
SISTEMATIKA LAPORAN INDIVIDU/ BISNIS PLAN 

 

COVER DEPAN  

     Gambar dan Design menarik  

Gambar dan design cover depan proposal harus dapat mewakilkan jenis dan karakter dari 

usaha yang tercerminkan dari design dan warna yang sesuai.  

     Logo / Lambang Usaha  

Digunakan untuk mempermudah dan membedakan usaha kita di mata konsumen dalam 

mengingatkan usaha kita dibandingkan dengan pesaing dan nama usaha yang sama.  

     Informatif ( nama, alamat, contact no ) 

Berisi informasi nama usaha, domisili / alamat tempat usaha serta nomor telepon yang 

dapat dihubungi apabila calon investor ataupun konsumen ingin menghubungi 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

I.  PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 Menguraikan secara ringkas tentang rencana kegiatan usaha yang akan dijalankan 

berdasarkan peluang pasar dan mendeskripsikan potensi usaha tersebut secara ringkas. 

1.2. Tujuan Usaha 

1.3. Keunggulan/ Keunikan produk 

II. Gambaran Umum Bisnis Plan 

2.1. Manajemen Produksi 

          Menguraikan kegiatan usaha dari persiapan bahan baku menjadi pruduk jadi yang akan 

dijual. 

 

 2.2. Manajemen Keuangan 

Menguraikan pengaturan keuangan yang disesuaikan dengan rencana anggaran biaya yang 

telah disusun. 

 

2.3. Manajemen Pemasaran 

Menguraikan perkiraan pasar, sejauh mana dapat menyerap produk/jasa yang dapat 

ditawarkan sehingga proyeksi penjualan tercapai. Diuraikan pula tentang situasi 

persaingan. 



 

2.4. Manajemen Resiko 

Menguraikan tentang resiko yang kemungkinan terjadi apabila usaha tersebut dijalankan. 

Dalam sub bab ini juga diuraikan tindakan  alternatif terhadap resiko yang terjadi. 

 

. III.  METODE PELAKSANAAN 

 

  3.1 Lokasi dan Waktu 

 

              3.1.1 Jadwal Kegiatan 

              3.1.2 Alur Kegiatan 

 

  3.2 Rencana Anggaran Biaya dan Perkiraan Profit 

       Pada sub ini dibuat rencana anggaran biaya yang digunakan sebagai modal awal, kemudian  

dilakukan analisis kelayakan usaha.  

 Analisis kelayakan usaha sangat penting dilakukan seorang produsen guna menghindari 

kerugian dan untuk pengembangan serta kelangsungan usaha. Secara financial kelayakan 

usaha dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa indicator pendekatan atau alat analisis 

seperti: Titik Pulang Pokok ( Break Event Point/BEP), Revenue-Cost Ratio (R/C ratio), 

Bene- Cost ratio (B/C ratio) dll. 

 Pada usaha skala kecil (mikro) disarankan menggunakan BEP dan R/C ratio atau B/C ratio, 

sebagai alat analisis kelayakan usaha 

R/C ratio adalah besaran nilai yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan usaha ( 

Revenue=R) dengan total biaya (Cost=C). Secara garis besar dapat dimengerti bahwa suatu 

usaha akan mendapat keuntungan apabila penerimaan lebih besar dibandingkan biaya usaha. 

Ada tiga kemungkinan yang diperoleh dari perbandingan tersebut, yaitu: 

a. R/C > 1,3 = layak/untung 

b. R/C = 1,3 = BEP 

c. R/C < 1,3 = tidak layak/rugi 

B/C ratio adalah besaran nilai yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih ( Benefit= 

B) dengan total biaya (Cost= C). Analisa kelayakan dari B/C ratio adalah: 

a. B/C > 1,3 = layak/untung 

b. B/C = 1,3 = BEP 

c. B/C < 1,3 = tidak layak/rugi 



CONTOH ANALISIS KELAYAKAN 

STUDI KASUS. 

Seorang petani bernama Komang Wira, menanam padi seluas 1 Ha di sawah irigasi. Biaya yang 

dihabiskan: 

No Pengeluaran Biaya (Rp) 

1. Sewa Tanah 500.000 

2. Pajak sawah 15.000 

3. Bunga modal 100.000 

4. Bibit padi Varietas Ciherang 40 kg @ Rp. 5.000 200.000 

5. Saprodi: 

a. 250 kg Urea @ Rp. 1.600 

b. 100 kg Ponska @ Rp. 2.300 

c. Obat-obatan/pestisida 

 

400.000 

230.000 

200.000 

6. Pengolahan tanah 2.100.000 

7. Biaya tanam 

a. 30 orang setara wanita @ Rp. 15.000 

b. 5 orang setara laki-laki @ 25.000 

 

450.000 

125.000 

8. Penyiangan 20 setara wanita@ Rp. 15.000 300.000 

9. Biaya pemeliharaandan pengawasan 150.000 

10. Biaya panen: 

a. 25 orang setara wanita @ Rp.15.000 

b. 10 orang setara laki-laki @ Rp. 25.000 

 

375.000 

250.000 

 TOTAL 5.395.000 

 



Jika  produksi padi seluas 1 Ha adalah 6,2 ton ( 6.200 kg), dan harga jual sewktu panen adalah 

Rp.2.500 /kg maka, hitunglah: 

1. Biaya Usaha 

2. Penerimaan Usaha 

3. Pendapatan Usaha 

4. R/C ratio 

5. B/C ratio 

JAWABAN 

1. Biaya Usaha : Rp. 5.395.000 

2. Penerimaan usaha : 6.200 kg x Rp. 2.500 = Rp. 15.500.000 

3. Pendapatan usaha: Rp. 15.500.000 – Rp. 5.395.000 = Rp. 10.105.000 

4. R/C ratio = Rp. 15.500.000/Rp. 5.395.000 = 2,87 (Layak) 

5. B/C ratio = Rp. 10.105.000/ Rp. 5.395.000 = 1.87 (Layak) 

 


