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BUSINESS PLAN 
(Rodney Averton, 
2002, Business 
Planning Made 
Simple, Ina 
Publikatama) 

Disiapkan Oleh Hadi Paramu 

Dosen FEB Univ. Jember 

Definisi 

Suatu dokumen yang merupakan perencanaan 

manajemen (management planning) dan 

melibatkan seluruh komponen organisasi 

(bisnis) 

Menguraikan tentang visi 

Merumuskan tujuan  

Menentukan arah 
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Fakta tentang Business Plan 

Sedikit sekali bisnis yang 
mengembangkan business plan 

“People don’t plan to fail but they fail to 
plan” 

Business Plan adalah financial plan saja 

Situation Analysis 

Analisis Situasi merupakan starting 
point dalam penyusunan Business 
Plan 

Analisis Situasi adalah analisis 
tentang apa dan bagaimana bisnis 
yang akan dilakukan 

Salah satu metode: SWOT analysis 
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Isi Business Plan 

Executive Summary  

Pendahuluan 

Visi dan Misi 

Tujuan dan Sasaran 

Analisis Pasar dan 
Produk 

Marketing Plan 

Operating Plan 

Management and 
Personnel Plan 

Financial Plan 

Action Plan 

Lampiran 

 

Executive Summary 

Bagian ini pada dasarnya merupakan 
rangkuman yang menyeluruh dari 
Business Plan 

Deksripsi bisnis 

Visi dan misi 

Tujuan dll 
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Pendahuluan 

Berisikan tentang alasan mengapa 
bisnis ini penting, perubahan yang 
terjadi pada industri, peluang pasar, 
peraturan pemerintah yang berlaku 
dll. 

Data dan fakta yang mendukung 
diperlukan untuk menjustifikasi 
pentingnya bisnis 

Menarikkah Sektor Yang Anda 
Minati? 

 Apakah pasar yang dituju berkembang? 

 Apakah Anda akan menjadi ancaman 
sebagai pesaing? 

 Bagaimana intensitas persaingan antara 
pesaing yang ada? 
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Menarikkah Sektor Yang Anda 
Minati? 

 Apakah ada ancaman produk atau jasa 
substitusi? 

 Bagaimana posisi tawar pembeli? 

 Bagaimana posisi tawar penjual 
(supplier)? 

 

Pahami Lingkungan Bisnis 
Anda 

Lingkungan Eksternal  
IPOLEKSOSBUDHANKAM 

 

Lingkungan Internal  Sumber daya fisik, 
sumber daya organisasi, sumber daya 
manusia 
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Visi dan Misi 
Visi menunjukkan arah mana yang akan 

dituju oleh perusahaan ini 

Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai 
perusahaan 

Menjadi operator kelas dunia 

Mengutamakan kualitas dan kepuasan 
pelanggan 

Menjadi yang terpercaya  

Visi dan Misi 
Misi adalah beberapa pernyataan untuk 

merealisasikan visi 

Mission Statement menyatakan: 

Pelayanan  terhadap konsumen 

Nilai yang ditawarkan 

Keunggulan yang spesifik 

Visi dan Misi diturunkan dari analisis 
Situasi (SWOT) 
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Tujuan dan Sasaran 
Tujuan dan sasaran memberikan pedoman 

tentang: 

Arah pengelolaan bisnis 

Upaya yang diperlukan untuk 
mencapainya 

Waktu pencapaian 

SMART: specific, measurable, accurate, 
realistic, time based. 

Analisis Pasar dan Produk 

“Make what we sell, not sell what we make.” 

Deskripsi tentang produk yang akan dihasilkan 

Apa keunggulan dari produk ini  

Deskripsi tentang industri dan prospeknya 

Apakah industri menarik dan akan 
berkembang 

Analisis terhadap permintaan barang  

Potensi dan proyeksi permintaan  
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Marketing Plan 

Mendeskripsikan Product, Price, Place, dan 
Promotion 

Product – profil produk dan konsumen, 
packagingnya 

Price – pricing dan strateginya 

Place – akses distribusi produk 

Promotion – program promosi dan iklan 
yang akan dilakukan  

Operating Plan 

Menjelaskan aspek operasional 
(input, proses, output) 

Ketersediaan supplier 

Layout produksi 

Mekanisme penggudangan 

Kapasitas  
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Management and 
Personnel Plan 

Mendeskripsikan aspek personalia 
(rekruitmen, pengembangan, dan PHK) 

Kertediaan angkatan kerja 

Ketrampilan yang dibutuhkan 

Pelatihan karyawan 

Skema kompensasi 

Kebijakan pensiun  

 

Financial Plan 
Mendeskripsikan aspek finansial  

Proyeksi penjualan 

Titik impas 

Risiko bisnis dan risiko keuanga 

Kebutuhan modal dan cara 
pemenuhannya 

Proyeksi kinerja keuangan (ROA/E, 
Likuditas, Solvabilitas) 
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Action Plan 

Mendeskripsikan apa yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan dan 
sasaran yang ditetapkan 

Siapa yang bertanggung jawab 

Kapan dilaksanakan  

Indikator keberhasilan 

Dapat diturunkan dari SWOT analysis 

 

Manfaat Business Plan 
Untuk meyakinkan investors dan 

stakeholders tentang potensi 
(kemungkinan) bisnis bisa berkembang 
di masa yang akan datang. 

Memberikan arahan (pedoman) 

Mengurangi uncertainty tindakan dan 
konsekuensinya 

Untuk mengukur progress dari bisnis  


