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MOTTO

“Lebih baik memiliki banyak rencana yang belum terlaksana daripada tidak
mempunyai rencana sama sekali.”

“Jika anda berpikir tentang hari kemarin tanpa rasa penyesalan dan hari esok
tanpa rasa takut, berarti anda sudah berada dijalan yang benar menuju
sukses.”

“Orang yang benar bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan,
melainkan orang yang dapat menjadikan kesalahan itu sebagai cambuk
untuk memperbaiki diri.”

“Segala masalah pasti ada penyelesaiannya, tergantung bagaimana kita
menyelesaikannya, apakah membiarkan atau menghadapinya.”

“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak
percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang
ketakutan.”
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UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa
LAPORAN PENGEMBANGAN USAHA ALL SIZE SHOP yang diajukan untuk
diuji pada tanggal 27 Agustus 2010 adalah benar-benar karya saya.
Dengan ini saya juga menyatakan bahwa di dalam Laporan Pengembangan Usaha
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian gagasan/pendapat/pemikiran orang
lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru atau mengambil dalam
bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan/ pendapat/
pemikiran saya sendiri, dan atau tidak terdapat keseluruhan atau sebagian
gagasan/pendapat/pemikiran orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin
atau meniru atau mengambil dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol tanpa
memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar, dengan ini
saya menyatakan menarik Laporan Pengembangan Usaha yang saya ajukan
sebagai hasil tulisan saya sendiri, dan gelar serta ijazah yang telah diberikan oleh
Universitas Sanata Dharma batal saya terima

Yogyakarta, 31 Agustus 2010
Yang membuat pernyataan,

(Viviene Andia)
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ABSTRAK
Tujuan dari usaha All Size Shop adalah untuk memenuhi kebutuhan
fashion para konsumen wanita yaitu mahasiswi dan pelajar SMA.
Rencana pengembangan usaha ini mencakup bidang pemasaran. Rencana
pemasaran meliputi program tabungan konsumen tujuannya untuk menjaga
loyalitas dengan konsumen dan program layanan penunjang tujuannya agar
konsumen bisa memilih dan membeli langsung di toko.
Pelaksanaan rencana tersebut dilaksanakan selama Januari sampai April
2010. Rencana pemasaran telah tercapai sesuai yang direncanakan dengan hasil
permintaan produk meningkat dan memiliki pelanggan tetap serta transaksi
menjadi cepat dan mudah. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, penulis berkeyakinan
bahwa usaha All Size Shop ini akan mampu menjadi online shop yang terus
menawarkan produk – produk baru dengan harga terjangkau
Kata-kata kunci: pengembangan usaha, rencana pemasaran.

xvii

EXECUTIVE SUMMARY
The business purpose of All Size Shop is to meet consumers fashion needs
of women students and high school students.
This
business
development
plan
covering
the
field
of
marketing. Marketing plans include consumer savings programs aim to maintain
consumer loyalty with the goal of supporting services and programs that
consumers can select and purchase directly in stores.
Implementation of the plan is carried out during January to April
2010. Marketing plan has been achieved as planned with the results of product
demand increased and have become repeat customers as well as quick and easy
transaction.Based on these results, the author believes that this effort All Size
Shop online shop will be able to continue offering the product - new product at an
affordable price

Keywords: business development, marketing plan.
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BAB I
PENDAHULUAN
Istilah INTERNET berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”.
Secara kata per kata Internet berarti jaringan antara atau penghubung. Memang itulah
fungsinya, Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung
pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet
merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang
berbeda

sistem

operasi

maupun

aplikasinya di

mana hubungan

tersebut

memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan
protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol. Fungsi Internet merupakan
media komunikasi dan informasi modern.
Manfaat Internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan
sebagai pendoronga majunya pendidikan masa depan. Teknologi internet hadir
sebagai media yang multifungsi. Dalam dunia bisnis internet digunakan sebagai alat
penghubung

yang

praktis

untuk

komunikasi

antara

perusahaan

dengan

pelanggan,tanpa harus memikirkan waktu dan lokasi. Sekarang ini banyak situs –
situs yang melakukan penjualan barang dan jasa lewat internet,dan tentunya kita
kalau ingin membeli harus memakai kartu kredit,jadi transaksi itu terjadi lewat
internet.
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Fashion berasal dari bahasa inggris, yang artinya cara, kebiasaan, atau mode.
menurut saya sendiri fashion adalah busana yang menentukan penampilan seseorang
dalam suatu acara tertentu,sehingga terlihat berbeda dari sebelumnya. Perkembangan
fashion tidak lepas dari pengaruh informasi. karena informasi merupakan sarana
seseorang untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang fashion.
Dalam berpakaian, wanita memiliki selera yang jauh lebih bervariasi dari pada
pria. Terkadang wanita ingin menyaingi keindahan burung merak yang angkuh
dengan baju-bajunya. Seorang pria mungkin memiliki warna baju yang masih bisa
dihitung dengan kesepuluh jari. Tetapi wanita mungkin lemari bajunya penuh dengan
baju warna apa saja. Mungkin ini adalah bagian dari wanita yang memiliki emosi
yang berubah-ubah sehingga seleranya juga berubah-ubah. Baju mulai dari warna
kuning, hijau, merah, pink, orange, dan banyak warna lagi yang mengalahkan pelangi
yang dimiliki seorang wanita. Belum lagi baju-baju yang bercorak, bunga-bunga,
kota-kotak atau garis-garis, rajutan, brokat dan banyak lagi yang dimiliki perempuan.
Dalam sehari wanita juga bisa mengganti baju sebanyak empat kali atau lebih, tetapi
pria mungkin hanya dua kali dan itu sudah cukup. Dalam berbusana, wanita memang
lebih detil dibanding pria. Wanita sibuk dengan warna karena kecenderungan
membuat maching antara tas, sepatu, bandana dan aksesoris yang lain yang akan
membuat seorang wanita semakin percaya diri dengan dandanannya.
Fashion pada dasarnya adalah busana atau sandang yang kemudian semakin
berkembang dari sesuatu yang primer menjadi barang yang tertier perubahan model
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bajunya bisa sangat bertolak belakang dengan model yang biasanya mulai dari rok
panjang sampai rok sejengkal di atas lutut. Mulai dari gaun panjang yang berat dan
membuatnya lamban dalam melangkah sampai gaun yang pendek dan terbuka
dipunggung dengan dada yang sangat rendah. Model blouse dengan lengan yang satu
lebih panjang dari lengan yang satunya atau memakai hanya sepotong kain yang
dililitkan pada tubuh. Banyak model pakaian wanita yang juga seakan bergeser dari
kegunaan baju pada awalnya, yang sekarang ini sering digunakan. Sekalipun rok
sangat panjang, tetapi belahannya boo bisa sampai pangkal paha. Itulah busana
wanita yang penuh variasi yang selalu berubah dan juga pada tahun-tahun mendatang
akan berubah lagi dan memang bener, dunia fasion untuk wanita tidak akan ada
hentinya.
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BAB II
RENCANA USAHA (BUSINESS PLAN)
A. Deskripsi Usaha yang akan dikembangkan
1. Tujuan Pasar
Saya membuka usaha ini untuk memenuhi kebutuhan wanita akan fashion, karena fashion
dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah mengikuti trend. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut
saya berbelanja 2 minggu sekali dan dalam penjualan 2 minggu saya mentargetkan 24 item.
Fashion tidak akan terlepas dari setiap orang, oleh karena itu saya melihat pangsa pasar yang
besar untuk setiap tahunnya. Sasaran yang saya tuju adalah orang-orang yang bergabung di
facebook, yaitu mahasiswi dan pelajar SMA. saya tidak mentargetkan berapa banyak karena
semakin banyak orang yang memiliki facebook maka mereka akan mengetahui online shop saya.
Tetapi online shop saya ini hanya menawarkan pakaian kepada para wanita saja.
Pakaian yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya membuat para wanita tidak ingin
ketinggalan. Dalam mencapai tujuan tersebut saya bekerjasama dengan teman saya yang ada di
Jakarta dan bandung, untuk memperoleh harga yang murah saya membeli dalam jumlah besar.
2. Identitas Pengelola
Usaha online shop ini saya kelola sendiri, usaha ini besifat perseorangan. Dalam usaha ini
saya sebagai pengelola sekaligus pemilik yang mengurusi usaha ini. Usaha saya ini baru akan
saya jalankan, saya meminjam modal dari orang tua saya dan dari uang tabungan saya.
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Nama Pengelola

: Viviene Andia

Tempat Tanggal Lahir

: Singkawang, 21 Maret 1989

Alamat

: Jl. Gatot Kaca no.4a Pringgodani Yogyakarta

Status

: Belum Menikah

3. Bentuk kepemilikan usaha
Pengelola

: Mengelola usaha

Model

: Peraga busana

Fotografer

: Memotret dan mengedit hasil foto

4. Keunikan usaha
Keunikan dari usaha yang saya jalankan dengan usaha lainnya adalah penjualan melalui
internet sehingga dapat diakses kapan dan dimana saja selama adan jaringan internet. Barangbarang yang saya tawarkan juga selalu mengikuti trend agar tidak ketinggalan jaman.
a. Cara penjualan
Saya melakukan transaksi jual beli melalui internet yaitu Facebook, saya membuat
facebook

online

shop

yang

saya

beri

nama

“ALL SIZE

SHOP”

atau

E-mail

centilsexy@ymail.com. Untuk mempermudah pengiriman barang saya bekerjasama dengan
TIKI. Saya juga menggunakan layanan SMS BANKING agar saya lebih mudah untuk
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mengetahui transaksi. Saya juga menampilkan contoh baju, kode baju, warna baju, harga, cara
memesan dan membayar.
b. Sistem kerja
Sistem jual beli yang saya jalankan yaitu melihat melalui facebook, kemudian bisa
bertanya melalui chat atau sms ke 0857 2988 2844, dan memesan apabila sudah cocok.
Cara memesan :
1. Nama
Alamat lengkap dan kode pos
Kode pesanan
2. Untuk Pembayaran transfer ke rekening MANDIRI (1370005232646)
Harga belum termasuk Ongkir (ongkos kirim) bagi teman-teman yang di daerah
Universitas Sanata Dharma, bisa bertemu untuk mengambil barang. Batas memesan 2 hari,
kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu, bagi teman – teman yang mau WL (Waiting List) akan di
konfirmasi lagi.
c. Barang yang di jual
Usaha online shop saya ini menjual kemeja dan mini dress, karena saya melihat untuk
saat ini model baju yang mengikuti trend seperi itu yang lagi banyak di cari oleh para wanita.
Baju-baju yang akan saya jual di foto kemudian di upload ke facebook agar semua bisa melihat
koleksi baju saya.
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Untuk saat ini saya hanya menjual mini dress dan kemeja, saya akan menambah aksesoris
sebagai tambahan agar keliahatan lebih menarik seperti gelang atau kalung.
5. Keterampilan Sumber Daya Manusia
Keterampilan sumber daya manusia yang membedakan usaha saya dengan usaha lainnya
adalah cara menawarkan barang melalui internet.
Keterampilan yang harus dimiliki adalah :
a. Bisa menggunakan internet
b. Bisa membuat facebook
c. Kreatif
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Gambar II.1 contoh produk mini dress

Gambar II.2 model mengunakan produk
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Gambar II.3 hasil setelah di edit

Gambar II.4 contoh produk kemeja

10

Gambar II.5 model menggunakan produk

Gambar II.6 hasil setelah di edit
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Gambar II.7 contoh produk t-shirt

Gambar II.8 hasil setelah di edit
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B. ANALISIS PASAR
1. Kondisi Pasar
Konsumen actual dari butik online saya adalah para wanita yang sudah pernah
menikmati produk yang ditawarkan oleh butik online saya. Mereka yang memiliki
kebutuhan dan keinginan akan fashion serta adanya daya beli dan sudah pernah membeli
di butik online saya. Dalam usaha butik online ini yang termasuk dalam konsumen actual
adalah wanita pengguna facebook yang sering mengikuti trend fasion dan suka berbelanja
secara online bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk berbelanja di pusat
perbelanjaan.
Konsumen potensial dari butik online saya adalah para wanita yang memiliki
keinginan serta kebutuhan akan fashion dan mempunyai daya beli tetapi belum bisa
membeli di butik online saya. Dalam usaha butik online ini yang termasuk dalam
konsumen potensial adalah para pengguna facebook terutama wanita yang sebelumnya
tidak menyukai dan mengetahui trend fashion akan tertarik untuk berbelanja di butik
online ini.
Pasar sasaran butik online saya adalah para mahasiswi dan pelajar SMA. Butik ini
menawarkan pakaian casual yang cocok digunakan bagi para remaja. Dilihat dari segi
usia 17 tahun sampai 22 tahun. Produk yang saya tawarkan memiliki harga yang sangat
terjangkau oleh karena itu cocok bagi kalangan mahasiswi dan pelajar SMA.
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2. Perilaku Pasar
Pola perilaku pembelian butik online saya adalah pertama bergabung dengan
facebook butik online saya, kemudian melihat koleksi produk yang saya tawarkan dan
bisa memesan atau bertanya melalui chat atau sms, kemudian apabila tertarik bisa
melakukan transaksi sesuai dengan system kerja.
a. Pihak – pihak yang terlibat
1). Pencetus adalah mereka yang meminta untuk membeli sesuatu.
Dibedakan menjadi 2:
a). Dari pihak konsumen
Para wanita membutuhkan pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuhnya dan tampil
menarik agar selalu mengikuti trend fashion.
b). Dari pihak pemasok
Penyediaan pakaian yang ditawarkan secara grosir.
2). Pemakai adalah mereka yang memakai produk yang dijual oleh pengelola. Yang termasuk
user adalah para wanita pengguna facebook.
3). Pemberi pengaruh
Orang – orang yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam hal ini adalah pengelola
usaha yang bisa menampilkan hasil gambar yang menarik kepada konsumen.
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4). Pembeli
Orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih barang yang ditawarkan dan
menyusun syarat pembelian. Pembeli adalah para konsumen yang menginginkan fashion
yang update seperti yang ditawarkan oleh butik online saya.
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C. ANALISIS INDUSTRI DAN PERSAINGAN
1. Usaha Sejenis
Dalam jaringan facebook sebelum adanya butik online saya memang sudah ada
beberapa butik sejenis yang menjual pakaian namun dengan berbagai jenis oleh
karena itu saya menawarkan produk yang harganya lebih terjangkau dan dengan
kualitas yang tidak kalah dengan butik online yang lain.
2. Profil Usaha
Tabel C.1. Profil usaha pesaing
D’pilona shop

Produk yang dijual

Mini

Aksesoris

Luph shop

kalung T-shirt, mini dress

dress, Kemeja

tas dan barang second yang baru 1x
pakai

Kelemahan

tidak memberikan diskon

Pengiriman hari jumat

Kelebihan

Tidak menyediakan stock hasil

foto

bagus

Pengiriman barang setiap ditawarkan update
hari

baju

yang
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3. Keketatan Persaingan
Sudah banyak butik online di dunia facebook dari penjualan baju, sepatu, sandal,
kalung, perawatan wajah dan perawatan tubuh. Penjualan baju secara online sama
dalam penawarannya yaitu barang-barang sejenis seperti t-shirt, mini dress, kemeja
dan long dress. Walaupun semakin banyak butik online, saya tidak takut untuk
bersaing dengan butik online yang lain yang sudah dijalankan lebih dulu oleh butik
pesaing, karena saya menawarkan pakaian yang update, harga terjangkau dan hasil
gambar yang bagus dan menarik.
4. Posisi Usaha
All size shop sebagai follower, karena sebelumnya sudah ada beberapa butik online
yang ada di facebook. All size shop mempunyai banyak challenger seperti d’pilona
shop dan luph shop.
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D. RENCANA PRODUK DAN PEMASARAN
1. Deskripsi produk yang ditawarkan
a. Tahapan saat ini
Ide Melihat dari perkembangan dunia internet, kemudian dengan adanya facebook
dari cara penjualan melalui internet seperti butik online saya yang membuat saya
tertarik untuk menjalankan usaha butik melalui facebook
b.

Desain Produk
Produk yang saya tawarkan selalu mengikuti trend sehingga akan berubah sesuai
trend yang ada.

c. Siklus Hidup Produk
Untuk menentukan siklus hidup usaha ada 4 tahap yaitu :
1). Tahap Perkenalan
Pada tahap ini barang atau jasa dikenalkan kepada konsumen. Barang atau
jasa diusahakan agar dapat menarik konsumen dengan menjaga kualitas dan
pemasaran yang intensif.
2). Tahap Pertumbuhan
Pada tahap ini kenaikan penjualan semakin besar. Laba bertambah dengan
cepat mempertahankan permintaan yang sudah masuk.
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3). Tahap Kedewasaan
Pada tahap kedewasaan tambahan jumlah permintaan semakin berkurang,
demikian juga pertambahan labanya. Persaingan mulai dirasakan berat,
terutama persaingan harga efisiensi harus diusahakan agar biaya setiap unit
menjadi murah dan dapat menghadapi persaingan harga. Selain itu, biasanya
diikuti dengan usaha-usaha diferensiasi produk.
4). Tahap Kemunduran
Pada tahap ini tambahan jumlah permintaan produk sudah tidak ada, bahkan
berangsur-angsur semakin berkurang. Konsumen mulai tidak memerlukan
produk lagi, biasanya mereka beralih pada produk lain yang berfungsi lebih
baik, penampilan lebih menarik atau harga yang lebih murah.
Usaha online shop ini termasuk dalam tahap perkenalan, karena usaha online shop ini
baru dimulai dan dijalankan kurang lebih 1 bulan dan masih banyak membutuhkan
inovasi – inovasi untuk menuju perkembangan yang lebih baik.
2. Rencana Distribusi
a. Lokasi usaha
Saya membuka butik online dengan email : centilsexy@ymail.com dan saya
menjalankan usaha di alamat ; Jl. Gatot Kaca no. 4a Pringgodani Mrican
Yogyakarta.
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b. Supplier
Saya berbelanja langsung ke tanah abang Jakarta karena mereka menjual barang
dengan sisitem grosir dengan harga yang murah dan saya juga membeli melalui
teman saya yang ada di bandung.
3. Rencana promosi
Butik saya memberikan sisitem akumulasi yaitu setiap pembelian satu barang
dengan harga tersebut akan diakumulasikan sebesar 5% yang akan mendapatkan 1
buah baju yang sesuai dengan jumlah akumulasi. Para konsumen hanya
membayar ongkos kirim saja.
4. Teknik pemasaran khusus
Metode yang berbeda dibanding dengan pesaing lain adalan butik saya
menawarkan secara online/melalui internet dan pengiriman barang dilakukan
setiap hari sebelum jam 2 siang.
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E. RENCANA OPERASI DAN SDM
E.1. bagan sistem manajemen operasi

Pelanggan

Input
Tenaga kerja

Operasi dan Proses

Jasa

Output
Barang

fasilitas

Jasa
Informasi tentang
kinerja

Input meliputi sumber daya manusia (tenaga kerja), Modal (fasilitas), serta Jasa. Proses
adalah kegiatan yang mengubah input menjadi output untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan. Pada online shop ini, prosesnya adalah membeli barang dari Jakarta dan
bandung secara grosir karena harga yang ditawarkan lebih murah, kemudian barang
difoto dan dimasukan ke facebook dan dijual melalui internet. Output adalah hasil proses
produksi yang mempunyai nilai lebih tinggi.
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Sumber daya manusianya adalah pengelola usaha yang mengelola usaha tersebut, model
sebagai peraga busana dan fotografer yang memotret dan mengedit hasil foto. Menurut
saya penjualan melalui internet merupakan keunikan dari usaha saya, karena untuk saat
ini internet sangat diminati oleh banyak orang. Cara penjualan melalui internet dapat
diakses kapan dan dimana saja oleh karena itu usaha ini menjadi berbeda dengan usaha
butik dan toko baju. Usaha ini menawarkan pakaian yang update seperti saat ini yaitu
mini dress, dengan harga yang terjangkau dilihat dari pendapatan para pelajar dan
mahasiswi.
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F. RENCANA FINANCIAL
Dalam memenuhi kebutuhan jumlah barang yang saya beli dalam 1 bulan adalah 20-24
item, jenis-jenis produknya adalah kemeja dan mini dress.
A. Modal

Rp. 1.500.000

Pulsa 1 bulan

Rp. 50.000

Baju

Rp. 700.000

Tiket PP

Rp. 300.000

Biaya lain-lain

Rp. 50.000

Total biaya

Rp. 1.100.000 Sisa kas

Rp.

400.000

F.1 Laporan laba rugi 2009

Penjualan
HPP
Laba kotor

Oktober 2009

November 2009

1.110.0001)

1.346.0003)

700.0002)

800.0004)

410.000

546.000
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Biaya operasi :
Pulsa

50.000

50.000

Tiket KA jog-jkt

70.000

70.000

Lain-lain

50.000

50.000

Laba bersih

10.000

376.000

Keterangan:
1.

penjualan 20 item dengan perincian

(101) 5 x 75.000 = 375.000
(102) 3 x 65.000 = 195.000
(103) 6 x 55.000 = 330.000
(104) 6 x 35.000 = 210.000
2. biaya pembelian 20 item
3. penjualan 21 item dengan perincian
(105) 3 x 62.000 = 186.000
(106) 6x 75.000 = 450.000
(107) 6 x 55.000 = 330.00
(108) 6 x 65.000 = 390.000
4. biaya pembelian 21 item
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F.2 Laporan laba rugi 2010
Januari
Penjualan

Febuari

Maret

April

Mei

Juni

1.515.0001)

1.350.0003)

1.530.0005)

1.440.0007)

1.620.0009)

1.335.00011)

850.0002)

700.0004)

850.0006)

800.0008)

850.00010)

800.00012)

665.000

650.000

650.000

640.000

770.000

535.000

Pulsa

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Tiket jog-jkt

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Lain-lain

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Laba bersih

495.000

480.000

510.000

470.000

600.000

365.000

HPP
Laba kotor
Biaya operasi:

Keterangan:

1.

penjualan 21 item dengan rincian

(109) 6 x 55.000

(110) 6 x 80.000

(111) 6 x 75.000

(112) 3 x 65.000
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2. biaya pembelian 21 item

3. penjualan 18 item dengan rincian:

(113) 6 x 75.000

(114) 6x 80.000

(115) 6 x 70.000

4. biaya pembelian 18 item

5. penjualan 21 item dengan rincian :

(116) 6x 80.000

(117) 6 x 85.000

(118) 6 x 55.000

(119) 3 x 70.000

6. biaya pembelian 21 item

7. penjualan 18 item dengan rincian:

(120) 6 x 85.000

(121) 6 x 80.000

(122) 6 x 75.000

8. biaya pembelian 18 item

9. penjualan 24 item dengan rincian:

(123) 6 x 55.000

(124) 6 x 60.000
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(125) 6 x 75.000

(126) 6 x 80.000

10. biaya pembelian 24 item

11. penjualan 21 item dengan rincian

(127) 6 x 75.000

(128) 6 x 60.000

(129) 6 x 55.000

(130) 3 x 65.000

12. biaya pembelian 21 item

F.3 Neraca tahun 2009
Bulan

Oktober

November

1.110.000

1.316.000

1.110.000

1.316.000

Aktiva
Kas
Pasiva
Modal sendiri
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F.4 Neraca tahun 2010
Bulan

Januari

Febuari

Maret

April

Mei

Juni

1.345.000

1.655.000

1.995.000

2.295.000

2.605.000

2.945.000

1.345.000

1.655.000

1.995.000

2.295.000

2.605.000

2.945.000

Aktiva
Kas

Pasiva
Modal sendiri
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BAB III
RENCANA IMPLEMENTASI
A. Program Pemasaran
Implementasi pemasaran dalam bisnis online shop ini merupakan sebuah usaha yang
menyediakan pakaian yang terus mengikuti trend, mencari lebih banyak konsumen
wanita terutama remaja yang di tawarkan melalui internet, dan tujuan dari online shop ini
adalah mencari laba atau keuntungan. Indikator – indikator dari pemasaran adalah trend
fashiondan keinginan konsumen untuk membeli.
B. Program Sumber daya manusia
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada
ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat
menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah di
tentukan.
Dalam usaha online shop ini yang menjadi tujuan dari pengembangan usaha online shop
adalah mencari konsumen atau pelanggan yang banyak. Selain itu juga menyediakan
produk yang menarik, dan menjual dengan harga yang terjangkau. Indikator – indikator
dari sumber daya manuisia adalah persaingan harga dan adanya kesamaan produk yang
ditawarkan.
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C. Program Keuangan
Manajemen keuangan adalah aktifitas pemilik untuk memperoleh sumber modal yang
semurah – murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin
untuk menghasilkan laba. Dalam usaha online shop ini dianggarkan mengalami kenaikan
yang di asumsikan sebesar 5 % setiap tahunnya dan laba setiap bulan mengalami
peningkatan
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TabelII.1
Rencana Implementasi Pengembangan Usaha

Rencana Implementasi Usaha

Jenis rencana

Waktu

Biaya

pelaksanaan sub

sub

program

program

Tujuan sub
No

Nama program
program

Program

Program tabungan
1

Pemasaran

Mulai Januari tahun
Menjaga loyalitas

konsumen

Indikator keberhasilan sub program

Permintaan produk meningkat dan mempunyai
-

2010

pelanggan tetap

Membeli dan
Layanan
2

memilih langsung
penunjang
di toko

Mulai oktober 2009

-

Transaksi lebih cepat dan mudah
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BAB IV
PROSES DAN HASIL PENGEMBANGAN USAHA
A. Kondisi aktual beberapa indicator utama pengembangan usaha : Januari – April
2010
1. Pasar aktual, potensial, dan sasaran
Setelah melakukan pengembangan usaha dari Januari – April 2010, dapat
diidentifikasi bahwa pasar aktual usaha ini adalah para wanita yaitu mahasiswi dan
pelajar SMA. pengguna facebook yang sering mengikuti trend fasion dan suka berbelanja
secara online bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk berbelanja di pusat
perbelanjaan.
Dapat juga diindentifikasi bahwa pasar potensial usaha ini adalah para wanita yang
memiliki keinginan serta kebutuhan akan fashion dan mempunyai daya beli tetapi belum
bisa membeli di butik online saya. Dalam usaha butik online ini yang termasuk dalam
konsumen potensial adalah para pengguna facebook terutama wanita yang sebelumnya
tidak menyukai dan mengetahui trend fashion akan tertarik untuk berbelanja di butik
online ini. Pasar tersebut dapat dikatakan pasar potensial usaha ini karena adanya potensi
atau minat dari para wanita akan fashion. Bagi para wanita yang tidak memiliki account
facebook dapat berbelanja langsung ke store yang saya sediakan.
Setelah mengidentifikasi pasar aktual dan potensial usaha ini maka dapat ditetapkan
pasar sasaran usaha ini adalah para wanita yang sudah memiliki account facebook..
Produk yang saya tawarkan memiliki harga yang sangat terjangkau oleh karena itu cocok
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bagi kalangan mahasiswi dan pelajar SMA. Alasan lain penetapan pasar para wanita
sebagai pasar sasaran adalah bahwa wanita muda cenderung selalu mengikuti trend
pakaian yang selalu berubah-ubah setiap saat.
2. Pola perilaku pasar sasaran
Berdasar pengamatan selama 4 bulan ( januari –april 2010) melakukan pengembangan
usaha, dapat diindentifikasi perilaku pasar sasaran sebagai berikut :
1. Sudah bergabung dengan facebook butik online saya
2. Selalu melihat koleksi produk yang saya tawarkan di facebook sebelum
melakukan pembelian.
3. Sebagian besar memesan atau bertanya melalui sms.
4. Pemesanan di lakukan 1x24 jam, dan jumlah konsumen yang bertanya dan
membeli hanya 70% dan biasanya ada yang langsung datang ke store.

3. Analisis industri dan persaingan
Selama Januari – April 2010 dapat disimpulkan beberapa usaha menjadi pesaing
utama usaha ini, yaitu online shop yang ada di facebook misalnya d’pilonna shop dan
Luph shop. Usaha-usaha tersebut adalah butik sejenis yang menjual pakaian namun
dengan berbagai jenis yang berbeda dan harga yang berbeda. Mereka diklasifikasikan
sebagai pesaing utama usaha ini karena produk yang ditawarkan sama yaitu kemeja, mini
dress dan aksesoris seperti kalung.
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Persaingan dalam industri ini dapat diklasifikasikan sebagai persaingan yang ketat
karena jika dilihat untuk saat ini, jejaringan facebook semakin banyak digunakan sebagai
alat komunikasi dan Dalam jaringan facebook sebelum adanya butik online saya memang
sudah ada beberapa butik sejenis yang menjual pakaian namun dengan berbagai jenis.
Melihat usaha-usaha yang menjadi pesaing usaha ini, serta keketatan persaingan
dalam industri ini, maka dapat ditetapkan bahwa usaha ini dalam posisi sebagai All size
shop sebagai , karena sebelumnya sudah ada beberapa butik online yang ada di facebook.
All size shop mempunyai banyak challenger seperti d’pilona shop dan luph shop.
4. Produk yang ditawarkan ke pasar
Untuk periode januari – april 2010 All size shop hanya menjual mini dress dan
kemeja dan jaket, saya akan menambah aksesoris sebagai tambahan agar keliahatan lebih
menarik seperti gelang atau kalung.
5. Proses Penjualan
Selama januari – april 2010 Saya melakukan transaksi jual beli melalui internet yaitu
Facebook, saya membuat facebook online shop yang saya beri nama “ALL SIZE
SHOP” atau E-mail centilsexy@ymail.com. Untuk mempermudah pengiriman barang
saya bekerjasama dengan TIKI. Saya juga menggunakan layanan SMS BANKING agar
saya lebih mudah untuk mengetahui transaksi. Saya juga menampilkan contoh baju, kode
baju, warna baju, harga, cara memesan dan membayar.
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6. Ketrampilan SDM
Keterampilan sumber daya manusia yang membedakan usaha saya dengan usaha
lainnya adalah cara menawarkan barang melalui internet.
Keterampilan yang harus dimiliki All size shop adalah :
a. Bisa menggunakan internet
b. Kreatif dalam mendesain gambar atau hasil foto.
7. Penjualan, biaya, dan laba
Selama bulan Januari –April 2010 diperoleh total penjualan sebanyak Rp. 930..000
dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 390.000, sehingga menghasilkan laba
bersih sebesar Rp. 540.000
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B. Perkembangan kinerja keuangan actual Januari – Juli 2010
1. Laporan Laba Rugi Januari – Juli 2010 :
Tabel IV. B.1
Laporan laba rugi 2010
Keterangan
Penjualan

Januari
610.000

Febuari

Maret

April

Mei

Juni

1.400.000

450.000

570.000

788.000

1.058.000

951.000

225.000

125.000

Juli

HPP
Persediaan awal
Pembelian

450.000

890.000

350.000

410.000

500.000

759.000

530.000

Tersedia untuk

160.000

510.000

575.000

535.000

288.000

299.000

421.000

225.000

125.000

285.000

- 125.000

35.000

288.000

299.000

421.000

50.000

50.000

50.000

70.000

70.000

70.000

70.000

- 35.000

168.000

179.000

301.000

dijual
Persediaan akhir
Laba kotor
160.000
50.000
Biaya operasi:
50.000

50.000

50.000

Pulsa
70.000
Tiket jog-jkt
50.000
Lain-lain
60.000
Laba bersih

115.000

- 175.000
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Keterangan :
1.Penjualan 8 item dengan rincian

(110) 3 X 55.000

(111) 3 X 95.000

(112) 2 X 80.000

2. Biaya pembelian 8 item

3. Penjualan 19 item dengan rincian

(113) 7 X65.0000

(114) 5X 70.000

(115) 7 X 85.000

4. Biayan pembelian 19 item

5. Penjualan 5 item dengan rincian

(116) 5X 90.000

6. Biaya pembelian 5 item

7 Penjualan 9 item dengan rincian

(117) 4 x 55.000

(108) 5X 70.000

8. Biaya pembelian 9 item
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9. Total penjualan selama 4 bulan

10. Total pembelian 41 item
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2. Laporan Neraca Januari – April 2010 :
Tabel IV. B.2
Laporan Neraca 2010

Januari

Febuari

Maret

April

Total

1.360.000

1.475.000

1.300.000

1.390.000

5.525.000

Aktiva
Kas
Persediaan

225.000

225.000

Pasiva
Modal Sendiri

1.360.000

1.250.000

1.300.000

1.390.000

5.300.000
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C. Proses dan hasil implementasi program pengembangan : Januari – April 2010
Program Pemasaran selama Januari – april 2010
1) Program tabungan konsumen
Program ini dilaksanakan pada bulan januari 2010 . program ini dilaksanakan
untuk menjaga loyalitas antar konsumen dengan pemilik agar konsumen memiliki
tabungan dari jumlah barang yang dibeli.
Hasil yang diperoleh dari program ini tidak berjalan karena setiap konsumen yang
datang selalu berbeda untuk setiap pembelian.
2). Layanan Penunjang
Sarana ini dilakukan karena konsumen ada yang tidak memiliki account facebook
dan ingin melihat langsung produk yang ditawarkan. Mereka dapat langsung
mengunjungi dtore yang tersedia.
Hasil dari sarana ini lebih sedikit yang dating ke store langsung karena lebih
banyak yang memiliki account facebook.
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BAB V
EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA
A. Evaluasi indikator utama pengembangan usaha Januari – April 2010 : Rencana vs
Aktual
Tabel V.1
Indikator Utama Pengembangan Usaha Januari – April 2010 : Rencana vs Aktual
Indikator Utama 1)

Rencana 2)

Aktual 3)

1. Pasar Aktual, potensial, dan Para wanita yang sudah pernah Para wanita yang sudah pernah
sasaran

menikmati

produk

yang menikmati

ditawarkan oleh butik online.

2. Pola perilaku pasar dan
sasaran

pertama

bergabung

produk

yang

ditawarkan oleh butik online.

dengan Pertama

bergabung

dengan

facebook butik online, kemudian facebook butik online, kemudian
melihat

koleksi

produk

yang melihat

koleksi

produk

yang

tawarkan dan bisa memesan atau tawarkan dan bisa memesan atau
bertanya melalui chat atau sms, bertanya melalui chat atau sms,
kemudian apabila tertarik bisa kemudian apabila tertarik bisa
melakukan

transaksi

dengan system kerja.

sesuai melakukan

transaksi

sesuai

dengan system kerja.

Dalam jaringan facebook sebelum Dalam jaringan facebook sebelum
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3. Analisis industri dan
persaingan

adanya butik online saya memang adanya butik online saya memang
sudah ada beberapa butik sejenis sudah ada beberapa butik sejenis
yang menjual pakaian namun yang menjual pakaian namun
dengan berbagai jenis.

4. Produk yang ditawarkan ke
pasar

Usaha online shop

dengan berbagai jenis

ini menjual Usaha online shop

ini menjual

kemeja dan mini dress. Untuk kemeja dan mini dress. Untuk saat
saat ini hanya menjual mini dress ini hanya menjual mini dress dan
dan kemeja, akan menambah kemeja, akan menambah aksesoris
aksesoris sebagai tambahan agar sebagai tambahan agar keliahatan
keliahatan lebih menarik seperti lebih menarik seperti gelang atau
kalung.

gelang atau kalung.
5. Proses penjualan

Transaksi

jual

beli

melalui

internet yaitu Facebook, “ALL
SIZE

SHOP”

atau

E-mail

centilsexy@ymail.com.

Untuk

mempermudah
barang

pengiriman

bekerjasama

dengan

TIKI. menampilkan contoh baju,
kode baju, warna baju, harga, cara
memesan dan membayar.

Transaksi jual beli melalui internet
yaitu

Facebook,

SHOP”

“ALL SIZE

atau

centilsexy@ymail.com.

E-mail
Untuk

mempermudah pengiriman barang
bekerjasama

dengan

TIKI.

menampilkan contoh baju, kode
baju, warna baju, harga, cara
memesan dan membayar.
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6. Keterampilan SDM

Bisa menggunakan internet

Bisa menggunakan internet

Bisa membuat facebook

Bisa membuat facebook

Kreatif

Kreatif

Penjualan
7. Penjualan, biaya, dan laba

Penjualan dan laba yang
direncanakan naik tiap bulannya

dan

laba

ternyata

kurang stabil, dimana tiap bulan
ada kenaikan dan penurunan

1. Pasar Sasaran
Rencana sudah sama dengan aktualnya, karena produk yang ditawarkan sudah
pernah dinikmati oleh para wanita.
2. Pola perilaku pasar sasaran
Rencana sudah sama dengan aktualnya, karena setelah bergabung dengan butik
online saya, para konsumen wanita bisa meliahat koleksi yang saya tawarkan dan
apabila tertarik dapat memesan melalui sms dan melakukan sesuai sistem kerja.
3. Analisis Industri dan Persaingan
Rencana sudah sama dengan aktualnya, karena sebelum ada butik online saya
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sudah ada butik online lain seperti d’pilonna shop dan lup shop.

4. Produk yang ditawarkan ke pasar
Rencana sudah sama dengan aktualnya, karena produk yang ditawarkan butik
online saya adalah mini dress dan kemeja serta aksesoris.
5. Proses Penjualan
Rencana sudah sama dengan aktualnya, karena jual beli dilakukan melalui
internet dan pengiriman barang menggunakan TIKI dan pembayaran secara
transfer.
6. Ketrampilan SDM
Rencana sudah sama dengan aktualnya, karena bisa menggunakan facebook dan
kreatif dalam mendesain hasil foto.
7. Penjualan, biaya dan laba
Rencana yang diawal ingin menaikkan penjualan dan laba di bulan Januari April 2010 ternyata tidak sama dengan aktualnya karena ternyata ada kenaikan
dan penurunan di tiap bulannya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa
masalah sehingga terjadi penurunan pembelian dan penjualan yang dilakukan
sehingga mempengaruhi jumlah laba yang diterima pemilik.
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B. Evaluasi kinerja keuangan Januari – April 2010 : Rencana vs Aktual
1. Laporan laba rugi januari – april 2010
Tabel V.2
Laporan Laba Rugi Januari – April 2010 : Proyeksi vs Aktual
Aspek

Penjualan

Januari 2010

Biaya

Laba Bersih

Maret 2010

April 2010

TOTAL

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

si 1)

2)

si 1)

2)

si 1)

2)

si 1)

2)

si 1)

2)

1.515.0

610.00

1.350.0

1.400.0

1.530.0

450.00

1.440.0

570.00

5.835.0

3.030.0

0

00

00

00

0

00

0

00

00

850.00

450.00

700.00

890.00

850.00

350.00

800.00

410.00

3.200.0

2.100.0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

170.00

100.00

170.00

170.00

170.00

50.000

170.00

70.000

680.00

390.00

0

0

0

0

0

0

0

495.00

60.000

480.00

340.00

510.00

1.955.0

540.00

0

0

0

00

0

00

HPP

Februari 2010

0

0
50.000

470.00
0

90.000
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2. Laporan Neraca Januari – April 2010
Tabel V.3
Laporan Neraca Januari – April 2010 : Proyeksi vs Aktual
Aspek

Januari 2010

Februari 2010

Maret 2010

April 2010

TOTAL

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

Proyek

Aktual

Proyek

Aktu

si 1)

2)

si 1)

2)

si 1)

2)

si 1)

2)

si 1)

al 2)

1.345.0

1.360.0

1.655.0

1.475.0

1.995.0

1.300.0

2.295.0

1.390.0

7.250.0

5.525

00

00

00

00

00

00

00

00

00

.000

Aktiva

Kas

Persedia

-

225.00

-

-

225.0

0

an

00

Pasiva

Modal

1.345.0

1.360.0

1.655.0

1.250.0

1.995.0

1.300.0

2.295.0

1.390.0

7.250.0

5.300

Sendiri

00

00

00

00

00

00

00

00

00

.000
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C. Evaluasi implementasi program pengembangan januari – april 2010 : Rencana vs
Aktual
Tabel V.4
implementasi pengembangan januari – april 2010: rencana vs actual
Program Pengembangan
Pemasaran

Rencana

Aktual

Program tabungan konsumen Program tabungan konsumen
di laksanakan pada januari di laksanakan pada januari
2010 untuk menjaga loyalitas 2010 untuk menjaga loyalitas
online shop dengan konsumen. online shop dengan konsumen
Layanan penunjang sebagai Layanan penunjang sebagai
sarana selain berbelanja secara sarana selain berbelanja secara
online bias juga langsung online bias juga langsung
datang ke store.

datang ke store.

D. Hambatan dalam pengembangan usaha dan cara mengatasinya
1. Hambatan yang pertama adalah pada bulan Januari awal karena pada saat itu harus
menjalankan program KKP dari Fakultas dan program ini mengharuskan untuk tinggal di
lokasi KKP sehingga menghambat untuk melaksanakan program.
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2. Hambatan kedua adalah pada bulan febuari terjadi sisa barang yang tidak terjual,
sehingga untuk bulan berikutnya hanya berbelanja sedikit.
E. Refleksi
Pertama kali saya memilih usaha butik online, karena saya melihat pakaian
merupakan kebutuhan bagi para wanita, Dan selama menjalani proses pengembangan
usaha online shop ini selama Januari – April 2010 saya melihat untuk menjalankan usaha
ini tidak terlalu susah. Hanya diperlukan modal dan niat untuk menjalankannya.
Walaupun saya belum mempunyai pengalaman tetapi saya ingin mencari pengalaman
yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya.
Ada beberapa hal yang membuat saya ingin menjalankan usaha butik online ini.
Saya awalnya suka berbelanja online dari butik teman saya yang ada di Jakarta, kemudian
saya mempunyai pikiran untuk mengikuti usaha ini. Selain mendapat keuntungan saya
juga mendapat banyak teman dari luar kota yang menjadi pelanggan saya. Kemudian
saya mencoba menjalankan usaha ini sebagai usaha milik pribadi dan saya merasakan
bagaimana usaha ini awalnya berdiri dan apa saja yang dapat saya lakukan untuk
membuat usaha ini lebih menarik dari usaha butik online lain yang ada di facebook.
Butik online milik saya baru berjalan sekitar 6 bulan, karena ini merupakan usaha
milik saya sendiri dari uang tabungan saya. Awalnya saya hanya mengambil barang dari
teman yang ada di Jakarta, karena keuntungan yang di dapat hanya sedikit, jadi saya
berbelanja langsung ke Jakarta tepatnya di tanah abang. Produk yang dijual lebih murah
karena dijual secara grosiran. Oleh karena itu saya mulai berbelanja langsung ke Jakarta.
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Selain berbelanja di Jakarta saya juga pernah berbelanja di Solo, tetapi harga yang dijual
lebih mahal dan produk yang ditawarkan tidak banyak seperti di Jakarta.
Saya mendapat banyak pengalaman selama menjalankan butik online ini karena
saya harus berbelanja langsung ke Jakarta dengan uang transportasi yang terbatas.
Dengan waktu yang singkat saya harus sudah di Jogja karena saya masih kuliah. Tetapi
itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya. Saya mendapat banyak
pelajaran yang belum saya dapat sebelumnya, jadi lebih tahu trend fashion saat ini dan
mempunyai banyak teman dari luar kota yang memesan di butik online saya.
Selama periode januari – april 2010 makna yang saya dapat dari usaha online
shop saya adalah saya menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan segala
sesuatunya karena disini saya di tuntut untuk melayani para pelanggan agar mereka tidak
kecewa dengan pelayan yang saya berikan. Saya juga lebih displin dalam menjalankan
semuanya, dari proses pemesanan dan kemudian pengiriman barang. Butik online ini juga
memberi inovasi kepada banyak wanita yang sebelumnya tidak menyukai berbelanja di
department store. Dengan adanya butik ini, pembelian dapat dilakukan tanpa bertemu
langsung, karena sistem yang digunakan adalah melalui internet dan pembayar melalui
transfer.
Banyak nilai – nilai kewirausahaan yang dapat saya ambil dari butik online ini
selama saya menjalankannya, seperti nilai kejujuran yang sangat penting dalam
menjalankan segala jenis usaha. Karena dengan sikap jujur maka kita akan dipercaya oleh
orang lain dan mereka tidak akan merasa kecewa dengan apa yang sudah kita berikan.
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Dalam menjalankan butik online ini saya juga menjadi lebih kreatif karena saya harus
bisa mengedit hasil foto yang sudah saya ambil, kemudian saya buat agar lebih menarik
dan saya tawarkan melalui account facebook.
Selain pengalaman dan nilai – nilai yang saya dapat selama menjalankan butik
online ini saya juga mempunyai harapan agar butik online ini tidak hanya secara online
saja, tetapi bias terus berkembang menjadi lebih baik. Tidak hanya secara online saja
penjualan yang saya tawarkan, melainkan bisa berbelanja langsung ke store yang lebih
strategis karena selama menjalankan ini, saya juga menawarkan berbelanja langsung ke
kost.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Selama menjalani proses pengembangan usaha ini selama Januari – April
2010, berdasar dari pengalaman yang diperoleh, hambatan- hambatan yang
dihadapi dan refleksi selama 4 bulan mengembangkan usaha ini dapat
disimpulkan bahwa Usaha online shop ini dapat terus berjalan karena untuk
setiap bulan laba meningkat tergantung pada jumlah pembelian dan penjualan
yang terjadi pada bulan tersebut. Adanya hambatan seperti terjadi sisa barang dan
kesulitan untuk menjualnya kembali karena setiap bulan selalu berganti model
fashion yang ditawarkan. Sisa barang tersebut akhirnya dijual lebih murah agar
tidak ada lagi sisa barang, sehingga keuntung yang di dapat berkurang atau
menurun.
B. Saran
Saran untuk pemilik adalah tidak hanya berbelanja di Jakarta tepatnya di
tanah abang, tetapi bisa mencoba berbelanja di pusat perbelanjaan grosir lainnya
seperti di Bandung atau di Surabaya. Pemilik berbelanja seperlunya dan yang
paling diminati para konsumen wanita, karena biasanya 1 warna baju ada 2 item.
Agar tidak terjadi sisa barang maka setiap pembelian dengan motif yang sama
hanya membeli 3 sampai 4 item saja.
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