unit bahwa bisnis 

INKAIN harus memproduksi masker kain motif sebanyak 344 masker untuk 

mencapai Break Event Point (BEP) atau titik impas. Sedangkan hasil dari 

perhitungan Break Event Point (BEP) dalam harga bahwa INKAIN harus mencapai 

penjualan sebanyak Rp 5.152.174 untuk mendapatkan Break Event Point (BEP) 

atau titik impas. 

9. Proyeksi Penjualan 

 
Semua rencana keuangan membutuhkan proyeksi penjualan, karena 

penjualan adalah titik awal untuk aktivitas perusahaan. Setiap perusahaan pasti 
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memiliki target penjualan saat menjalankan bisnis. Pada Tabel 3.14 menunjukkan 

proyeksi penjualan pada bisnis masker kain motif INKAIN memiliki asumsi 

tentang perkiraan penjualan guna menargetkan pertumbuhan laba dalam 

perusahaan. 

Tabel 3.14 Proyeksi Penjualan Perbulan 

 

No Item 
Jumlah Minggu 

1 2 3 4 

1. 
Masker Kain 

Motif 
765 pcs 765 Pcs 765 pcs 765 pcs 

Total Penjualan 

Perminggu 
11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 

 
 

3.6.6. Action Plan 

 

a. Juni 2021 

 

• Melakukan uji coba produksi masker kain motif sesuai dengan yang 

ditentukan. 

• Melakukan finalisasi produk (bahan baku, mesin dan peralatan mendukung 

lainnya). 

• Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

 

• Melakukan foto produk dan video produk untuk strategi pemasaran dan 

publikasi produk. 

• Membuat strategi pemasaran dan mulai mempublikasikan produk kepada 

masyarakat. 

b. Juli 2021 

 

• Mulai melaksanakan strategi pemasaran melalui sosial media dan e- 

marketplace. 
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• Melakukan kegiatan endorsement dan paid promote untuk meningkat 

penjualan produk. 

• Melakukan evaluasi penjualan. 



 

BAB IV 

HASIL PENGUKURAN PELAKSANAAN 

 

 

 
Pada bab ini akan fokus pada hasil implementasi sesuai teori dan 

perencanaan tahap sebelumnya yaitu dengan analisis SWOT, Studi Kelayakan 

Bisnis, Business Model Canvas (BMC) dan Business Plan dalam implementasi 

bisnis untuk mengembangkan bisnis masker kain motif INKAIN. 

4.1. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) 

 

4.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

 

Faktor internal pada INKAIN meliputi Strenght dan Weakness, 

sedangkan untuk faktor eksternal pada INKAIN meliputi Opportunity dan Threats. 

Pada Gambar 4.1 menunjukkan hasil analisis internal dan eksternal setelah 

dilakukan implementasi bisnis INKAIN. 

1. Strenght (Kekuatan) 

 

a. Ramah Lingkugan. 

 

b. Dapat dicuci dan digunakan kembali. 

 

c. Memiliki bahan serta kualitas produk yang baik. 

 

d. Motif masker yang menarik dan tidak pasaran 

 

e. Harga produk terjangkau. 

 

f. INKAIN sudah terdaftar legatitas hukum, yaitu NPWP, NIB, UIMK, dan 

SIUP. 

g. Kegiatan pemasaran dan penjualan melalui online yang lebih mudah 

dijangkau oleh masyarakat Indonesia. 
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h. Model masker simple, sehingga waktu penjahitan tidak memakan waktu 

lama. 

2. Weakness (Kelemahan) 

 

a. Harga bahan baku produk berbeda-beda di setiap supplier. 

 

b. Ukuran masker yang diproduksi standart untuk ukuran orang dewasa, namun 

jika memiliki bentuk muka kecil ketika digunakan terlihat kebesaran. 

c. Beberapa kegiatan produksi masih menggunakan teknik manual. 

 

d. Pencucian masker tidak dapat menggunakan mesin cuci, namun 

menggunakan manual dengan tangan. 

e. Pencucian masker tidak bisa menggunakan sabun biasa, harus menggunakan 

detergen. 

f. Keterbatasan Sumber Daya Manusia apabila produksi masker kain dalam 

jumlah yang besar. 

3. Opportunities (Keunggulan) 

 

a. Memiliki kantong filter sebagai penambah filter tissue. 

 

b. Terdapat 2 jenis karet masker yaitu earloop dan headloop. 

 

c. Motif pada masker menggunakan teknik printing. 

 

d. Kain motif pada masker tidak mudah luntur jika di cuci kembali. 

 

e. Bahan kain pada masker, halus dan nyaman ketika digunakan. 

 

f. Memiliki jahitan masker yang rapi. 

 

g. Ukuran masker menutupi hidung hingga dagu, sehingga masker aman dan 

melindungi diri dari debu dan virus. 

4. Threats (Ancaman) 

 

a. Produk masker kain mudah untuk ditiru. 
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b. Terdapat produk masker yang lebih terkenal. 

 

c. Adanya kompetitor yang memiliki harga yang lebih murah. 

 

d. Adanya kompetitor yang memproduksi model dan kualitas masker yang baik. 

 

e. Adanya kompetitor yang memproduksi masker kain dengan motif yang lebih 

menarik. 

f. Munculnya competitor baru yang menjual produk masker kain. 

 

g. Munculnya produk masker disposable (masker non-medis). 

 

4.1.2. Matriks Internal Factor Evalution (IFE) 

 

Pada posisi internal memiliki total rata-rata nilai yang menunjukkan 

keadaan posisi internal perusahaan. Nilai total skor yang dihasilkan, apabila kurang 

dari 2,5 maka menunjukkan kekuatan internal perusahaan lemah, dan nilai yang 

lebih tinggi dari 2,5 menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan yang kuat. Pada 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan analisis IFE (Internal Factor Evalution) 

pada bisnis INKAIN. 

Tabel 4.1 Matriks IFE INKAIN 

 

Matriks Internal Factor Evalution (IFE) 

No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

STRENGHT (Kekuatan) 

1 Ramah Lingkugan. 0,10 4 0,40 

2 Dapat dicuci dan digunakan kembali. 0,00 4 0,00 

3 
Memiliki bahan serta kualitas produk yang 

baik. 
0,10 4 0,40 

4 Motif masker yang menarik dan tidak pasaran 0,08 3 0,23 

5 Harga produk terjangkau. 0,08 4 0,30 

6 
INKAIN sudah terdaftar legatitas hukum, 

yaitu NPWP, NIB, UIMK, dan SIUP. 
0,10 4 0,40 

 
7 

Kegiatan pemasaran dan penjualan melalui 

online yang lebih mudah dijangkau oleh 

masyarakat Indonesia. 

 
0,08 

 
4 

 
0,30 
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Matriks Internal Factor Evalution (IFE) 

No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

8 
Model masker simpel, sehingga waktu 

penjahitan tidak memakan waktu lama. 
0,08 3 0,23 

Total Strenght (Kekuatan) 0,60  2,25 

WEAKNESS (Kelemahan) 

1 
Harga bahan baku produk berbeda-beda di 

setiap supplier. 
0,05 2 0,09 

 

2 

Ukuran masker yang diproduksi standart 

untuk ukuran orang dewasa, namun jika 

memiliki bentuk muka kecil ketika digunakan 

terlihat kebesaran. 

 

0,05 

 

2 

 

0,09 

3 
Beberapa kegiatan produksi masih 

menggunakan teknik manual. 
0,07 3 0,20 

 
4 

Pencucian masker tidak dapat menggunakan 

mesin cuci, namun menggunakan manual 

dengan tangan. 

 
0,07 

 
3 

 
0,20 

5 
Pencucian masker tidak bisa menggunakan 

sabun biasa, harus menggunakan detergen. 
0,07 3 0,20 

 
6 

Keterbatasan Sumber Daya Manusia apabila 

produksi masker kain dalam jumlah yang 

besar. 

 
0,07 

 
3 

 
0,20 

Total Weakness (Kelemahan) 0,36  1,00 

TOTAL 1 46 3,41 
 

 

Berdasarkan perhitungan analisis IFE (Internal Factor Evalution), hasil 

dari perhitungan kekuatan (strength) INKAIN memiliki nilai bobot sebesar 0,60 

dan total skor sebesar 2,25. Sedangkan hasil dari perhitungan kelemahan 

(weakness) memiliki nilai bobot sebesar 0,36 dengan total skor 1,00. Adapun hasil 

total keseluruhan skor pada posisi internal bisnis INKAIN yaitu sebesar 3,41 yang 

menunjukkan bahwa posisi internal yang kuat, karena nilai total skor yang 

didapatkan lebih tinggi dari rata-rata 2,5. 
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4.1.3. Matriks Eksternal Factor Evalution (EFE) 

 
Pada posisi eksternal, nilai dari skor total tertinggi yaitu 4,0 dan skor total 

terendah yaitu 1,0. Skor total 4,0 menunjukkan bahwa perusahaan sedang merespon 

peluang dengan cara yang tidak biasa dan menghindari ancaman di pasar industri. 

Skor total 1,0 menunjukkan strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau 

menghindari ancaman eksternal. Pada Tabel 4.2 menunjukkan bisnis INKAIN hasil 

perhitungan analisis EFE (Eksternal Factor Evalution). 

Tabel 4.2 Matriks EFE INKAIN 

 

Matriks Eksternal Factor Evalution (EFE) 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

OPPORTUNITIES (Peluang) 

1 
Memiliki kantong filter sebagai penambah 

filter tissue. 
0,09 4 0,37 

2 
Terdapat 2 jenis karet masker yaitu earloop 

dan headloop. 
0,07 4 0,28 

3 
Motif pada masker menggunakan teknik 

printing. 
0,09 4 0,37 

4 
Kain motif pada masker tidak mudah luntur 

jika di cuci kembali. 
0,07 3 0,21 

5 
Bahan kain pada masker, halus dan nyaman 

ketika digunakan. 
0,09 4 0,37 

6 Memiliki jahitan masker yang rapi. 0,09 4 0,37 

 
7 

Ukuran masker menutupi hidung hingga 

dagu, sehingga masker aman dan melindungi 

diri dari debu dan virus. 

 
0,07 

 
3 

 
0,21 

Total Opportunities (Peluang) 0,58  2,19 

THREATS (Ancaman) 

1 Produk masker kain mudah untuk ditiru. 0,07 3 0,21 

2 Terdapat produk masker yang lebih terkenal. 0,07 3 0,21 

3 
Adanya kompetitor yang memiliki harga 

yang lebih murah. 
0,05 3 0,14 

4 
Adanya kompetitor yang memproduksi 

model dan kualitas masker yang baik. 
0,05 2 0,09 
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Matriks Eksternal Factor Evalution (EFE) 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

 
5 

Adanya kompetitor yang memproduksi 

masker kain dengan motif yang lebih 

menarik. 

 
0,07 

 
3 

 
0,21 

6 
Munculnya kompetitor baru yang menjual 

produk masker kain. 
0,07 3 0,21 

7 
Munculnya produk masker disposable 

(masker non-medis) 
0,05 2 0,09 

Total Threats (Ancaman) 0,42  1,16 

TOTAL 1  3,35 
 

 

Berdasarkan perhitungan analisis EFE (Eksternal Factor Evalution), 

hasil dari perhitungan peluang (opportunities) INKAIN memiliki nilai bobot 

sebesar 0,58 dan total skor sebesar 2,19. Sedangkan hasil dari perhitungan ancaman 

(threats) memiliki nilai bobot sebesar 0,42 dengan total skor sebesar 1,16. Adapun 

hasil total keseluruhan skor pada posisi eksternal bisnis INKAIN yaitu sebesar 3,35. 

Nilai total skor yang didapatkan lebih tinggi dari rata-rata 2,5 dan total skor 

mendekati 4,0 yang menunjukkan bahwa posisi eksternal yang kuat serta mampu 

merespon peluang dan menghindari ancaman. 

 

4.1.4. Diagram Cartesius SWOT 

 

Pada diagram cartesius SWOT, matriks IFE dan EFE pada bisnis 

INKAIN menunjukkan bahwa setiap faktor memiliki total skor yaitu Strength 2,25, 

Weakness 1,0, Opportunities 2,19, dan Threats 1,16. Selisih total skor dari Strength 

dan Weakness yaitu 1,25, sedangkan selisih dari total skor Opportunity dan Threats 

yaitu 1,03. Pada Gambar 4.1 menunjukan diagram cartesius SWOT. 
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Gambar 4.1 Diagram Cartesius SWOT INKAIN 

 
 

Pada diagram cartesius SWOT, terdapat empat (4) kuadran yang 

menentukan posisi keadaan perusahaan, bahwa bisnis INKAIN berada di kuadran I 

yang mendukung strategi agresif dan memiliki situasi yang sangat menguntungkan, 

perusahaan mempunyai kekuatan yaitu memiliki legalitas hukum dalam 

menjalankan bisnis, produk ramah lingkungan, dapat dicuci dan digunakan 

kembali, harga produk terjangkau, serta kegiatan pemasaran dan penjualan melalui 

online sehingga mudah di jangkau oleh pelanggan. Selain kekuatan, terdapat 

peluang untuk mengembangkan bisnis dan mampu bersaing dengan kompetitor, 

sehingga pada strategi ini kondusif untuk pertumbuhan bisnis. 
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4.1.5 Matriks Strength, Weakness, Opportunity dan Threats (SWOT) 

 

Tabel 4.3 Matriks SWOT INKAIN 

 

 
 

IFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFAS 

STRENGTH (S) 

 Ramah lingkugan. 

 Dapat dicuci dan 

digunakan kembali. 

 Memiliki bahan serta 

kualitas produk yang baik. 

 Motif masker yang 

menarik dan tidak pasaran 

 Harga produk terjangkau. 

 INKAIN sudah terdaftar 

legatitas hukum, yaitu 

NPWP, NIB, UIMK, dan 

SIUP. 

 Kegiatan pemasaran dan 

penjualan melalui online 

yang lebih mudah 

dijangkau oleh masyarakat 

Indonesia. 

 Model masker simpel, 

sehingga waktu penjahitan 

tidak memakan waktu 

lama. 

WEAKNESS (W) 

 Harga bahan baku produk 

berbeda-beda di setiap 

supplier. 

 Ukuran masker yang 

diproduksi standart untuk 

ukuran orang dewasa, 

namun jika memiliki bentuk 

muka kecil ketika digunakan 

terlihat kebesaran. 

 Beberapa kegiatan produksi 

masih menggunakan teknik 

manual. 

 Pencucian masker tidak 

dapat menggunakan mesin 

cuci, namun menggunakan 

manual dengan tangan. 

 Pencucian masker tidak bisa 

menggunakan sabun biasa, 

harus menggunakan 

detergen. 

 Keterbatasan Sumber Daya 

Manusia apabila produksi 

masker kain dalam jumlah 
yang besar. 

OPPORTUNITIES (P) 

 Memiliki kantong filter 

sebagai penambah filter 

tissue. 

 Terdapat 2 jenis karet 

masker yaitu earloop dan 

headloop. 

 Motif pada masker 

menggunakan teknik 

printing. 

 Kain motif pada masker 

tidak mudah luntur jika di 

cuci kembali. 

 Bahan kain pada masker, 

halus dan nyaman ketika 

digunakan. 

 Memiliki jahitan masker 

yang rapi. 

STRATEGI SO 

 Mengutamakan kualitas 

kain dan kualitas produk 

yang akan di produksi. 

 Kain motif dilakukan 

dengan teknik printing 

dengan kualitas dan bahan 

kain yang bagus sehingga 

tidak mudah luntur. 

 Penggunaan masker dapat 

disesuaikan seperti wanita 

berhijab atau nonhijab 

karena terdapat 2 jenis karet 

yaitu earloop dan headloop. 

 Lebih aman digunakan 

karena ramah lingkungan 

dan dapat dicuci kembali, 

serta lebih tahan terhadap 

STRATEGI WO 

 Melakukan pencarian 

supplier yang memiliki harga 

produk yang sama seperti 

supplier saat ini agar kain 

yang digunakan tetap sama 

untuk menjaga kualitas 

produk masker kain motif. 

 Masker kain tidak akan luntur 

dan rusak apabila dicuci 

dengan menggunakan teknik 

manual dengan tangan dan 

menggunakan detergen. 

 Ukuran masker yang terlalu 

besar dapat diatur melalui 

karet masker, karena masker 

kain memiliki ukuran yang 

menutupi hidung sampai dahu 
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 Ukuran masker menutupi 

hidung hingga dagu, 

sehingga masker aman 

dan melindungi diri dari 

debu dan virus. 

virus karena terdiri dari 3 

ply dan memiliki kantong 

filter untuk pemanbah filter 

masker. 

agar lebih aman untuk 

menghindari debu dan virus. 

 Produksi masih menggunakan 

teknik manual agar ukuran 

dan kualitas masker tidak 

berbeda ketika semua proses 

produksi menggunakan 

mesin. 

THREATS (T) 

 Produk masker kain 

mudah untuk ditiru 

 Terdapat produk masker 

yang lebih terkenal 

 Adanya kompetitor yang 

memiliki harga yang 

lebih murah 

 Adanya kompetitor yang 

memproduksi model dan 

kualitas masker yang 

baik. 

 Adanya kompetitor yang 

memproduksi masker 

kain dengan motif yang 

lebih menarik. 

 Munculnya kompetitor 

baru yang menjual 

produk masker kain. 

 Munculnya  produk 

masker disposable 

(masker non-medis) 

STRATEGI ST 

 Mengutamakan kualitas 

kain yang digunakan untuk 

memproduksi masker agar 

lebih unggul dari para 

pesaing. 

 Harga produk masker yang 

terjangkau dan memiliki 

kualitas yang baik agar 

dapat lebih unggul dari para 

pesaing. 

 Mampu bersaing dengan 

kompetitor karena sudah 

memiliki legalitas hukum 

untuk menjalankan bisnis. 

 Produk masker kain yang 

lebih ramah lingkungan 

dapat dicuci dan digunakan 

kembali, dibandingkan 

dengan masker disposable 

yang digunakan sekali 

pakai. 

STRATEGI WT 

 Membuat ukuran masker 

dengan size besar dan kecil 

agar pelanggan dapat 

menyesuaikan ukuran masker 

dengan bentuk muka. 

 Motif yang lebih menarik lagi 

agar konsumen lebih tertarik 

untuk membeli produk 

masker kain di INKAIN. 

 Menambah Sumber Daya 

Manusia agar produk yang di 

hasilkan lebih banyak dan 

lebih berkualitas. 

 

 

Berdasarkan hasil dari analisis matriks SWOT pada Tabel 4.3 bahwa 

INKAIN memiliki faktor-faktor yang dapat di kombinasikan antara faktor internal 

dan ekternal. Penggabungan kekuatan dengan peluang atau strategi SO, faktor 

kekuatan diperoleh untuk dipertahankan mampu memanfaatkan peluang yang ada. 

Sedangkan hubungan strategi ST, perusahaan harus memaksimalkan kekuatannya 

untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi WO, manfaatkan peluang yang ada 

dengan meminimalkan kelemahan dari perusahaan, serta strategi WT yang 

diperlukan perusahaan untuk dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari 
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ancaman. Adapun kombinasi yang dihasilkan dari kedua faktor tersebut sebagai 

berikut: 

1. Strategi SO (Strength -Opportunity) 

 

Strategi SO merupakan gabungan antara faktor internal (strength) dan 

faktor eksternal (opportunity). Strategi SO (Strength-Opportunity) yang dilakukan 

oleh INKAIN yaitu: 

a. Mengutamakan kualitas kain dan kualitas produk yang akan di produksi. 

 

b. Kain motif dilakukan dengan teknik printing dengan kualitas dan bahan kain 

yang bagus sehingga tidak mudah luntur. 

c. Penggunaan masker dapat disesuaikan seperti wanita berhijab atau nonhijab 

karena terdapat 2 jenis karet yaitu earloop dan headloop. 

d. Lebih aman digunakan karena ramah lingkungan dan dapat dicuci kembali, serta 

lebih tahan terhadap virus karena terdiri dari 3 ply dan memiliki kantong filter 

untuk pemanbah filter masker. 

2. Strategi ST (Strength-Threat) 

 

Strategi ST merupakan gabungan antara faktor internal (strength) dan 

faktor eksternal (threat). Strategi ST (Strength-Threat) yang dilakukan oleh 

INKAIN yaitu: 

a. Mengutamakan kualitas kain yang digunakan untuk memproduksi masker agar 

lebih unggul dari para pesaing. 

b. Harga produk masker yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik agar 

dapat lebih unggul dari para pesaing. 

c. Mampu bersaing dengan kompetitor karena sudah memiliki legalitas hukum 

untuk menjalankan bisnis. 
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d. Produk masker kain yang lebih ramah lingkungan dapat dicuci dan digunakan 

kembali, dibandingkan dengan masker disposable yang digunakan sekali pakai. 

3. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 

 

Strategi WO adalah gabungan antara faktor internal (weakness) dan faktor 

eksternal (opportunity). Strategi WO (Weakness-Opportunity) yang dilakukan oleh 

INKAIN yaitu: 

a. Melakukan pencarian supplier yang memiliki harga produk yang sama seperti 

supplier saat ini agar kain yang digunakan tetap sama untuk menjaga kualitas 

produk masker kain motif. 

b. Masker kain tidak akan luntur dan rusak apabila dicuci dengan menggunakan 

teknik manual dengan tangan dan menggunakan detergen. 

c. Ukuran masker yang terlalu besar dapat diatur melalui karet masker, karena 

masker kain memiliki ukuran yang menutupi hidung sampai dahu agar lebih 

aman untuk menghindari debu dan virus. 

d. Produksi masih menggunakan teknik manual agar ukuran dan kualitas masker 

tidak berbeda ketika semua proses produksi menggunakan mesin. 

4. Strategi WT (Weakness-Threat) 

 

Strategi ini merupakan kombinasi dari faktor internal (weakness) dan 

faktor eksternal (threat), strategi ini didasarkan pada tindakan-tindakan yang ada 

defensif dan mencoba meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindarinya 

bahaya. Strategi WT (Weakness-Threat) yang dilakukan oleh INKAIN yaitu: 

a. Membuat ukuran masker dengan size besar dan kecil agar pelanggan dapat 

menyesuaikan ukuran masker dengan bentuk muka. 
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b. Motif yang lebih menarik lagi agar konsumen lebih tertarik untuk membeli 

produk masker kain di INKAIN. 

c. Menambah Sumber Daya Manusia agar produk yang di hasilkan lebih banyak 

dan lebih berkualitas. 

4.2. Studi Kelayakan Bisnis 

 

4.2.1. Tahap Pengumpulan Data 

 

Pada tahap pengumpulan data, terdapat analisis yang dilakukan yaitu 

analisis lingkungan internal dan eksternal. Dari hasil analisis ini dilakukan pada 

analisis SWOT sebelumnya. Pada dari analisis lingkungan internal terdapat delapan 

kekuatan dan enam kelemahan pada perusahaan INKAIN, sedangkan pada analisis 

lingkungan eksternal terdapat tujuh peluang dan tujuh ancaman pada perusahaan 

INKAIN. Adapun hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal INKAIN 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

4.2.2. Tahap Analisa Data 

 

Pada tahap analisis data memerlukan hasil dari perhitungan analisis dari 

lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan matriks Internal Factor 

Evalution (IFE) dan Eksternal Faktor Evalution (EFE). Analisis ini menghitung 

seberapa kuat perusahaan untuk menghadapi keadaan lingkungan pada bisnis, 

selain itu menentukan seberapa layak bisnis INKAIN untuk berkembang dipasar. 

Bisnis INKAIN memiliki hasil analisis IFE sebesar 3,41 yang menunjukan posisi 

internal bisnis INKAIN memiliki kekuatan, sedangkan hasil analisis EFE sebesar 

3,35 yang menunjukkan bahwa posisi eksternal yang kuat serta mampu merespon 

peluang dan menghindari ancaman. Pada diagram cartesius SWOT, posisi bisnis 
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INKAIN berada di kuadran I, yang mendukung strategi agresif dan memiliki situasi 

yang sangat menguntungkan. 

4.2.3. Tahap Pengambilan Keputusan 

 

Pada tahap pengambilan keputusan dalam mengembangkan produk 

masker kain motif telah memperoleh hasil dari tahap sebelumnya. Terdapat 

keputusan yang dihasilkan dari analisis sebelumnya bahwa bisnis INKAIN layak 

untuk dijalankan dan INKAIN juga dapat mampu menjalankan strategi-strategi dari 

peluang yang ada. 

4.2.4. Tahap Rekomendasi 

 

Dari hasil pengambilan keputusan yang didapatkan, menentukan bahwa 

bisnis masker kain motif ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Untuk dapat 

mengembangkan bisnis, langkah selanjutnya bisnis INKAIN melakukan 

perancangan Business Model Canvas (BMC) dengan menggunakan sembilan (9) 

elemen bisnis model yang berisi rencana bisnis perusahaan yang sesuai dengan 

proposisi nilai perusahaan. 

4.3. Business Model Canvas (BMC) 

Gambar 4.2 Business Model Canvas (BMC) INKAIN 
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Pada Gambar 4.2 menunjukkan Business Model Canvas (BMC) pada 

bisnis INKAIN, berikut penjelasan Sembilan elemen pada Business Model Canvas 

(BMC) dari INKAIN. 

1. Customer Segments 

 

Customer segments menjadi salah satu elemen yang digunakan untuk 

menentukan target konsumen dalam usaha atau bisnis. Customer segment pada 

bisnis INKAIN yaitu wanita dan laki-laki dengan usia 15 tahun – 50 tahun, yang 

terdiri dari semua kalangan yaitu pelajar, mahasiswa, dan orang yang sudah 

bekerja atau tidak bekerja. 

2. Value Proposition 

 

Value proposition digunakan untuk menjelaskan keunggulan produk 

yang ditawarkan, pelanggan akan memilih produk yang telah disediakan dan 

keuntungan apa yang akan mereka dapatkan. Value proposition yang dimiliki 

INKAIN yaitu termasuk dalam produk ramah lingkungan, karena tidak 

menyebabkan limbah masker kain dan dapat di cuci serta digunakan kembali. 

Memiliki harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp15.000/pcs. Motif pada masker 

kain menggunakan teknik printing pada kain katun yang membuat warna dari 

motif kain tidak mudah luntur. Masker kain motif memiliki ukuran yang 

menutupi hidung hingga dagu, sehingga dapat melindungi diri dari debu atau 

virus. Terdapat 3 lapis kain pada masker kain motif dan memiliki kantong filter 

untuk menambah filter masker agar masker memiliki ketebalan dan efektif 

untuk menangkal virus. Memiliki dua jenis karet masker yaitu earloop yang 

dapat digunakan oleh seseorang yang tidak menggunakan hijab dan headloop 

yang dapat digunakan untuk seseorang yang menggunakan hijab. 
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3. Customer Relationship 

 

Customer relationship digunakan untuk membangun hubungan 

dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan dibuat melalui media sosial 

Instagram @inkain.co dan shopee. Untuk kegiatan mengikat hubungan antara 

INKAIN dengan pelanggan yaitu dengan memberikan promo package yaitu 

promo yang menggabungkan masket untuk menjadi sebuah paket masker 

beserta box yang dapat digunakan untuk sebuah bingkisan kado untuk kerabat. 

Kemudian terdapat free gift seperti strap mask, face shield atau handsanitizer 

pada momen tertentu atau pada hari hari besar. Memberi discount apabila 

melakukan follow akun shopee INKAIN sebesar 5%. 

4. Channel 

 

Channel digunakan untuk menghubungkan antara perusahaan 

dengan pelanggan. INKAIN menyediakan tiga media yang dapat diakses 

pelanggan untuk mendapatkan produk masker kain motif. Adapun media yang 

digunakan INKAIN untuk menghubungkan perusahaan dengan pelanggan yaitu 

melalui Instagram, Shopee dan Whatsapp Bisnis. 

5. Revenue Stream 

 

Revenue stream merupakan elemen yang paling penting. Pada bisnis 

INKAIN, revenue stream yaitu memperoleh penjualan masker kain motif. 

Seluruh pendapatan INKAIN berasal dari penjualan produk masker kain motif 

melalui Instagram, Shopee dan Whatsapp Bisnis. 

6. Key Activities 

 

Key activities merupakan kegiatan bisnis terkait dengan produk 

untuk memperoleh nilai. Terdapat empat aktivitas yang dilakukan yaitu dengan 
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pembelian bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi masker kain motif, 

yaitu kain motif, kain katun toyobo, kain kertas viselin, karet masker, benang, 

packaging dan stiker masker. Melakukan proses produksi masker, mulai dari 

membuat pola masker, memotong kain sesuai dengan pola, menyambung antara 

kain satu dengan yang lain, membuat kantong filter, dan melakukan 

pemasangan karet masker. Menjalankan operasional toko online untuk 

memperoleh penjualan dari produk masker kain motif melalui instagram, 

shopee dan whatsapp bisnis. Melakukan kegiatan pemasaran produk melalui 

media sosial instagram dengan tiga kegiatan yaitu endorsement, instagram ads, 

dan paid promote. Mendaftarkan bisnis INKAIN pada legalitas hukum seperti 

Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil 

dan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk memudahkan dalam kegiatan kegiatan 

usaha. 

7. Key Resources 

 

Key resources merupakan sumber daya utama yang dimiliki oleh 

INKAIN. Adapun sumber daya utama yang digunakan INKAIN yaitu tenaga 

kerja yang terdiri dari tenaga kerja bagian penjualan dan bagian produksi. Lalu 

terdapat mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi masker 

kain seperti mesin jahit, gunting kain, gunting benang, jarum. Bahan baku yang 

dibutuhkan dalam memproduksi masker kain yaitu kain motif, kain hitam 

toyobo, kain kertas viselin, karet masker dan benang. Packaging yang 

digunakan yaitu plastik ukuran 14x14 cm, kertas artpaper dan stiker yang di 

desain menarik dan terdapat logo INKAIN. 
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8. Key Partner 

 

INKAIN memiliki hubungan dengan beberapa toko dan supplier 

dalam kegiatan memproduksi masker kain motif. Toko textile atau toko kain 

menjadi salah satu supplier INKAIN dalam membeli bahan baku kain katun 

toyobo dan kain kertas viselin. Toko perlengkapan jahit sebagai supplier dalam 

memenuhi kebutuhan perlengkapan untuk menjahit masker kain motif seperti 

benang, jarum dan karet masker. Toko percetakan atau digital printing 

diperlukan dalam mencetak kain motif dengan teknik printing serta toko 

mencetak stiker dan artpaper untuk kemasan masker. Toko plastik untuk 

membeli kemasan plastik untuk produk masker kain motif. 

9. Cost Structure 

 

Cost structure membutuhkan laporan keuangan secara menyeluruh. 

Adapun cost structure atau struktur biaya dari INKAIN meliputi biaya tenaga 

kerja yang terdiri dari tenaga kerja bagian penjualan dan bagian produksi. Biaya 

peralatan yang terdiri dari mesin jahit, gunting kain, gunting benang dan jarum, 

Biaya bahan baku yang terdiri dari kain motif, katin katun toyobo, kain kertas 

viselin, karet masker dan benang. Biaya kemasan atau packaging yaitu plastik, 

kertas artpaper dan stiker. Biaya listrik yang diperlukan untuk mesin jahit untuk 

memproduksi masker kain motif. 

4.4. Business Plan 

 

4.4.1. Hasil Legalitas Hukum 

 

1. Hasil Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

 

Pada proses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak usaha INKAIN, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka halaman 
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https://ereg.pajak.go.id/, kemudian melakukan registrasi melalui email. Setelah itu 
 

membuat akun untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Akun Ereg Pajak sudah terdaftar selanjutnya pengisian data untuk pendaftaran 

NPWP. Setelah melakukan pendaftaran, sekitar 3 – 5 hari akan mendapatkan kartu 

NPWP melalui kurir dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. 

Pada Gambar 4.3 merupakan amplop Nomor Pokok Wajib Pajak INKAIN. 

 
 

Gambar 4.3 Amplop Pengiriman Nomor Pokok Wajib Pajak 

 

Pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 menunjukan kartu Nomor Pokok 

Wajib Pajak INKAIN tercatat atas nama Raissa Abitha Daniswara dengan nomor 

41.448.571.4-619.000. Setelah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dikirimkan ke 

alamat yang sudah dicantumkan, maka Nomor Pokok Wajib Pajak dapat digunakan 

untuk kegiatan usaha yang lain. 

 

Gambar 4.4 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 

https://ereg.pajak.go.id/
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Gambar 4.5 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (2) 

 

2. Hasil Pengurusan Nomor Induk Berusaha 

 

Pada proses pembuatan Nomor Induk Berusaha di Surabaya menggunakan 

sistem online dengan mengakses pada www.oss.go.id. Sebelum melakukan 

pendaftaran, untuk melakukan verifikasi melalui email untuk mendapatkan akun 

Online Single Submission (OSS) yang digunakan untuk melakukan pembuatan 

Nomor Induk Berusaha dan Surat Izin Usaha Mikro Kecil. Pada Gambar 4.6 

menunjukan konfirmasi regristrasi akun sistem Online Single Submission (OSS). 

 
 

Gambar 4.6 Konfirmasi Regristrasi Akun Sistem OSS 

http://www.oss.go.id/
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Dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Surat Izin Usaha terdapat 

tiga tahap pengisian data yaitu tahap pertama pengisian data usaha, seperti Biodata, 

NPWP dan modal usaha. Tahap kedua, pengecekan data dan tahap ketiga validasi 

data. Setelah Nomor Induk Berusaha sudah terbit maka dapat di download. Nomor 

Induk Berusaha dari bisnis INKAIN dapat dilihat pada halaman lampiran. 

3. Hasil Pengurusan Surat Izin Usaha Mikro Kecil 

 

Pengurusan surat izin usaha mikro kecil terdapat data yang diperlukan 

seperti kekayaan bersih dari bisnis atau perusahaan. Pada bisnis INKAIN memiliki 

kekayaan bersih sebanyak Rp 2.675.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha). Pada Bagan 3.3 menunjukkan bahwa pembuatan Surat Izin Usaha 

Mikro Kecil sama seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha. Surat Izin Usaha 

Mikro Kecil INKAIN termasuk dalam kode KBLI 47711 yaitu perdagangan eceran 

pakaian, dengan nomor surat 1250000662649. File Surat Izin Usaha Mikro dapat 

dilihat pada halaman lampiran. 

4. Hasil Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan 

 

Proses pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan melalui tujuh langkah. 

Langkah  pertama  melakukan  pendaftaran  akun  pada https://ssw.surabaya.go.id. 

Untuk langkah kedua pengisian data pemohon, langkah ketiga data permohonan, 

langkah keempat data kelembagaan, langkah kelima data KBLI, langkah keenam 

data barang/jasa utama dan langkah ketujuhh upload persyaratan. Pada langkah 

terakhir upload persyaratan melakukan unggah surat surat yang dibutuhkan seperi 

surat permohonan SIUP, surat pernyataan lokasi usaha, dan surat pernyataan belum 

memiliki SIUP yang di tanda tangan menggunakan materai 10.000. Selain surat 

https://ssw.surabaya.go.id/
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surat tersebut, juga di perlukan untuk upload e-KTP, pas foto terbaru, Nomor Induk 

Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 
 

Gambar 4.7 Langkah Pendaftaran SIUP 

 
 

Setelah melakukan unggah berkas-berkas yang diperlukan dalam 

pembuatan SIUP akan mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran SIUP seperti 

pada Gambar 4.7. Apabila tidak ada revisi atau perbaikan dari berkas yang telah di 

upload, maka SIUP dapat di terbitkan dan sudah dapat digunakan untuk kegiatan 

usaha. 

 

Gambar 4.8 Tanda Terima Pendaftaran SIUP 
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4.4.2. Hasil Rencana Pemasaran 

 

1. Hasil Segmenting, Targeting, Positioning 

 

Hasil implementasi bisnis pada INKAIN menggunakan segmenting, 

targeting dan positioning. Berdasarkan strategi segmenting, targeting dan 

positioning, INKAIN lebih banyak di jangkau oleh customer yang berada di kota 

Surabaya yang sesuai dengan strategi awal dari bisnis INKAIN. Selain itu, produk 

masker kain motif ini juga dibeli oleh customer yang memiliki usia dari 15–50 

tahun, namun untuk masker kain motif ini lebih banyak di minati oleh remaja, baik 

laki-laki maupun perempuan yang memiliki usia sekitar 15–25 tahun. Pada Gambar 

4.9 menunjukkan jangkauan bisnis dari INKAIN yang lebih banyak di dominan 

oleh para remaja perempuan 18-24 tahun sebesar 50,8% dan banyak di jangkau dari 

provinsi jawa barat sebanyak 19,9% dan jawa timur sebanyak 19,3% 

 

Gambar 4.9 Insights Instagram 
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2. Hasil Marketing Mix 

 

Hasil dari implementasi marketing mix atau bauran pemasaran salah 

satunya menggunakan 4P yaitu product, price, place dan promotion. Kegiatan 

pemasaran pada bisnis INKAIN ini menggunakan media sosial instagram. Pada 

media sosial instagram ini terdapat fitur insight yang merupakan salah satu fitur 

yang disediakan oleh instagram untuk mengetahui statistik dasar pada konsumen 

dalam mengakses instagram dari INKAIN. Dari hasil fitur insight, dapat terlihat 

seberapa banyak konsumen INKAIN mengakses konten yang telah dibuat. 

Gambar 4.10 menunjukan fitur impressions pada instagram yang 

menampilkan berapa kali konten ditampilkan, terlepas dari apakah konten tersebut 

diklik atau tidak. Sedangkan pada Gambar 4.11 menunjukkan fitur reach pada 

instagram yang menampilkan jumlah akun instagram yang telah melihat postingan 

feed pada instagram INKAIN. 

  

 
Gambar 4.10 Insights Instagram (2) Gambar 4.11 Insights Instagram (3) 
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Kegiatan pemasaran INKAIN dalam pelaksanaannya memiliki jadwal 

pemasaran online media sosial Instagram. Pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 merupakan 

jadwal pemasaran online bulan Juni dan Juli 2021. 

Tabel 4.4 Pelaksanaan Pemasaran Online Instagram Bulan Juni 2021 

 

Bulan Juni 2021 

M ke 
- 

Sun Mon Tue Wed Thurs Fri Sat 

 
1 

  1 
Edit 

Feeds 

Instagram 

2 3 
Edit 

Highlight 

Instagram 

4 5 

 

 
2 

6 7 
Edit 

Story 

Instagram 

Ready 
Mask 

8 9 10 11 12 

 

 
3 

13 14 
Upload 

Foto 

Produk di 

Feeds 
Instagram 

15 
Edit 

Feeds 

Instagram 

16 17 
Upload 

Story 

Ready 

Mask 

18 19 

 

 

 

 
4 

20 
Upload 

Story 

Ready 

Mask 

21 22 23 
Upload 

Feeds 

Instagram 

24 
Pembuatan 

Linktree di 

Instagram 

untuk 

akses 

Whatsapp 

dan 

Shopee 

INKAIN 

25 26 

 
 

5 

27 28 
Upload 

Story 

Ready 

Mask 

29 30    
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Tabel 4.5 Pelaksanaan Pemasaran Online Instagram Bulan Juli 2021 

 

Bulan Juli 2021 

M ke 
- 

Sun Mon Tue Wed Thurs Fri Sat 

 
1 

  1 2 
Upload 

Video 

Story 

1 2 3 

 
 

2 

4 5 
Upload 

Story 

Ready 

Mask 

6 7 8 9 10 

 
3 

11 12 13 14 15 
Upload 

Video 

Story 

16 17 

 
4 

18 19 20 
Post Story 

Idul Adha 

21 22 23 24 

 

 
5 

25 26 
Upload 

Video 

Story 

Review 

Produk 

27 28 29 30 31 

 
 

4.4.3. Hasil Rencana Operasional 

 

1. Hasil Timeline Kegiatan 

 

Tahapan kegiatan meliputi jadwal dengan urutan yang tertera pada Tabel 

 

3.7 implementasi kegiatan bisnis INKAIN. Kegiatan pemasaran juga telah 

dilakukan, seperti kegiatan foto dan video produk untuk konten instagram, 

melakukan pemasaran instagram Ads, dan melakukan kegiatan paid promote 

melalui story instagram, penjualan online dan evaluasi kegiatan mingguan. 

Kegiatan penjualan pada masker kain motif ini dilakukan secara online melalui 
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instagram, whatsapp bisnis, dan shopee. Pada Gambar 4.12 merupakan tampilan 

instagram INKAIN dengan username @inkain.co. 

 
 

Gambar 4.12 Tampilan Instagram INKAIN 
 

 

Gambar 4.13 Tampilan Whatsapp Bisnis INKAIN 

 

Pada Gambar 4.13 menunjukan tampilan whatsapp bisnis dari INKAIN. 

Whatsapp bisnis diperlukan agar dapat memudahkan komunikasi dengan 

pelanggan. Tampilan whatsapp bisnis juga mendukung dalam kegiatan berbisnis, 

seperti fitur katalog produk, jam operasional toko, link untuk mengakses akun 



92 
 

 

media sosial lainnya untuk memudahkan pelanggan dapat terhubung dengan semua 

platform yang digunakan INKAIN dalam mengimplementasikan bisnis. 

 
 

Gambar 4.14 Tampilan Shopee INKAIN 

 

Pada Gambar 4.14 menunjukan tampilan akun shopee dari INKAIN. 

Kegiatan pemasaran produk untuk menarik pelanggan pada shopee dengan 

memberikan potongan 5% dengan minimal belanja Rp 30.000 apabila mengikuti 

atau memfollow akun INKAIN. 

2. Hasil Struktur Organisasi 

 

Pada kegiatan bisnis mulai dari persiapan serta implementasi bisnis yang 

dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2021, struktur organisasi yang terdapat 

pada Bagan 3.6 masih memerlukan penyesuaian dalam implementasinya. Struktur 

organisasi yang berjalan selama implementasi bisnis terdapat pada Bagan 4.1. 
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Bagian 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi INKAIN 

 
 

Pada Bagan 4.1 menunjukkan struktur organisasi pada bisnis INKAIN. 

Terdapat pemilik bisnis yang melakukan control serta membantu berjalannya 

implementasi bisnis. Bagian penjualan yang memiliki tugas melakukan penjualan 

produk masker kain motif melalui media offline dan media online seperti Instagram, 

Whatsaap Bisnis, dan Shopee. Bagian penjahit memiliki tugas untuk memproduksi 

masker kain motif. 

3. Hasil Spesifikasi Jabatan 

 

Pada kegiatan implementasi bisnis, kriteria tenaga kerja dari INKAIN 

harus sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Kebutuhan tenaga kerja yang 

ditetapkan sebelumnya, seperti memiliki ketekunan, tanggung jawab, kejujuran, 

keuletan, kemampuan sesuai dengan tenaga kerja dimasing-masing bagian. Adapun 

spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh INKAIN, sebagai berikut: 

a) Tenaga Kerja Bagian Penjualan 

 

Tenaga kerja pada bagian penjualan pada INKAIN memiliki tugas untuk 

mengelola media social dan marketplace untuk kegiatan penjualan masker kain 

motif, serta melakukan upload foto produk dan promo. 

Pemilik 

Bagian Penjahit 
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b) Tenaga Kerja Bagian Penjahit 

 

Tenaga kerja pada bagian penjahit memiliki keterampilan dalam 

menjahit, selain itu mengetahui beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk 

memproduksi masker, membuat pola serta mampu menggunakan mesin jahit. 

4. Hasil Jadwal Kegiatan 

 

Pada Tabel 4.6 menunjukan hasil jadwal kegiatan INKAIN selama 

kegiatan implementasi bisnis. Penjadwalan kegiatan dalam hasil rencana 

operasional mencakup perencanaan waktu dari setiap target yang telah diatur 

perharinya. 

Tabel 4.6 Hasil Jadwal Kegiatan INKAIN 

 

 

No 

 

Rencana Kegiatan 

Mei Juni Juli Agustus 

Minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Tahap Awal 

1. Analisa Pasar              

2. Observasi dan Survei              

3. Penyusunan Proposal              

4. Pengerjaan Revisi 

Proposal 

             

5. Pengumpulan Revisi 
Proposal 

             

Tahap Pelaksanaan 

6. Sidang Proposal              

7. Pengerjaan Revisi 
Proposal Setelah 

Sidang 

             

8. Pengumpulan Revisi 

Proposal Setelah 

Sidang 

             

Implementasi Business Plan 

9. NPWP              

10 Pembelian Bahan 

Baku 

             

11. Proses Produksi 
Masker 

             

12. Photoshoot Produk              

13. Editing Foto              
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  Mei Juni Juli Agustus 

No Rencana Kegiatan Minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

14. Editing Foto              

15. Desain Feed 

Instagram 

             

16. Paid Promote              

17. Pembuatan Shopee              

18. Upload Produk 

Shopee 

             

19. Upload Produk 
Instagram 

             

20. Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

             

21. Izin Usaha Mikro 
Kecil (UIMK) 

             

22. SIUP              

23. Instagram Ads              

24. Endorsement              

25. Evaluasi Mingguan              

Tahap Akhir 

26. Penyusunan Tugas 

Akhir 

             

27. Sidang Akhir              

 

4.4.4. Hasil Rencana Keuangan 

 

1. Biaya Investasi 

 

Biaya investasi menjadi biaya atau modal yang dibutuhkan untuk 

memproduksi masker kain motif. Investasi terdiri dari mesin jahit, gunting kain, 

jarum dan gunting benang. Tabel 4.7 Menunjukkan rincian komponen biaya 

investasi yang dibutuhkan INKAIN. 

Tabel 4.7 Komponen Biaya Investasi INKAIN 

 

No Rincian Unit Harga (Rp) Total Harga (Rp) 

1. Mesin Jahit 1 pcs 1.800.000 1.800.000 

2. Gunting Kain 1 pcs 40.000 40.000 

3. Jarum 1 pack 30.000 30.000 

4. Gunting Benang 1 pcs 5.000 5.000 

Total 1.875.000 
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2. Biaya Produksi 

 

Biaya produksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan 

kebutuhan produksi untuk menghasilkan produk masker kain motif. Pada Tabel 4.8 

Menunjukkan rincian biaya yang diperlukan untuk proses produksi INKAIN. 

Tabel 4.8 Biaya Produksi INKAIN 

 

No Rincian Unit Harga (Rp) 
Total Harga 

(Rp) 

1 Kain Motif 6 meter Rp104.000 Rp624.000 

2 Kain Hitam Toyobo 8 meter Rp32.500 Rp260.000 

3 Kain Kertas Viselin 6 meter Rp9.000 Rp54.000 

4 Karet Masker 1 gulung Rp30.000 Rp30.000 

5 Benang 5 pcs Rp1.250 Rp6.250 

6 Plastik Packaging 2 pack Rp5.000 Rp10.000 

7 Artpaper Packaging 38 lembar Rp2.000 Rp76.000 

8 Stiker 5 lembar Rp3.000 Rp15.000 

9 B. Gaji Penjahit 240 pcs Rp3.000 Rp720.000 

10 B. Gaji Penjualan 240 pcs Rp1.000 Rp240.000 

11 Transport (Bensin)  Rp20.000 Rp20.000 

12 Listrik  Rp100.000 Rp100.000 

13 
Depresiasi Mesin dan 

Peralatan 

 
Rp156.249 Rp156.249 

Total Rp2.311.499 

 
 

3. Biaya Operasional 

 

Biaya operasional merupakan bagian utama dari penghitungan 

pendapatan operasional pada suatu bisnis yang menjadi bagian penting dalam 

kegiatan bisnis. Komponen yang diperlukan dalam biaya operasional yaitu biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 

menunjukkan biaya tetap dan biaya variabel dalam bisnis INKAIN. 
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Tabel 4.9 Fixed Cost 

 

Fixed Cost (Biaya Tetap) 

No Rincian Unit Harga (Rp) 
Total Harga 

(Rp) 

Despresiasi / 

bulan (Rp) 

1 Mesin Jahit 1 pcs Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000 

2 Gunting Kain 1 pcs Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 3.333 

3 Jarum 1 pack Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 2.500 

4 Gunting Benang 1 pcs Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 416 

5 Listrik  Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 

Total Fixed Cost Rp 1.975.000 Rp 256.249 

 
 

Tabel 4.10 Variable Cost 

 

Variable Cost (Biaya Variabel) 

No Rincian Unit Harga (Rp) 
Total Harga 

(Rp) 

1 Kain Motif 6 meter Rp104.000 Rp624.000 

2 Kain Hitam Toyobo 8 meter Rp32.500 Rp260.000 

3 Kain Kertas Viselin 6 meter Rp9.000 Rp54.000 

4 Karet Masker 1 gulung Rp30.000 Rp30.000 

5 Benang 5 pcs Rp1.250 Rp6.250 

6 Plastik Packaging 2 pack Rp5.000 Rp10.000 

7 Artpaper Packaging 38 lembar Rp2.000 Rp76.000 

8 Stiker 5 lembar Rp3.000 Rp15.000 

9 B. Gaji Penjahit 240 pcs Rp3.000 Rp720.000 

10 B. Gaji Penjualan 240 pcs Rp1.000 Rp240.000 

11 Transport  Rp 20.000 Rp 20.000 

Total Variable Cost Rp 2.055.250 

 
 

Biaya Operasional INKAIN, terdapat biaya operasional yaitu biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Total keseluruhan biaya tetap (fixed 

cost) sebesar Rp 1.975.000 dengan depresiasi mesin dan peralatan dalam 12 bulan 

sebesar Rp 256.249. Total keseluruhan biaya variabel (variable cost) biaya variabel 

(variable cost) sebesar Rp 2.055.250. 
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4. Biaya Promosi 

 

Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan pemasaran perusahaan, terutama dalam pelaksanaan 

kegiatan promosi. Biaya promosi ini secara langsung dapat mempengaruhi 

penjualan perusahaan. 

Tabel 4.11 Biaya Promosi INKAIN 

 

Biaya Promosi 

No Rincian Biaya (Rp) 

1. Endorsement 0 

2. Paid Promote 15.000 

3. Instagram Ads 20.000 

Total Biaya Promosi 35.000 

 
 

Pada Tabel 4.11 menunjukkan biaya dari kegiatan promosi bisnis 

INKAIN yang dilakukan untuk mempromosikan suatu bisnis di media sosial, 

seperti endorsement yang merupakan kegiatan pemasaran melalui influencer atau 

selebgram yang memiliki pengikut yang cukup banyak dan dapat mempromosikan 

bisnis dengan baik, INKAIN melakukan endorsement dengan salah satu pemilik 

akun instagram yang memiliki jumlah followers sebanyak 8.934. Namun dalam 

kegiatan endorsement ini, pemilik akun membuka free endorsement sehingga 

pemilik bisnis hanya mengirimkan produknya saja untuk di review tanpa membayar 

jasa promosi. Kegiatan promosi yang kedua paid promote, dengan cara membayar 

suatu organisasi yang membuka jasa untuk mempromosikan bisnis berupa story 

atau feed instagram. Kegiatan promosi yang tiga Instagram Ads, yang hampir sama 

dengan kegiatan paid promote dengan mempromosikan bisnis berupa story atau 

feed instagram, namun yang melakukan kegiatan promosi yaitu dari pihak 

instagram sendiri. 
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5. Harga Pokok Produksi 

 

Tabel 4.12 Harga Pokok Produksi INKAIN 

 

Harga Pokok Produksi 

Biaya Bahan Baku Rp1.075.250 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp960.000 

Biaya Overhead (Transport, Listrik, 

Mesin) Rp276.249 

Biaya Promosi Rp35.000 

Total Harga Pokok Produksi Rp2.346.499 

Jumlah Produk 240 pcs 

Harga Per-pcs Masker Rp9.777 

Margin 40% Rp3.911 

Harga Setelah ditambah Margin Rp13.688 

Harga Jual Produk Rp15.000 

 

 

Harga Pokok Produksi = 
B.Bahan Baku+B.Tenaga Kerja Langsung+B.Overhead+B.Promosi 

Total Produksi 

 

= 
1.075.250+960.000+276.249+35.000 

240 pcs 
 

= 2.346.499 / 240 pcs masker 

= 9.677 / pcs masker 

 
Pada Tabel 4.12 menunjukkan harga pokok produksi dalam 240 pcs 

masker kain motif sebesar Rp 2.346.499. Dari hasil tersebut dibagi dengan total 

jumlah produk yang di produksi, sehingga harga pokok produksi masker kain motif 

sebesar Rp 9.677 per masker, dengan margin 40% dan setelah dibulatkan harga jual 

produk sebesar Rp 15.000. 
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6. Harga Pokok Penjualan 

 

Tabel 4.13 Harga Pokok Penjualan INKAIN 

 

INKAIN   

HARGA POKOK PENJUALAN 

Periode Juni 2021 

(Dalam Rupiah) 

Harga Pokok Penjualan Jumlah 

Persediaan Awal 1.075.250 

 

Pembelian Barang 1.216.249  

Biaya Angkut 20.000  

Retur Pembelian 0  

 

Pembelian Bersih 1.236.249 

Barang Tersedia untuk Dijual 2.311.499 

Persediaan Akhir 96.310 

HARGA POKOK PENJUALAN 2.215.189 

 
 

Pada Tabel 4.13 menunjukkan harga pokok penjualan pada INKAIN 

yang dihasilkan sebesar Rp 2.215.189. Produksi yang dilakukan INKAIN sebanyak 

240 pcs produk masker kain motif, terjual sebanyak 230 pcs produk serta tersisa 

sebanyak 10 pcs produk. 

7. Payback Period (PP) 

 

Payback Period (PP) = 
Total Investasi

 
Besaran Jumlah Arus Kas 

 

 
x 12 bulan 

 

= 
1.875.000 

41.400.000 
x 12 bulan = 0,5bulan 

 

Payback Period (PP) mengacu pada periode bulan atau tahun yang 

diperlukan untuk memulihkan nilai investasi yang diterbitkan. Dari hasil 
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perhitungan Payback Period (PP) bahwa pengembalian investasi pada bisnis 

INKAIN yaitu selama 0,5 bulan. 

8. Return on lnvestment (ROI) 

 

Return on investment (ROI) merupakan rasio yang menampilkan hasil 

dari total aset yang digunakan oleh perusahaan atau ukuran efisiensi manajemen. 

Return On Investment (ROI) = (
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎 

) x 100% 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

 
3.450.000 

) x 100% = 1,84 % 
1.875.000 

 

Perhitungan Return on Investment (ROI) dalam pengembalian investasi 

selama satu tahun pada bisnis INKAIN, apabila laba perbulan yang dihasilkan 

sebesar 3.450.000 yaitu sebesar 1,84% 

9. Break Event Point (BEP) 

 

BEP (Unit) =  
Total Biaya Tetap (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡) 

Harga per unit−Biaya Variabel Per Unit 

 

= 
Rp 1.975.000 

15.000−9.677 
= 371 Pcs Masker 

 

 

BEP (Harga) = 
Total Biaya Tetap (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡) 

Harga Per Unit−Biaya Variabel Per Unit 

 
x Harga Per Unit 

 

= 
Rp 1.975.000 

15.000−9.677 
x 15.000 = 5.565.470 

 

Dari hasil perhitungan Break Event Point (BEP) dalam unit bahwa bisnis 

INKAIN harus memproduksi masker kain motif sebanyak 371 masker untuk 

mencapai Break Event Point (BEP) atau titik impas. Sedangkan hasil dari 

perhitungan Break Event Point (BEP) dalam harga bahwa INKAIN harus mencapai 

= ( 
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penjualan sebanyak Rp 5.565.470 untuk mendapatkan Break Event Point (BEP) 

atau titik impas. 

10. Pemasukan dan Pengeluaran Perbulan 

 

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan transaksi yang 

terjadi dalam melakukan kegiatan usaha. Transaksi tersebut termasuk jual beli serta 

transaksi-transaksi lainnya. Laporan keuangan berisi data transaksi keuangan 

perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan tersebut dapat diuraikan untuk 

evaluasi dan pembahasan perkembangan bisnis ke depan. 

Tabel 4.14 Pemasukan INKAIN 

 

PEMASUKAN INKAIN 

 

Tanggal 

 

Keterangan 

Unit 

Perjual 

(Pcs) 

Kredit  

Total 
Penjualan Lain-lain 

01-Jun-21 Modal Awal   Rp5.000.000 Rp5.000.000 

13-Jun-21 Penjualan (WA) 9 Rp135.000  Rp135.000 

14-Jun-21 Penjualan (Offline) 10 Rp150.000  Rp150.000 

 

16-Jun-21 
Penjualan 

(Instagram) 

 

6 
 

Rp90.000 
  

Rp90.000 

17-Jun-21 Penjualan (WA) 5 Rp75.000  Rp75.000 

 

18-Jun-21 
Penjualan 

(Instagram) 

 

2 
 

Rp30.000 
  

Rp30.000 

 Penjualan (WA) 5 Rp75.000  Rp75.000 

19-Jun-21 Penjualan (WA) 3 Rp45.000  Rp45.000 

 Penjualan 

(Instagram) 

 

3 
 

Rp45.000 
  

Rp45.000 

20-Jun-21 Penjualan (WA) 3 Rp45.000  Rp45.000 

 Penjualan (WA) 2 Rp30.000  Rp30.000 

21-Jun-21 Penjualan (WA) 6 Rp90.000  Rp90.000 

 

22-Jun-21 
Penjualan 
(Instagram) 

 

2 
 

Rp30.000 
  

Rp30.000 

 Penjualan (WA) 7 Rp105.000  Rp105.000 

23-Jun-21 Penjualan (WA) 100 Rp1.500.000  Rp1.500.000 

24-Jun-21 Penjualan (Offline) 2 Rp30.000  Rp30.000 

 Penjualan 

(Instagram) 

 

2 
 

Rp30.000 
  

Rp30.000 

 Penjualan (WA) 3 Rp45.000  Rp45.000 
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PEMASUKAN INKAIN 

 

Tanggal 

 

Keterangan 

Unit 

Perjual 
(Pcs) 

Kredit  

Total 
Penjualan Lain-lain 

25-Jun-21 Penjualan (WA) 3 Rp45.000  Rp45.000 

 Penjualan 

(Instagram) 

 

2 
 

Rp30.000 
  

Rp30.000 

26-Jun-21 Penjualan (WA) 40 Rp600.000  Rp600.000 

27-Jun-21 Penjualan (WA) 4 Rp60.000  Rp60.000 

 Penjualan 

(Instagram) 

 

3 
 

Rp45.000 
  

Rp45.000 

28-Jun-21 Penjualan (WA) 3 Rp45.000  Rp45.000 

26-Jul-21 Penjualan (Shopee) 2 Rp30.000  Rp30.000 

04-Agu-21 Penjualan (Offline) 3 Rp45.000  Rp45.000 

Total 230 Rp3.450.000  Rp8.450.000 
 

 

Pada Tabel 4.14 menunjukkan laporan pemasukan pada bisnis INKAIN, 

terdapat modal awal dalam memulai bisnis sebesar Rp5.000.000. Pemasukan pada 

bisnis INKAIN dilakukan penjualan sebanyak 230 pcs produk dengan total 

penjualan sebesar Rp 3.450.000. 

Tabel 4.15 Pengeluaran INKAIN 

 

PENGELUARAN INKAIN 

 
Tanggal 

 
Keterangan 

 
Unit 

Debit  
Total Bahan 

Baku 
Lain-lain 

01-Jun-21 Pembelian mesin jahit 1 pcs  Rp1.800.000 Rp1.800.000 

 Pembelian gunting kain 1 pcs  Rp40.000 Rp40.000 

 Pembelian jarum 1 pcs  Rp30.000 Rp30.000 

 Pembelian gunting benang 1 pcs  Rp5.000 Rp5.000 

02-Jun-21 Cetak kain motif 2 meter Rp208.000  Rp208.000 

 Pembelian kain katun hitam 

Toyobo 
4 meter Rp130.000 

 
Rp130.000 

 Pembelian kain kertas viselin 2 meter Rp18.000  Rp18.000 

03-Jun-21 Pembelian karet masker 1 gulung Rp30.000  Rp30.000 

 Pembelian Benang 5 pcs Rp6.250  Rp6.250 

15-Jun-21 Pembelian Plastik Packaging 2 pack Rp10.000  Rp10.000 

 
Cetak Artpaper Packaging 

38 
lembar 

Rp76.000 
 

Rp76.000 
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PENGELUARAN INKAIN 

 
Tanggal 

 
Keterangan 

 
Unit 

Debit  
Total Bahan 

Baku 
Lain-lain 

 Cetak Stiker Packaging 5 lembar Rp15.000  Rp15.000 

17-Jun-21 Cetak kain motif 2 meter Rp208.000  Rp208.000 

 Pembelian kain katun hitam 

Toyobo 
4 meter Rp130.000 

 
Rp130.000 

 
 

19-Jun-21 

Pembelian kain kertas viselin 2 meter Rp18.000  

Rp15.000 

Rp18.000 

Paid Promote Story 

Instagram 
Rp15.000 

20-Jun-21 Cetak kain motif 2 meter Rp208.000  Rp208.000 

 Pembelian kain kertas viselin 2 meter Rp18.000  Rp18.000 

 Transport (Bensin)   Rp20.000 Rp20.000 

 Biaya Listrik   Rp100.000 Rp100.000 

21-Jun-21 B. Gaji Penjahit   Rp720.000 Rp720.000 

 B. Gaji Penjualan   Rp240.000 Rp240.000 

26-Jul-21 Instagram Ads   Rp20.000 Rp20.000 

Total Pengeluaran  Rp1.075.250 Rp2.990.000 Rp4.065.250 
 

Pada Tabel 4.15 Menunjukkan pengeluaran yang dilakukan oleh bisnis 

INKAIN. Pembelian bahan baku untuk memproduksi masker kain motif sebanyak 

Rp1.075.250, kegiatan promosi Paid Promote dan Instagram Ads sebesar 

Rp35.000, pembayaran gaji pegawai sebesar Rp960.000. Total keseluruhan 

pengeluaran INKAIN dalam mengimplementasikan bisnis yaitu Rp4.065.250. 

Pada Tabel 4.16 menunjukkan mutasi kas pada bisnis INKAIN yang menjadi 

gabungan antara biaya pemasukan dan biaya pengeluaran pada hasil implementasi 

bisnis INKAIN. 

Tabel 4.16 Mutasi Kas INKAIN 

 

MUTASI KAS INKAIN 

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 

01-Jun-21 Modal Awal Rp5.000.000  Rp5.000.000 

01-Jun-21 Pengeluaran  Rp1.875.000 Rp3.125.000 

02-Jun-21 Pengeluaran  Rp356.000 Rp2.769.000 

03-Jun-21 Pengeluaran  Rp36.250 Rp2.732.750 
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MUTASI KAS INKAIN 

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 

13-Jun-21 Pemasukan Rp135.000  Rp2.867.750 

14-Jun-21 Pemasukan Rp150.000  Rp3.017.750 

15-Jun-21 Pengeluaran  Rp101.000 Rp2.916.750 

16-Jun-21 Pemasukan Rp90.000  Rp3.006.750 

17-Jun-21 Pengeluaran  Rp356.000 Rp2.650.750 

 Pemasukan Rp75.000  Rp2.725.750 

18-Jun-21 Pemasukan Rp105.000  Rp2.830.750 

19-Jun-21 Pemasukan Rp90.000  Rp2.920.750 

 Pengeluaran  Rp15.000 Rp2.905.750 

20-Jun-21 Pengeluaran  Rp346.000 Rp2.559.750 

 Pemasukan Rp75.000  Rp2.484.750 

21-Jun-21 Pemasukan Rp90.000  Rp2.394.750 

 Pengeluaran  Rp960.000 Rp1.434.750 

22-Jun-21 Pemasukan Rp135.000  Rp1.569.750 

23-Jun-21 Pemasukan Rp1.500.000  Rp3.069.750 

24-Jun-21 Pemasukan Rp105.000  Rp3.174.750 

25-Jun-21 Pemasukan Rp75.000  Rp3.249.750 

26-Jun-21 Pemasukan Rp600.000  Rp3.849.750 

 Pengeluaran  Rp20.000 Rp3.829.750 

27-Jun-21 Pemasukan Rp105.000  Rp3.934.750 

28-Jun-21 Pemasukan Rp45.000  Rp3.979.750 

26-Jul-21 Pemasukan Rp30.000  Rp4.009.750 

04-Agu-21 Pemasukan Rp45.000  Rp4.054.750 

05-Agu-21 Saldo Akhir Rp8.450.000 Rp4.065.250 Rp4.054.750 

 

 

11. Neraca 
 

Tabel 4.17 Neraca INKAIN 

 

 INKAIN  

NERACA 
Periode Juni - Agustus 2021 

 Debit Kredit 

AKTIVA LANCAR   

Kas Rp4.228.501  

Peralatan Jahit Rp1.875.000  

Bahan Baku Habis Pakai Rp1.075.250  

Jumlah Aktiva Lancar Rp7.178.751  
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MODAL   

Modal Awal  Rp5.000.000 

   

Pendapatan  Rp3.450.000 

Jumlah Modal  Rp8.450.000 

   

KEWAJIBAN LANCAR   

Beban Gaji Rp960.000  

Beban Iklan Rp35.000  

Beban Ak. Penyusutan Mesin 

dan Peralatan 

 

Rp156.249 
 

Beban Listrik Rp100.000  

Beban Lain-lain Rp20.000  

Jumlah Kewajiban Lancar Rp1.271.249  

   

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

MODAL 
Rp8.450.000 Rp8.450.000 

 

 

Pada Tabel 4.17 menunjukkan perhitungan neraca pada bisnis INKAIN 

dengan jumlah aktiva lancar sebesar Rp 7.178.751, dengan jumlah modal awal dan 

pendapatan sebesar Rp 8.450.000 dan kewajiban lancar dengan jumlah sebesar Rp 

1.271.249. Sehingga total dari jumlah kewajiban dan modal dari bisnis INKAIN 

yaitu sebesar Rp 8.450.000. 

12. Laporan Laba Rugi 

 

Tabel 4.18 Laporan Laba Rugi INKAIN 

 

INKAIN 

LAPORAN LABA RUGI 

Periode Juni - Agustus 2021 

PENDAPATAN   

Penjualan Rp3.450.000 Rp3.450.000 

   

HARGA POKOK PENJUALAN   

Biaya Bahan Baku Rp1.075.250  

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp960.000  

Biaya Overhead Rp276.249  

  Rp2.311.499 
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LABA KOTOR  Rp1.138.501 

   

BEBAN OPERASIONAL   

Beban Iklan Rp35.000 Rp35.000 

   

LABA BERSIH  Rp1.103.501 
 

Pada Tabel 4.18 menunjukkan hasil perhitungan laporan laba rugi pada 

bisnis INKAIN. Dengan pemasukan dari penjualan sebesar Rp 3.450.000 yang 

dihasilkan dari 230 produk masker kain motif yang terjual. Perhitungan Harga 

Pokok Penjualan yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead yang menghasilkan laba kotor sebesar Rp2.311.499. Beban 

operasional yang terdiri dari beban iklan dengan total Rp 35.000, sehingga dari 

perhitungan laba bersih usaha masker motif kain INKAIN yaitu sebesar 

Rp1.103.501. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari implementasi bisnis pada 

INKAIN, kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 

1. Pada legalistas hukum, INKAIN menetapkan 4 (empat) legalitas hukum 

sebagai persyaratan dalam membangun sebuah bisnis yang terdiri dari Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro 

Kecil (IUMK) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Adapun legalitas 

hukum tersebut agar bisnis INKAIN dapat lebih dimudahkan untuk 

melakukan kegiatan usaha lainnya. 

2. Pada hasil pemasaran, INKAIN menerapkan strategi pemasaran dengan 

menggunakan segmenting, targeting, positioning (STP) dan marketing mix. 

Kedua strategi pemasaran INKAIN terimplementasi sesuai rencana, kegiatan 

pemasaran dan penjualan INKAIN menggunakan platform media sosial 

seperti instagram. INKAIN memiliki 3 (tiga) program dalam memasarkan 

produk INKAIN dengan melakukan paid promote yang dimana bisnis 

INKAIN akan di pasarkan oleh organisasi yang sedang membuka jasa 

promosi. INKAIN juga melakukan program endorsement yang dimana 

produk masker kain akan dipasarkan dan di review oleh salah satu akun 

instagram yang memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak dan 

berpengaruh dalam kegiatan bisnis. Program yang terakhir yaitu instagram 

Ads yang sistemnya hampir sama seperti paid promote, namun untuk 

pemasaran menggunakan instagram Ads langsung dikelola oleh aplikasi 
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instagram dan lebih banyak menjangkau akun-akun melalui story, feeds, dan 

 

explore. 

 

3. Pada hasil operasional INKAIN melakukan kegiatan penjualan melalui 

instagram, whatsapp bisnis dan shopee. Dari hasil penjualan dari 3 (tiga) 

media tersebut customer lebih banyak order menggunakan instagram dan 

whatsapp bisnis, dan shopee. Pada struktur organisasi INKAIN terdiri dari 

pemiliki, bagian penjualan dan bagian penjahit. 

4. Pada hasil keuangan INKAIN sudah tercatat dengan baik. Sumber dari modal 

awal yang didapatkan dari dana pribadi untuk menjalankan kegiatan 

implementasi bisnis sebesar Rp 5.000.000. Anggaran pembelian bahan baku 

dan target penjualan juga tidak sesuai pada rencana awal bisnis. Laporan 

keuangan dari pemasukan dan pengeluaran perbulan, laporan neraca dan 

laporan laba rugi sudah terealisasikan dengan laba bersih sebesar 

Rp1.103.501. 

5. Metode analisis SWOT, Studi Kelayakan Bisnis, Business Model Canvas 

(BMC) dan Business Plan yang digunakan INKAIN dalam 

mengimplementasikan business plan sudah berhasil dilakukan meskipun 

terdapat beberapa yang tidak sesuai dari rencana awal bisnis INKAIN, seperti 

pada target penjualan awal yaitu 3.060 pcs masker kain motif namun dalam 

implementasi bisnis INKAIN mampu menjual produk sebanyak 230 pcs 

masker kain motif. Selain itu tenaga kerja pada rencana bisnis terdapat 3 

tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu bagian penjahit, asisten penjahit dan 

penjualan, namun dalam implementasi hanya merekrut dua tenaga kerja yaitu 

tenaga kerja bagian menjahit atau produksi dan penjualan. Untuk rencana 
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kedepannya, INKAIN akan memperluas jangkauan bisnis dalam 

mengembangkan produk, agar dapat meningkatkan hasil penjualan, 

memperoleh keuntungan secara maksimal dan dapat merekrut tenaga kerja 

sesuai dengan rencana bisnis. 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil pengimplementasian Tugas Akhir, terdapat saran yang 

diberikan oleh peneliti kepada peneliti Tugas Akhir selanjutnya yaitu: 

1. Pada kegiatan pemasaran disarankan untuk tetap melakukan kegiatan promosi 

melalui instagram dan melalui shopee. Endorsement instagam dapat dilakukan 

dengan mencari akun influencer atau selebgram yang memiliki followers yang 

berpengaruh terhadap penjualan produk. Instagram Ads juga diperlukan untuk 

mempromosikan bisnis masker kain motif agar dapat dikenal tak hanya di 

wilayah Surabaya saja. 

2. Pada kegiatan operasional bisnis disarankan untuk lebih meningkatkan 

penjualan produk melalui shopee dengan membuat promo-promo menarik 

seperti voucher dan gratis ongkir agar dapat menarik perhatian pelanggan. 

Penjualan produk melalui instagram dan whatsapp bisnis dapat ditingkatkan 

lebih banyak lagi agar dapat terus berkembang. 

3. Pada struktur organisasi bisnis, memutuskan perekrutan tenaga kerja untuk 

menghadirkan perspektif keuntungan sebagai tolak ukur perkembangan bisnis 

selama satu hingga tiga bulan setelah memulai bisnis. INKAIN akan 

menambah karyawan sesuai kebutuhan setelah tiga bulan berjalannya bisnis. 
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4. Membangun bisnis sesuai dengan keahlian, mampu mengetahui keadaan pasar 

saat ini dan mampu mencari peluang untuk mengembangkan suatu bisnis, serta 

melihat kebutuhan apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat. 
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