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PROPOSAL 

RENCANA BISNIS BERAS “ BINTANG PADI ” 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi Ideal 

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki luas wilayah yang memiliki 

luas wilayah 1.904.569 km
2
  dan perairan 4,85%. Indonesia merupakan negara 

kepulauan dengan pulau-pulaunya yang membentang dari Sabang sampai 

Merauke. Luas daratan dan luas perairang wilayah Indonesia perbandingannya yaitu 

1 : 3. Artinya yaitu, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas wilayah perairan. 

Berikut adalah batas wilayah Indonesia : 

1. Utara : Selat Malaka, Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia Timur, Laut 

Sulawesi, dan Samudra Pasifik. 

2. Selatan : Laut Arafuru, Laut Timor, dan Samndra Hindia. 

3. Timur : Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 

4. Barat : Samudra Hindia. 

letak astronomis Indonesia antara 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BT. 

Kondisi harga beras yang saat ini naik rata-rata 30 persen merupakan pukulan bagi 

buruh untuk mempertahankan kesejahteraannya. Bahkan, kenaikan harga beras ini 

bisa memicu buruh untuk menuntut kenaikan upah kembali. 

Sekjen Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Sabda Pranawa Jati mengatakan, 

komoditas beras merupakan komponen yang masuk dalam menentukan UMP. 

kenaikan barang yang terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah 

seutuhnya. Sebab, ketika UMP mengalami kenaikan, barang-barang pun 

mengikutinya. 

Seharusnya ada intervensi pemerintah untuk mengadakan operasi pasar. 

Pemerintah, dalam hal ini, Bulog, mengeluarkan stok di pasar, sehingga harga beras 

turun.  

Seperti diberitakan di berbagai media, harga beras naik karena pasokan pada 

Januari defisit akibat minimnya panen pada Januari.  

Dalam kaitan dengan program swasembada pangan yang ditargetkan tiga tahun 

tercapai oleh pemerintah, Masyhuri menganggap kenaikan harga beras yang tinggi, 

hingga lebih dari 30 persen, jelas mengganggu ketahanan pangan. 

 

 



 

 

B. Tujuan Rencana Bsnis  

1. Membantu masyarakat dalam memperoleh kualitas beras yang baik 

2. Memperoleh beras dengan harga yang terjangkau 

 

C. Pelaksanaan: 

1. Pembukaan akan dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal : 

Pukul   : 

Tempat   : Semarang  

 Pelaksanaan:   

1. Tahap I  :  Ritel   - 

    - Bintang hitam  Rp. 10.000,00 /kg 

      - C4   Rp. 10.500,00 /kg 

    - TOP   Rp. 10.800,00/kg 

    - Strawberry  Rp. 11.000,00/kg 

    - Mentik Wangi Rp. 11.500,00/kg 

      

2. Tahap II : 

Agen: - Bintang Hitam Rp 235.000,00/karung 

- C4   Rp 240.000,00/karung  

- TOP   Rp 255.000,00/karung 

- Strawberry  Rp 265.000,00/karung 

- Mentik Wangi Rp 280.000,00/karung 

3. Tahap III : 

Distributor: -Bintang Hitam Rp 220.000,00/karung 

- C4   Rp 225.000,00/karung  

- TOP   Rp 240.000,00/karung 

- Strawberry  Rp 250.000,00/karung 

- Mentik Wangi Rp 265.000,00/karung 

 Syarat Pembayaran:   

1. Alternatif  I (Ritel)  : Tunai. 

2. Alternatif II (Agen) : DP 25% dari Harga Jual menurut daftar. 

3. Alternatif III (Distributor) : DP 50% dengan termin 2/10 n/30  

         



 

 

 Syarat Penyerahan barang:  

  Dikenakan biaya angkut di luar daerah Tentara Pelajar sebesar Rp 50.000,00. 

Minimal  beli 10 karung. 

 

D. Pemilik:  

Bentuk Badan Usaha?   

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-

menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di tempat tertentu dengan tujuan memperoleh 

laba atau keuntungan. 

 

Tujuan setiap perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan. 

Keuntungan atau laba (profit) adalah selisih antara jumlah yang diterima perusahaan atas 

penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dari jumlah yang harus dikeluarkan untuk 

menghasilkan dan menjual barang atau jasa tersebut. 

 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan 

menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah 

bentuknya. Bentuk perusahaan dagang, antara lain supermarket, penyalur atau distributor, 

retailer, dan pengecer. 

 

Berdasarkan definisi perusahaan dagang, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perusahaan dagang, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Perusahaan dagang membeli barang dagangan untuk dijual kembali kepada pelanggan. 

b. Barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada 

pelanggan. 

c. Dalam menghasilkan pendapatan, dilakukan transaksi pembeliandan penjualan barang 

dagangan. 

d. Penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang. 

e. Biaya untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. 

f. Barang dagangan yang belum terjual disebut persediaan barang dagangan yang dilaporkan 

sebagai aktiva lancar dalam neraca. 

 

 

 



 

 

E. Sasaran  

1. Ritel 

Sasaran: Ibu rumah tangga, wilayah dekat, dan tetangga-tetangga. 

Cara menawarkan/menjualnya: 

a. memberikan suplai/pasokan barang dan jasa pada saat dan ketika dibutuhkan konsumen 

/pelanggan dengan sedikit atau tanpa penundaan.usaha ritel biasanya berlokasi di dekat 

rumah pelanggan bisa dgn segera mendapatkan suatu produk tanpa perlu menunggu lama. 

b. Memudahkan konsumen /pelanggan dalam memilih atau membandingkan 

bentuk,kualitas,dan barang serta jasa yang ditawarkan .pelanggan mungkin hanya ingin lebih 

dari sekedar mendapatkan barang yang di inginkan pada tempat yang nyaman .mereka 

hamper selalu ingin belanja di mana bisa mendapatkan kemudahan memilih 

,membandingkan kualitas ,bentuk dan harga dari produk yang di inginkanya .dalam menarik 

dan memuaskan pelanggan ,para paritel biasanya akan berusaha menciptakan suasana 

belanja yang nyaman . 

c. Menjaga harga jual tetap rendah agar mampu bersaing dalam memuaskan pelanggan. 

d. Membantu meningkatkan standar hidup masyarakat .produk yang di jual dalam usaha 

ritel,tergantung kepada apa yang di beli dan di konsumsi oleh masyarakat.upaya 

promosiyang di lakukan,tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

beragam produk barang dan jasa ,tetapi juga dapat meningkatkan keinginan pelanggan untuk 

membeli .hasil ahirnya adalah penigkatan standar hidup dan penjualan produk. 

e. Adanya usaha ritel juga memungkinkan dilakukanya produksi besar-besaran (produksi masal 

) produksi missal tidak akn dapat di lakukan tanpa system mengecer yang efektif dalam 

mendistribusikan produk yang di buat secara missal bagi pelanggan . 

2. Agen 

Sasaran: Warung 

Cara menawarkan/menjualnya: 

1. Pasokan beras, setidaknya ada 2 cara memasok beras. Pertama, mengulak dari 

distributor atau agen beras. Kedua, membeli gabah dari petani, lalu menggiling dan 

mengemasnya. Cara lain, bisa menjalin kerjasama kemitraan atau waralaba toko beras. 

2. Macam-macam jenis beras. Harus bisa menjawab pertanyaan pelanggan tentang sifat-

sifat beras, dan cara memasak. 

3. Kwalitas beras. Paham tentang kwalitas beras yang baik. Beras yang utuh, bersih, 

berwarna putih alami, tidak berbau apak, serta bebas dari kutu pasti lebih mahal 

harganya. 



 

4. Lokasi toko. Lebih baik jika toko berdiri di tepi jalan yang mudah dijangkau. 

5. Promosi. Pasang spanduk. Untuk menarik kehadiran pelanggan, panjang beras dalam 

kemasan secara rapi. 

 

3. Distributor 

Sasaran: Agen-agen besar 

Cara menawarkan/menjualnya: 

1. Pasokan beras, setidaknya ada 2 cara memasok beras. Pertama, mengulak dari 

distributor atau agen beras. Kedua, membeli gabah dari petani, lalu menggiling dan 

mengemasnya. Cara lain, bisa menjalin kerjasama kemitraan atau waralaba toko beras. 

2. Macam-macam jenis beras. Harus bisa menjawab pertanyaan pelanggan tentang sifat-

sifat beras, dan cara memasak. 

3. Kwalitas beras. Paham tentang kwalitas beras yang baik. Beras yang utuh, bersih, 

berwarna putih alami, tidak berbau apak, serta bebas dari kutu pasti lebih mahal 

harganya. 

4. Lokasi toko. Lebih baik jika toko berdiri di tepi jalan yang mudah dijangkau. 

5. Promosi. Pasang spanduk. Untuk menarik kehadiran pelanggan, panjang beras dalam 

kemasan secara rapi. 

F. Struktur Organisasi 

 

G. Fasilitas Usaha 

1. Perlengkapan: Karung, Buku daftar pelanggan, Alat tulis. 

2. Peralatan: Mobil pick-up, Mobil Box Besar, Alat dorong, Timbangan. 

 

H. Sumber Dana 

1. Tahap I  :  Setoran Modal Rp. 500.000.000,00 

2. Tahap II :  Setoran Modal Rp. 550.000.000,00 

3. Tahap III:  Setoran Modal Rp. 600.000.000,00 

 

I. Penutup  

Harapan 

        Semarang, 18 Februari 2015 

         ……. 

         


