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A. Latar Belakang  

Kondisi Ideal 

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki luas wilayah yang cukup strategis 

dan memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika 

Serikat yaitu sebanyak 253.609.643 jiwa. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan primer 

sangatlah tinggi dan salah satunya kebutuhan akan pakaian. 

Kondisi Riil 

Mahalnya berbagai macam kebutuhan masyarakat tentunya mempunyai keinginan 

untuk memperoleh berbagai jenis barang yang serba modern, salah satunya pada 

pemenuhan pakaian sehari – hari. Hal ini pasti akan mempengaruhi banyak produsen di 

bidang pakaian untuk memproduksi berbagai model dan jenis pakaian yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

Harapan peluang, semoga bisnis yang kita awali ini dapat bersaing dengan produk-

produk luar dan semoga lancar serta sukses kedepannya. 

 

B. Tujuan Rencana Bisnis  

1. Berperan aktif dalam bisnis kewirausahaan 

2. Menyediakan kebutuhan dalam bidang pakaian bagi masyarakat 

3. Memberikan lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial 

4. Mendapat keuntungan / laba 

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

6. Membantu masyarakat dalam memperoleh kualitas barang yang baik 

 

C. Pelaksanaan 

1. Pembukaan akan dilaksanakan pada : 

Hari/tanggal  : 01 April – 10 April 2015 

Tempat   : Jl. Kauman Raya Kawasan Pasar Johar Semarang 

 Pukul   : 10.00 s/d 21.00 WIB 

2. Pelaksanaan:   

Tahap I : Baju anak - anak, baju bayi, jaket anak -anak, pakaian dalam anak - anak 

Tahap II : Baju remaja, jaket remaja, pakaian dalam remaja 

Tahap III : Umum dan lain-lain 

3. Syarat Pembayaran : 

1. Alternatif  I  : Tunai   

2. Alternatif II  : Menggunakan kartu kredit untuk semua jenis. 



 

3. Alternatif III : Pembelian di atas Rp 200.000,00 mendapat diskon 10% 

4. Syarat Penyerahan barang :  

      Penukaran barang dengan menggunakan struk pembelian yang membayar terlebih 

dahulu di kasir 

 

D. Data Pemilik 

Direktur Utama : Ayu Dewi Kusuma 

Sekretaris  : Alifia Ayu Kurnia 

Bendahara : Nadya Rinindra 

Manager   : Riski Handayani 

Pengawas  : Siti Nur Hayin 

 

E. Bentuk Badan Usaha: Firma  

Profil 

Perseroan firma adalah suatu badan usaha dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri 

untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan (pasal 

1618 KUHS). Perseroan Firma, kata Firma berasal dari bahasa Belanda venootschap onder 

firma (V.O.F), yaitu perserikatan dagang antara beberapa perusahaan atau sering juga disebut 

Fa, adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih 

(disebut Firmant) dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama 

untuk memperluas usahanya.  

 

 Adapun ciri-ciri Firma yang diketahui diantaranya : 

 1. Anggota Firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai.  

2. Perjanjian Firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan.  

3. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. 

 4. Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. 

 5. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta 

pribadi.  

6. Setiap anggota Firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.  

7. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. 

8. Keanggotaan Firma melekat dan berlaku seumur hidup. 

 9. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. 

 10 Mudah memperoleh kredit usaha.  



 

 

Pengawas 

 

Karyawan 

 

Karyawan 

 

 

Karyawan 

 

11 Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian. 

 

F. Sasaran  

1. Orang Tua 

2. Remaja 

3. Anak-anak 

4. Umum 

 

G. Struktur Organisasi 
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H. Fasilitas Usaha 

1. Perlengkapan  :  

a. Plastik pembungkus 

b. Struk belanja 

c. Kertas 

d. Pulpen 

e. Stampel 

f. Tinta 

 

2. Peralatan :  

a. Rak baju yang banyak 

b. Meja kasir 

c. Hanger 

d. Faximile 

e. Cermin Besar 

I. Sumber Dana 

1. Tahap I  :  Modal Saham di setor  Rp 50.000.000,00 

2. Tahap II : Modal Sendiri di setor  Rp 25.000.000,00 

3. Tahap III:  Modal Asing di setor   Rp 20.000.000,00 

 

J. Analisa Dana. 

1. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. 

2. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya.  Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh 

utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini sesungguhnya 

jarang terjadi kecuali perusahaan mengalami ke pailitan. Kemampuan operasi perusahaan 

dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
http://id.wikipedia.org/wiki/Utang
http://id.wikipedia.org/wiki/Harta
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
http://id.wikipedia.org/wiki/Utang
http://id.wikipedia.org/wiki/Aset
http://id.wikipedia.org/wiki/Pailit
http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan


 

 

K. Penutup  

Harapan untuk kami,agar bisnis yang baru kita rintis ini dapat berkembang dengan baik. 

Agar kedepannya produk-produk yang kita jual dapat memuaskan hati masyarakat 

        Semarang, Maret 2015 

 Direktur Utama 

  

 Ayu Dewi Kusuma 


