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RENCANA BISNIS DI NOBRANDEDON INA 

 

 

MUHAMMAD REZA PRIMAYANDI 
NRP : 133010002 

 

ABSTRAK 

 

Nobrandedon INA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion 

untuk kalangan remaja sampai dewasa dengan produk berupa celana jeans berbahan 

rawdenim. Sampai saat ini banyak konsumen yang setia bahkan banyak pula konsumen 

dari mancanegara. Namun Nobrandedon INA belum mempunyai rencana bisnis yang baik, 

sehingga belum mengetahui untuk langkah yang harus dilakukan di masa yang akan 

dating. 

 Dengan peluang yang ada maka perlu adanya rencana bisnis yang baik sehingga 

Nobrandedon INA dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan baik dalam 

perkembangan indsutri celana jeans, serta mempunyai rencana keuangan baik agar dapat 

memproyeksikan modal yang ada dengan baik. Untuk sumber daya manusia yang ada juga 

perlu ditingkatkan keahlianya agar mampu melakukan setiap pekerjaanya dengan 

maksimal. Selain itu faktor-faktor lain yang ada juga harus di antisipasi seperti pesaing, 

inflasi, serta kebijakan pemerintah yang ada. Untuk dapat menyelsaikan persoalan itu 

semua maka perlu adanya rencana bisnis yang baik. 

 
Kata kunci : Rencana Bisnis, Rencana Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Sudah diketahui secara umum bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari dan merasakan kesejahteraan hidup, orang-orang tidak dapat lagi 

hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai pegawai atau karyawan saja pada 

sebuah perusahaan swasta atau badan lembaga milik pemerintah. Apalagi bila 

dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan sangatlah tidak seimbang, 

lebih besar jumlah orang yang ingin bekerja daripada jumlah lapangan pekerjaan 

yang tersedia untuk sekarang ini. Jadi, kebanyakan orang berusaha membuat satu 

atau beberapa usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk meningkatkan 

taraf hidupnya sekaligus memperluas lapangan kerja. 

Orang-orang yang bergelut didunia usaha harus bisa memanfaatkan segala 

jenis teknologi-teknologi yang canggih di era modern seperti sekarang ini untuk 

menciptakan jenis usaha baru ataupun mengembangkan jenis-jenis usaha yang 

sudah ada, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup dan membuka 

lapangan kerja agar orang-orang mendapatkan kesempatan untuk bekerja. 

Adapun jenis usaha yang sering dikerjakan oleh kebanyakan orang adalah Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM), baik di bidang jasa, dagang dan manufaktur. Usaha 

Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran penting dan strategis bagi 

pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju, 

pada saat krisis ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. 

Pada saat krisis ekonomi berlangsung di indinesia, UKM merupakan sektor 

ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan UKM perlu 

diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha 

mereduksi kendala yang dialami UKM, sehingga mampu memberikan 

kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

(Goeltom,2004). 

Dalam bidang bisnis tentu saja memiliki ruang linkup yang sangat luas 

bahkan dalam setiap sendi kehidupan bisa dijadikan bisnis. Oleh karena itu 

dalam berbisnis harus fokus terhadap peluang yang ada, harus dapat 



 

 

memanfaatkan segala potensi serta harus jelas dalam menerjemahkan kebutuhan 

yang ada di masyarakat ataupun di kalangan tertentu. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan konsep-konsep bisnis untuk memperoleh keuntungan yang pantas dari 

peluan bisnis tersebut. Dilihat dari pandangan  perkembangan dan kemajuan 

teknologi di sosial media maupun internet saat ini kebutuhan masyarakat 

khususnya di bidang garmen menjadi kebutuhan pokok (sandang), karena 

pakaian menjadi suatu kebutuhan untuk melengkapi gaya hidup. Masyarakat dan 

perusahaan cenderung memiliki pilihan yang berbeda-beda pandangan dalam 

pemilihan suatu produk khususnya yaitu jeans. 

Nobrandedon adalah perusahaan yang bergerah dibidang garmen yang 

memproduksi khususnya celana jeans, dimana perusahaan ini berdiri sejak tahun 

2012. Selain itu perusahaan ini menginginkan usahanya untuk dikembangkan 

mengingat banyaknya kompetitor lain yang sudah memiliki brand image dan 

bermunculan dalam jenis usaha yang sama. Agar dapat bersaing dengan kualitas 

barang yang dihasilkan maupun pelayanan yang ditawarkan tersebut harus 

memiliki keunggulan, baik itu dari segi kualitas produk, harga yang terjangkau, 

pelayanan dan waktu serta strategi yang diterapkan dalam perusahaan itu sendiri. 

Hal tersebut didasari oleh para konsumen untuk selalu menggunakan suatu 

produk yang memiliki kualitas dan ciri khas yang baik.   

I.2. Perumusan Masalah 

Hal utama yang harus dilakukan sebelum memulai usaha adalah membuat 

perencanaan bisnis guna meminimalisasi risiko atau kerugian yang mungkin 

terjadi. Penyusunan bisnis ini dibuat secara sistematis yang akan menganalisa 

aspek pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek operasional, 

dan aspek keuangan. Dalam hal ini, Nobrandedon akan menjalankan dan 

menyusun usaha maka akan dibuat perumusan sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana meraih keuntungan dengan melakukan perencanaan bisnis 

dengan jelas konsep dan perencanaanya? 

2. Bagaimana penyusunan rencana bisnis (Business Plan) Nobrandedon 

dilihat dari aspek pasar? 



 

 

3. Bagaimana penyusunan rencana bisnis (Business Plan) Nobrandedon 

dilihat dari aspek produksi? 

4. Bagaimana penyusunan rencana bisnis (Business Plan) Nobrandedon 

dilihat dari aspek organisasi? 

5. Bagaimana penyusunan rencana bisnis (Business Plan) Nobrandedon 

dilihat dari aspek finansial? 

6. Strategi bisnis apa saja yang dilakukan agar dapat mencapai tingkat 

keberhasilan yang maksimal? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Dalam tujuan dari studi kasus ini adalah melakukan analisa yang 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengambil sebuah 

keputusan untuk melakukan rencana bisnis, yaitu: 

1. Hasil rencana usaha Nobrandedon untuk menjadi brand denim yang 

mampu bersaing dengan brand lain dengan kualitas yang baik. 

2. Menganalisa kelayakan bisnis Nobrandedon. 

3. Menyusun strategi bisnis dan langkah yang tepat dalam memasarkan 

produk sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. 

 

I.4. Manfaat 

Adapun manfaat yang telah didapat dalam dilakukannya 

Penyusunan  Business Plan ini antara lain : 

1. Dari hasil peneltian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi, bahan pertimbangan pengembalian keputusan atau kajian bagi 

penelitian-penelitian berikutnya dan mampu memperbaiki pada 

kelemahan dalam penelitian ini. 

2. Manfaat bagi pengembangan ilmu : 

Diharapkan bahwa hasil dari Penyusunan Business Plan ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu bisnis serta mengetahui apakah 

produk atau barang yang dihasilkan sudah dijual secara efektif dan 

efesien. 

 



 

 

3. Manfaat bagi Nobrandedon: 

Dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja melalui sistem 

operasi kerja yang baik sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

produktivitas pelayanan yang baik. 

 

I.5. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya dalam bidang penelitian ini, dan keterbatasan dalam 

kemampuan peneliti, maka dalam studi kelayakan bisnis ini diberlakukan 

pembatasan antara lain : 

1. Penyusunan Business Plan ini hanya dilakukan dengan mempertimbangkan 

keterbatasan yang ada di perusahaan pertama dalam hal pengambilan data yang 

diperboleh kan oleh Nobrandedon berdasarkan aspek pemasaran, aspek teknis, 

aspek manajemen sumber daya manusia dan aspek finansial. 

2. Penyusunan Business Plan ini dilakukan dengan pendekatan rencana keuangan. 

 

I.6. Sistematika penulisan 

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I   Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dipilihnya 

topik pembahasan mengenai Penyusunan Business Plan, lalu 

dilanjutkan pemaparan perumusan masalah agar masalah 

lebih fokus, selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan dan 

manfaat pemecahan masalah, lalu batasa masalah, yaitu 

pengambilan data dilakukan Nobrandedon dengan 

menggunakan pendekatan studi kelayakan bisnis, dan yang 

terakhir adalah sistematika penulisan dari laporan Tugas 

Akhir ini 

 

 



 

 

BAB II   Landasan Teori 

Pada bab ini terdapat dasar teori yang berhubungan dengan 

penelitian analisis kelayakan yang akan dibahas. Tujuan dari 

bab ini adalah membentuk kerangka berpikir dan landasan 

teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dan 

perancangan hasil akhir serta berisi literatur yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga pembahasan 

dalam pengerjaan laporan Tugas Akhir ini tidak keluar dari 

apa yang yang telah menjadi landasan teori yang sudah ada. 

Disini dijelaskan mengenai pengertian Business Plan, konsep 

lingkungan bisnis, aspek pemasaran, bauran pemasaran, 

hingga perencanaan ruangan perusahaan. 

 

BAB III   Usulan Pemecahan Masalah 

Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah pemecahan masalah 

yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian sesuai tujuan 

dari permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai 

kerangka utama untuk menjaga penelitian mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Disini dijelaskan mengenai aspek-aspek 

yang akan diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat 

diketahui apakah bisnis yang akan dijalankan akan berjalan 

baik atau mungkin sebaiknya tidak dilanjutkan. Dan langkah-

langkah pemecahan masalahnya dimulai dari analisis pasar, 

lalu strategi pemasaran, matrik SWOT, dan aspek finansial. 

Dan setelah itu adalah Flowchart yang akan menjelaskan 

aliran proses dari awal pembuatan laporan Tugas Akhir ini 

hingga selesai. 

 

BAB IV  Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Merupakan bagian dari tugas akhir yang menjelaskan 

mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data yang 

terkait dalam penelitian ini. Diawali dengan penjelasan 



 

 

Nobrandedon Valent secara garis besar, lalu lokasi 

perusahaan, hingga ke pengolahan data berdasarkan langkah 

pemecahan masalah yang telah dibuat.  

 

BAB V  Analisis dan Pembahasan 

Merupakan bagian dari tugas akhir yang menjelaskan analisis 

yang dilakukan terhadap data-data yang telah didapatkan 

serta usulan perbaikan yang diberikan, dianalisa mengenai 

pengolahan data yang telah dibuat pada bab sebelumnya, 

dianalisa mengenai perusahaan yang akan membuka cabang 

baru, dan berdasarkan aspek-aspek yang diterapkan untuk 

diketahui apakah cabang layak atau tidak untuk dibuka. 

 

BAB VI   Kesimpulan dan Saran  

Merupakan bagian dari tugas akhir yang menjelaskan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran 

yang diberikan berdasarkan penelitian ini. 
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