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RINGKASAN EKSEKUTIF

Saat ini kebanyakan kaum hawa atau muslimah selalu memakai hijab saat pergi

keluar rumah. Pemakaian hijab sudah menjadi kebutuhan bagi wanita muslim tidak

hanya untuk ibu-ibu saja, namun sudah masuk kegolongan pelajar, mahasiswa, anak-

anak, ibu-ibu pejabat, dan hingga para artis yang tidak ketinggalan untuk

mengenakan hijab. Sehingga Hijab by Sekawan didirikan untuk memudahkan

kebutuhan konsumen yang sedang mencari hijab dengan warna sesuai keinginan

konsumen dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas produk terbaik.

Aspek yang dicakup oleh Hijab by Sekawan dalam studi ini adalah aspek

ekonomi, aspek demografi, aspek sosial dan budaya, aspek hukum dan politik, aspek

teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek produksi dan operasional, aspek

pemasaran, dan aspek keuangan. Dari 9 (sembilan) aspek tersebut dapat memudahkan

Hijab by Sekawan dalam memberikan informasi, karena terdapat data-data yang valid

yang mendukung dalam menjalankan usaha ini.

Hijab by Sekawan adalah salah satu usaha fashion yang menyediakan hijab

dengan model segiempat dan pashmina, yang terlihat elegan, kekinian, dan juga

nyaman untuk dipakai. Selain itu, pemasaran yang dilakukan Hijab by Sekawan

dengan menawarkan hijab segiempat dan pasmina berbagai warna sesuai kebutuhan

yang diinginkan konsumen, melalui e-commerce dan media sosial (Shopee,

Tokopedia, Instagram, dan WhatsApp).
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Manfaat produk dari Hijab by Sekawan menawarkan hijab agar para kaum hawa

menyadari pentingnya menutupi aurat, menjaga pandangan seorang muslimah agar

berperilaku baik sesuai yang diperintahkan agama, dan melindungi dari godaan laki-

laki. Usaha ini didirikan untuk memudahkan kebutuhan konsumen yang sedang

mencari hijab dengan warna sesuai keinginan konsumen dengan harga yang

terjangkau dan memiliki kualitas produk terbaik. Keuntungan hasil dari penjualan

produk Hijab by Sekawan akan memberikan sedikit keuntungannya melalui

penyaluran zakat dan sedekah kepada warga dan panti asuhan di sekitar toko Hijab by

Sekawan.

Prospek Hijab by Sekawan untuk masa depan adalah dengan menawarkan produk

melalui e-commerce dan media sosial (Shopee, Tokopedia, Instagram, dan

WhatsApp), dapat menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan untuk ditekuni

karena menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hijab yang ditawarkan

Hijab by Sekawan juga merupakan sebuah produk yang dibutuhkan konsumen

sehingga menjadi terobosan peluang usaha yang cukup layak untuk dipertimbangkan.

Kriteria penilaian investasi yang dilakukan Hijab by Sekawan menunjukkan

indikator-indikator yang positif, dengan biaya modal sebesar 10% dapat

menghasilkan Net Present Value sebesar Rp 773,226,818 (NPV>INV), menggunakan

metode Profitability Index diperoleh PI sebesar 1.64 (PI > 1). Dalam metode Internal

Rate Of Return, diperoleh 15.1% > bunga yang disyaratkan. Dan pada metode analisa

Payback Period pada bisnis ini terjadi pada 3 tahun 2 bulan 17 hari. BEP yang

dihasilkan pertahun menunjukkan titik balik yang tidak membutuhkan waktu lama.

Sehingga investasi Hijab by Sekawan layak untuk dilakukan atau dijalankan.
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BAB I

PEMBUKAAN

1.1 Pendahuluan
Beragam usaha baru yang dilakukan oleh masyarakat di Jakarta Selatan

terus bermunculan, salah satunya para pelaku bisnis online yang sudah ramai

dibicarakan oleh para pencari peluang usaha yang dapat mendatangkan

keuntungan yang besar dan bisa dijalankan tanpa modal uang.  Karena modal

utamanya adalah pikiran, tekad, dan minat yang tinggi untuk berbisnis. Dalam

kata lain, usaha bisnis online ini bisa memberikan pemasukan tambahan dalam

memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan jika dilakukan dengan tekun.

Ada banyak sektor bisnis yang telah terjun ke dunia bisnis online, tidak

terkecuali bisnis dalam bidang fashion yang semakin berkembang pesat

ditengah masyarakat terutama pada kaum hawa. Saat ini kebanyakan kaum

hawa atau muslimah selalu memakai hijab saat pergi keluar rumah. Pemakaian

hijab sudah menjadi kebutuhan bagi wanita muslim tidak hanya untuk ibu-ibu

saja, namun sudah masuk kegolongan pelajar, mahasiswa, anak-anak, ibu-ibu

pejabat, dan hingga para artis yang tidak ketinggalan untuk mengenakan hijab.

Hijab by Sekawan merupakan salah satu usaha fashion yang menyediakan

hijab dengan model segiempat dan pashmina, yang terlihat elegan, kekinian,

dan juga nyaman untuk dipakai. Selain itu Hijab by Sekawan menawarkan

berbagai warna sesuai kebutuhan yang diinginkan konsumen. Tujuan pendirian

usaha ini agar para kaum hawa menyadari pentingnya menutupi aurat, menjaga

pandangan seorang muslimah agar berperilaku baik sesuai yang diperintahkan

agama, dan melindungi dari godaan laki-laki. Usaha ini didirikan untuk

memudahkan kebutuhan konsumen yang sedang mencari hijab dengan warna

sesuai keinginan konsumen dengan harga yang terjangkau dan memiliki

kualitas produk terbaik. Dalam menjalankan usaha, harga produk yang
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ditawarkan Hijab by Sekawan tidak untuk mengambil keuntungan yang

berlipat ganda (riba), dan produk hijab yang dihasilkan Hijab by Sekawan

sesuai dengan syariat Islam agar kaum hawa menyadari kedudukan hijab bagi

wanita muslimah. Produk Hijab by Sekawan memberikan informasi yang telah

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dengan memenuhi standar performa

penyelesaian pesanan, produk real atau asli, dan respon pelayanan ramah

untuk membantu konsumen membuat keputusan dalam membeli produk.

Pemilik usaha ini sebelumnya sudah membuka usaha dibidang fashion

yaitu menjual tas dan dompet wanita selama 1 tahun. Karena melihat

banyaknya wanita muslimah yang selalu memakai hijab saat pergi keluar

rumah, pemilik ingin memanfaatkan peluang bisnis ini dengan menjual hijab

sesuai dengan syariat dengan menyesuaikan keinginan konsumen. Hijab by

Sekawan akan memberikan kesan yang mengedepankan nilai jujur dalam

menjual produk kepada konsumen, dan hasil dari penjualan produk Hijab by

Sekawan akan memberikan sedikit keuntungannya melalui penyaluran zakat

dan sedekah kepada warga dan panti asuhan di sekitar toko Hijab by Sekawan.

Melihat banyaknya kaum hawa yang memakai hijab sebagai kebutuhan

bagi wanita muslim dan tidak hanya untuk ibu-ibu saja, namun sudah masuk

kegolongan pelajar, mahasiswa, anak-anak, ibu-ibu pejabat, dan hingga para

artis yang tidak ketinggalan untuk mengenakan hijab. Hijab by Sekawan

memanfaatkan peluang yang menjanjikan ini agar produk lebih dikenal hingga

seluruh wanita muslim di Indonesia.

Lokasi Hijab by Sekawan berada di Jalan Teladan Karet Setiabudi Jakarta

Selatan. Lokasi ini cukup strategis karena berdekatan dengan perkantoran,

sekolah, jalan raya, dan pasar yang merupakan tempat untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, sehingga lokasi usaha dapat diketahui dengan mudah

oleh konsumen yang ingin berbelanja Hijab by Sekawan dan lokasi yang
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berdekatan dengan tempat produksi memudahkan untuk pengambilan barang

dan menjualnya kembali.

Toko hijab yang berada dekat dengan lokasi Hijab by Sekawan ini

memang sudah banyak, akan tetapi kualitas bahan dan warna yang ditawarkan

Hijab by Sekawan sangat berbeda dengan toko lain. Karena Hijab by Sekawan

menawarkan produk hijab dengan harga yang terjangkau sesuai kebutuhan

yang diinginkan konsumen, sedangkan produk yang ditawarkan toko lainnya

hanya menawarkan stok barang yang sudah ada di toko tanpa memikirkan

warna dan bahan yang diinginan konsumen. Sehingga Hijab by Sekawan

dapat bersaing dengan toko lainya sebagai mitra yang menjual produk hijab

yang dibutuhkan sesuai keinginan wanita muslim.

1.2 Tujuan Membuat Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Tujuan utama membuat laporan studi kelayakan bisnis dalam memulai

bisnis yang akan dijalankan dari Hijab by Sekawan adalah untuk mempelajari

secara mendalam tentang membuat rencana usaha yang akan dijalankan dan

menentukan suatu bisnis potensial atau tidak untuk dijalannkan kedepannya.

Akan tetapi, tujuan secara khusus dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai

berikut:

a. Meminimalkan resiko kerugian di masa yang akan datang

b. Memudahkan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan bisnis

c. Mempermudah pelaksanaan pengawasan terhadap target dari rencana

bisnis

d. Mempermudah pengendalian dalam pelaksanaan bisnis agar mencapai

target tertentu.
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1.3 Kunci Kesuksesan Usaha
Kunci kesuksesan dari hijab yang ditawarkan Hijab by Sekawan adalah

sebagai berikut:

a. Produk

Perbedaan produk yang ditawarkan Hijab by Sekawan dari pesaing lain

yaitu kami mempunyai sistem pembelian atau peesanan hijab dengan bahan

dan warna yang hanya disesuaikan dengan keinginan konsumen.

b. Harga

Harga Hijab by Sekawan relatif normal dengan harga pesaing lain dengan

harga yang kami tawarkan Rp 40,000 sampai Rp 60,000. Dan akan

memberikan potongan harga Rp 20,000 per transaksi jika membeli 5 hijab.

Segiempat Rp 40,000-Rp 50,000

Pasmina Rp 60,000-Rp 70,000
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c. Tempat

Lokasi toko Hijab by Sekawan berada dekat dengan sekolah, pasar,

universitas, dan perkantoransehingga konsumen mudah untuk menjangkau

toko kami. Kami juga menyediakan pembelian online di e-commerce

(shopee dan tokopedia) dan media sosial (whatsapp, line, dan instagram).

d. Pemasaran dan pelayanan

Hijab by Sekawan melakukan kegiatan pemasaran menggunakan media

sosial seperti instagram dengan memposting foto desain, bahan, dan warna

hijab yang menarik, dan mempromosikannya kepada tetangga, teman-teman

alumni, anak sekolahan, anak kuliahan, dan ibu-ibu pengajian yang

mempunyai media sosial seperti instagram dan grup Whats App agar
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BAB II

ANALISIS MAKRO EKONOMI

2.1 Analisis Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di kota Jakarta Selatan Privinsi DKI Jakarta selama

5 tahun terakhir (2015-2019) berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah

sebagai berikut:

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)

2015 5.06

2016 5.09

2017 5.34

2018 5.38

2019 6.00

Sumber : (https://jakselkota.bps.go.id/publikasi.html)

Pertumbuhan ekonomi kota Jakarta Selatan tahun 2015-2019 terus

mengalami kenaikkan yang signifikan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi

ditahun 2016 sebesar 5.09% menjadi 5.34% pada tahun 2017 dan mengalami

peningkatan sebesar 0.25% . Demikian juga kenaikan antara tahun 2018-2019

yang paling besar kenaikannya yaitu sebesar 0.62% dibandingkan antara tahun

2016-2017. Berasarkan pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta Selatan

menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari

tahun ketahun, sehinggan Kota Jakarta Selatan berpotensi untuk menjadikan

peluang bagi para pembisnis.
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2.2 Analisis Demografi
Jumlah pertumbuhan penduduk di kota Jakarta Selatan Privinsi DKI

Jakarta selama 5 tahun terakhir (2015-2019) berdasarkan Badan Pusat

Statistik (BPS) adalah sebagai berikut:

Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%)

2015 2,185,711 -

2016 2,206,732 0.96

2017 2,226,830 0.91

2018 2,246,137 0.87

2019 2,264,699 0.83

Sumber : (https://jakselkota.bps.go.id/publikasi.html)

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di

kota Jakarta Selatan mengalami peningkatkan pada setiap tahunnya, antara

tahun 2015-2016 mengalami kenaikan yang paling besar yaitu dengan jumlah

naik sebesar 0.96% dibandingkan tahun-tahun lainnya. Berdasarkan data

diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di kota

Jakarta Selatan terus meningkat, sehingga dapat menjadikan peluang usaha

yang cukup baik dalam merencanakan suatu usaha karena konsumen sebagai

target market cukup besar.

Analisis demografi berdasarkan:

 Jenis kelamin : Laki-laki, perempuan

 Pendapatan : > Rp 500,000 keatas

 Usia : > 15 tahun – 60 tahun
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2.3 Analisis Sosial Budaya
Kota Jakarta Selatan merupakan salah satu daerah yang sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sangat pesat. Karena

termasuk pusat daerah di kota Jakarta sebagai salah satu daerah yang

mempunyai pusat pembelanjaan, fasilitas umum, kuliner, dan faktor

penggerak perekonomian terbesar di kota Jakarta. Selain itu Jakarta Selatan

juga merupakan tempat lalu lintas budaya yang terus berkembang seiring

dengan perubahan teknologi, salah satunya dalam menumbuhkan peluang

bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara praktis, produk

yang mudah didapat, dan dengan harga yang terjangkau.

Hijab by Sekawan ditujukan untuk muslimah yang ingin mengikuti tren

dunia dari segi kombinasi warna, bahan yang berkualitas dan nyaman dengan

harga yang relatif normal dan tidak mahal yang bisa disesuaikan dengan

kebutuhan konsumen.

2.4 Analisis Hukum dan Politik
Hijab by Sekawan merupakan usaha yang dimiliki oleh dua wanita

muslim yang bersama-sama memberikan modal dan mengelola bisnis

bersama, karena usaha kami berjalan dibidang fashion dan kami berusaha

ingin memenuhi perizinan dalam menjalankan usaha kami yaitu dalam

bentuk:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIPU)

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

c. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

d. Izin Usaha Dagang (UD)

e. Surat Izin Prinsip
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2.5 Analisis Teknologi
Dalam memanfaatkan teknologi, ada beberapa aspek yang dikembangkan

Hijab by Sekawan, yaitu:

 Pemasaran

Dalam hal pemasaran, sebelum adanya tekonologi Hijab by Sekawan

menggunakan promosi dari mulut ke mulut atau hanya antar tetangga,

teman-teman dekat, dan keluarga. Namun setelah teknologi sudah

berkembang Hijab by Sekawan memanfaatkan teknologi seperti media

sosial (instagram dan whatsApp) dan e-commerce (shopee dan

tokopedia) untuk mempromosikan produk hijab agar lebih dikenal oleh

konsumen.

 Produksi

Dalam hal produksi, sebelum adanya tekonologi Hijab by Sekawan

menggunakan gunting dan meteran dalam memotong bahan-bahan hijab

dan menggunakan mesin jahit singer dalam merapikan tepian hijab.

Namun setelah teknologi sudah berkembang Hijab by Sekawan

memanfaatkan teknologi seperti menggunakan mesin pemotong dan

menggunakan mesin jahit portable yang canggih untuk mempermudah

proses produksi.

 Pengemasan

Dalam hal pengemasan, sebelum adanya tekonologi Hijab by

Sekawan menggunakan logo dengan jahitan benang, namun teknologi

sudah berkembang Hijab by Sekawan memanfaatkan teknologi grafis

untuk mencetak logo Hijab by Sekawan agar terlihat lebih menarik.
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Sehingga perkembangan penggunaan tekonologi yang dilakukan Hijab by

Sekawan dalam pemasaran, proses produksi, dan pengemasan dimasa yang

akan datang akan berupaya untuk terus berkembang dan memanfaatkan

teknologi canggih agar memudahkan proses produksi.
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BAB III

ANALISIS SWOT

3.1 Strength
a. Inovasi produk sesuai dengan trend masa kini

b. Produk yang ingin dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen

c. Produk Hijab by Sekawan dujual ecer maupun grosir di offline dan

online store.

3.2 Weakness
a. Produk mudah ditiru

b. Pesaing yang telah memiliki brand

c. Kurang up to date dalam melakukan promo dan event

3.3 Opportunity
a. Memiliki kesesuaian model, bahan, dan warna yang dapat disesuaikan

dengan permintaan pelanggan

b. Harga tidak terlalu mahal

c. Memiliki strategi bisnis yang berbeda dari pesaing

d. Lokasi usaha dekat dengan sekolah, universitas, pasar, dan

perkantoran.

e. Saat ini banyak wanita muslim yang berhijab

3.4 Threath
a. Banyak munculnya pesaing dibidang usaha dan inovasi sejenis

b. Design mudah ditiru

c. Strategi bisnis mudah ditiru

d. Terjadinya kenaikan harga bahan baku

e. Gaya hidup wanita muslim yang terus berubah
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BAB IV

ANALISIS ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Kemampuan Pemilik
Pemilik usaha ini sebelumnya sudah membuka usaha dibidang fashion

yaitu menjual tas dan dompet wanita selama 1 tahun. Selain itu pemilik

mempunyai pengetahuan mengenai warna dan bahan hijab yang nyaman

dipakai, mudah dibentuk, dan tidak gerah. Sehingga ini menjadikan peluang

bagi pemilik untuk memberikan bahan yang berkualitas sesuai kebutuhan

konsumen.

4.2 Jumlah Tenaga Kerja dan Gaji
Dalam pendirian usaha, Hijab by Sekawan membutuhkan 15 karyawan

dengan gaji diatas UMP (Upah Minimum Provinsi). Rincian gaji perbulan

setiap karyawan sebagai berikut:

Jabatan Jumlah Gaji Total

Manager 1 Rp       5,500,000 Rp       6,000,000

Akuntan dan Kasir 2 Rp       4,000,000 Rp 8,000,000

Produksi 2 Rp       4,000,000 Rp       8,000,000

Pemasaran 2 Rp       4,500,000 Rp       9,000,000
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4.3 Spesisikasi Pekerjaan
Untuk mengisi bagian-bagian yang dibutuhkan dengan kriteria sebagai

berikut:

Manager

 Berjiwa pemimpin

 Tegas dan disiplin

 Jujur

 Mampu mengawasi kinerja karyawan

Akuntan dan Kasir

 Menguasai pembuatan pembukuan laporan keuangan dan mampu

mengoperasikan microsof word dan microsof excel

 Teliti

 Jujur

 Bertanggung jawab

Pemasaran

 Menguasai informasi produk dengan baik

 Memiliki sikap optimis dan sabar

 Cekatan, tegas, dan disiplin.

 Jujur

Produksi

 Konsentrasi dan teliti

 Detail terhadap produk pesanan konsumen

 Menyusun dan merapikan barang

 Jujur
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4.4 Uraian Pekerjaan
Untuk mengisi bagian-bagian yang dibutuhkan dengan tugas dan tanggung

jawab dengan kriteria sebagai berikut:

Manager

 Mengawasi dan memberikan arahan kepada karyawan

 Memutuskan peraturan-peraturan dalam usaha

 Bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan usaha

Akuntan

 Mencatat laporan keuangan masuk dan keluar dalam produksi

 Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian,bulanan, dan tahunan

usaha

 Mencatat jumlah pemesanan konsumen

Pemasaran

 Menciptakan komunikasi yang baik dalam menawarkan produk

 Memeriksa hasil penjualan produk

 Memperlajari kebutuhan dan keinginan konsumen

 Menerima dan mengirim pemesanan

Produksi

 Menentukan standar kontrol kualitas produk

 Memeriksa barang masuk dan keluar

 Memastikan produk tersebut sesuai pesanan

 Menentukan perencanaan jadwal produk

 Memproduksi Hijab by Sekawan seuai keinginan konsumen
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BAB V

ANALISIS ASPEK OPERASIONAL

5.1 Lokasi Usaha
Lokasi udahan  yang akan direncanakan akan bertempat di Jalan Teladan,

Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabuddi, Jakarta Selatan. Pada lokasi tersebut

dekat dengan sekolah, universitas, perkantoran, dekat dengan Pasar Mencos,

dan jalan tersebut merupakan akses jalan yang sering dilalui untuk menuju

berbagai lokasi, seperti Jalan Perbanas, Jalan Rasuna Said, Jalan Karbela, dan

Jalan Sudirman, selain itu lokasi ini dekat dengan perkantoran yaitu Gedung

Lippo Kuningan, Mall Ambassador, WTC, dan Setiabudi One.

Keuntungan lokasi tersebut adalah kemudahan dalam mendapatkan bahan

baku seperti kain untuk pembuatan hijab, dekat dengan tempat produksi hijab

sehingga dapat mempermudah untuk mengambil stok hijab jika stok di toko

tinggal sedikit, dan kemudahan pemasaran di sekitar sekolah, universitas,

perkantoran, dan Pasar Mencos.

5.2 Proses Produksi
Pertama mempersiapkan bahan baku untuk produksi, dengan bahan baku

yang terdiri dari:

 Mempersiapkan kain sifon, diamond, katun, corn skin, poly cotton,

ceruti atau voal.

 Mempersiapkan benang, jarum, gunting, tanda merek, dan meteran kain

untuk pemotongan kain.

 Mempersiapkan tanda merek, dan pengemasan untuk mengemas hijab.
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perkantoran, dan Pasar Mencos.

5.2 Proses Produksi
Pertama mempersiapkan bahan baku untuk produksi, dengan bahan baku

yang terdiri dari:

 Mempersiapkan kain sifon, diamond, katun, corn skin, poly cotton,

ceruti atau voal.

 Mempersiapkan benang, jarum, gunting, tanda merek, dan meteran kain

untuk pemotongan kain.

 Mempersiapkan tanda merek, dan pengemasan untuk mengemas hijab.
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Kedua, proses pembuatan hijab:

 Kain yang sudah dipersiapkan untuk membuat hijab dipotong dengan

ukuran hijab segiempat dengan ukuran 115x115 cm dan untuk ukuran

hijab pashmina 200x75 cm.

 Setelah kain dipotong dalam bentuk segiempat atau pashmina, pinggiran

dari kain di rapikan atau diberikan neci dan pinggiran hijab juga bisa

dibuat rawis. Dan tidak lupa untuk menjahit merek Hijab by Sekawan

pasa salah satu sudut hijab.

 Proses terakhir jika sudah selesai diberikan merek, hijab sudah bisa

dikemas dengan tas serut untuk diberikan kepada konsumen.

5.3 Kualitas Produk
Kualitas produk yang dihassilkan oleh Hijab by Sekawan adalah:

 Produk hijab yang diproduksi oleh Hijab by Sekawan memiliki

kualitas jenis bahan yang baik, nyaman dipakai, tidak gerah, dan

mudah untuk membentuk diwajah.

 Bahan hijab yang dihasilkan oleh Hijab by Sekawan tidak membuat

menerawang sehingga tidak perlu khawatir bayangan rambut terlihat

ketika dipakai oleh konsumen.

 Dan juga kami sangat memperdulikan kepuasan konsumen saat

membeli produk kami agar pelanggan kami merasa nyaman dan

merasa selalu ingin kembali membeli saat memakai produk kami.
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5.4 Penggunaan Teknologi
Dalam memproduksi produk, Hijab by Sekawan menggunakan teknologi

canggih yaitu mesin pemotong untuk memotong bahan-bahan hijab dan jika

konsumen menginginkan untuk pemberian rawis, dan di rapikan atau dibuat

neci pada pinggiran hijab Hijab by Sekawan menggunakan mesin jahit

protable canggih dengan bantuan penjahit professional atau bagian produksi

sehingga pingiran hijab terlihat rapi sesuai keinginan konsumen.

Dan dalam proses  pengemasan produk Hijab by Sekawan menggunakan

teknologi grafis untuk mencetak logo Hijab by Sekawan agar terlihat menarik.

Meski sepenuhnya belum menggunakan teknologi yang canggih, kualitas

produk yang dihasilkan Hijab by Sekawan tidak kalah bagus dari produk yang

menggunakan teknologi canggih. Namun perkembangan proses produksi

Hijab by Sekawan dimasa yang akan datang akan berupaya terus

mengembang dan memanfaatkan teknologi canggih agar memudahkan proses

produksi.

Alasan produksi Hijab by Sekawan tidak sepenuhnya menggunakan

teknologi canggih seperti mesin dalam proses produksi karena untuk

mengurangi dampak dari peningkatan pengangguran, sehingga kami masih

membutuhkan SDM untuk memproduksi produk kami.
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BAB VI

ANALISIS ASPEK PEMASARAN

6.1 Segmentasi pasar
Segmentasi pasar yaitu membagi pasar ke kelompok-kelompok pembeli

yang memiliki kebutuhan, citi atau perilaku yang mirip. Adapun segmentasi

pasar dalam produk Hijab by Sekawan adalah :

 Geografis:

Ditawarkan disekitaran toko dengan radius sekitar 5-20 KM (seperti

sekolah, tetangga, ibu-ibu pengajian, dan teman - teman alumni) dan juga

produk Hijab by Sekawan akan di publish dengan memanfaatkan

e-commerce seperti shopee dan tokopedia, tersedia juga di media sosial

seperti di instagram, line, dan whatsApp sehingga dalam proses pembelian

bisa dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Konsumen juga dapat

membeli dan melihat langsung ke toko Hijab by Sekawan yaitu di daerah

Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

 Demografis:

Target Hijab by Sekawan diperuntukkan untuk muslimah dengan usia 15

tahun sampai 50 tahun dengan pendapatan Rp 500,000-7,000,000 ke atas

baik dari kelas sosial menengah ke bawah dan harga hijab dengan range

harga Rp 40,000 sampai Rp 60,000.

 Psikografis:

Hijab by Sekawan ditujukan untuk muslimah yang ingin mengikuti tren

dunia dari segi kombinasi warna, bahan yang berkualitas dan nyaman

dengan harga yang relatif normal dan tidak mahal. Hijab by Sekawan

dapat dibeli dengan offline maupun online (media sosial atau e-

commerce) sehingga memudahkan konsumen yang tidak sempat pergi

langsung ke toko.
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 Perilaku:

Muslimah yang suka mengkoleksi hijab dengan berbagai varian warna dan

bahan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

6.2 Targeting
Jenis target pasar yang Hijab by Sekawan gunakan adalah product

specialization yaitu menawarkan hjab kepada  konsumen dengan bentuk hijab

persegi dan pasmina yang nyaman dipakai dan memiliki kualitas bahan yang

baik dengan banyak jenis seperti bahan seperti sifon, diamond, katun, corn

skin, tirex, poly cotton, ceruti, dan voal dalam berbagai warna yang dapat

dipesan sesuai kebutuhan konsumen.

6.3 Positioning
Perbedaan produk Hijab by Sekawan dengan hijab yang ditawarkan toko

lain yaitu:

 Mengedepankan kualitas dengan differensiasi bahan yang terbaik,

nyaman, ringan, mudah di bentuk, dan warna yang bervariasi sesuai

keinginan konsumen.

 Pengemasan produk yang dilakukan Hijab by Sekawan yaitu dengan

menggunakan tas serut dengan logo Hijab by Sekawan agar memudahkan

konsumen untuk membawanya kemana saja dan mengurangi jumlah

limbah plastik.
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6.4 Potensi Pasar
Estimasi potensi pasar yang dilakukan Hijab by Sekawan, yaitu:

 Berdasarkan lokasi (wilayah)

Lokasi yang akan saya targetkan yaitu wilayah Kecamatan Setiabudi,

Jakarta Selatan. Dimana terdapat sekolah, universitas, ibu-ibu pengajian,

perkantoran, perumahan dan jalan raya yang biasa dilewati pengguna jalan

untuk berpergian.

 Berdasarkan data jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,

menurut data Badan Pusat Statistik jumlah perempuan yang ada di

Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan pada tahun 2018 yaitu

sejumlah 13,478 + 6,933 = 20,411 jiwa.

Asusmsi yang digunakan adalah setiap orang dalam satu tahun membeli 2

Hijab by Sekawan dengan harga Rp 40,000 maka rinciannya adalah:

Jumlah perempuan X 2 X 30% = 20,411 X 2 X 30% = 12,247  jiwa.

12,247 jiwa X harga produk = 12,247 jiwa X Rp 50,000=  Rp 612,350,000

(Pertahun) untuk produk dengan harga Rp 50,000.

Asusmsi yang digunakan adalah setiap orang dalam satu tahun membeli 2

Hijab by Sekawan dengan harga Rp 60,000 maka rinciannya adalah:

Jumlah perempuan X 2 X 30% = 20,411 X 2 X 30% = 12,247  jiwa.

12,247 jiwa X harga produk = 12,247 jiwa X Rp 60,000=  Rp 734,820,000

(Pertahun) untuk produk dengan harga Rp 60,000.

Jadi estimasi potensi pasar yang didapat oleh Hijab by Sekawan,

berdasarkan lokasi Setiabudi, Jakarta Selatan yaitu sebesar

Rp 1,347,170,000 dalam setahun.
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6.5 Proyeksi Penjualan
Estimasi proyeksi penjualan yang dilakukan Hijab by Sekawan, yaitu:

 Berdasarkan lokasi (wilayah)

Lokasi yang akan saya targetkan yaitu wilayah Kecamatan Setiabudi,

Jakarta Selatan. Dimana terdapat sekolah, universitas, ibu-ibu pengajian,

perkantoran, perumahan dan jalan raya yang biasa dilewati pengguna jalan

untuk berpergian.

 Berdasarkan jumlah barang yang akan dijual

Perkiraan jumlah barang yang akan dijual pada tahun 2020-2025:

Hijab yang akan dijual pertahun X harga barang, maka rinciannya adalah

sebagai berikut:

Tahun Segiempat Pasmina Pertumbuhan penjualan
pertahun (%)Harga

produk
Jumlah
produk

Harga
produk

Jumlah
produk

2020 Rp 50,000 4,972 Rp 60,000 5,040 Jumlah produk naik 20%
dan Harga produk naik 5%

2021 Rp 52,500 6,215 Rp 63,000 6,260 Jumlah produk naik 20%
dan Harga produk naik 5%

2022 Rp 55,000 7,458 Rp 66,000 7,512 Jumlah produk naik 20%
dan Harga produk naik 5%

2023 Rp 57,500 8,950 Rp 69,000 9,014 Jumlah produk naik 20%
dan Harga produk naik 5%

2024 Rp 60,000 10,740 Rp 72,000 10,817 Jumlah produk naik 20%
dan Harga produk naik 5%

2025 Rp 62,500 12,887 Rp 75,000 12,981 Jumlah produk naik 20%
dan Harga produk naik 5%

Jadi estimasi proyeksi penjualan yang didapat oleh Hijab by Sekawan,

jumlah produk naik sebesar 20% dan Harga produk naik sebesar 5%

pertahunnya.
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6.6 Bauran Pemasaran
Bauran pemasaran yang dilakukan Hijab by Sekawan, yaitu:

a. Produk

 Hijab by Sekawan memiliki bahan yang berkualitas, nyaman untuk

dipakai, mudah membentuk di wajah dan tidak mudah lecek.

 Muslimah yang memakai Hijab by Sekawan akan terlihat cantik,

elegan dan fashionable.

 Hijab by Sekawan memiliki bentuk persegi dan pasmina dengan

berbagai bahan  dan warna sesuai kebutuhan konsumen.

 Perbedaan Hijab by Sekawan dari pesaing lain yaitu kami mempunyai

sistem pembelian atau pemesanan hijab dengan bahan dan warna yang

hanya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

b. Price

 Harga Hijab by Sekawan relatif normal dengan harga pesaing lain

dengan harga yang kami tawarkan Rp 40,000 sampai Rp 60,000.

 Garansi 5 hari, apabila barang terdapat kecacatan maka dapat ditukar

selama garansi masih ada dan dikenakan potongan harga sebesar

Rp 5000.

 Hijab by Sekawan akan memberikan potongan harga Rp 20.000 per

transaksi jika membeli 5 hijab.

c. Place

 Lokasi toko Hijab by Sekawan berada di Jalan Teladan, kelurahan

Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

 Kami juga menyediakan pembelian online di e-commerce (shopee dan

tokopedia) dan media sosial (whatsapp, line, dan instagram).
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d. Promotion

 Hijab by Sekawan melakukan kegiatan pemasaran menggunakan

media sosial seperti instagram dengan memposting foto desain, bahan,

dan warna hijab yang menarik dan memeperlihatkan model yang

menggunakan Hijab by Sekawan sehingga terlihat elegan saat dipakai

 Hijab by Sekawan mempromosikannya kepada tetangga, teman-teman

alumni, anak sekolahan, anak kuliahan, dan ibu-ibu pengajian yang

mempunyai media sosial seperti instagram atau grup Whatsapp agar

memposting review Hijab by Sekawan saat membeli hijab kami.

 Hijab by Sekawan memberikan potongan harga untuk pembelian

pertama dan memberikan stempel yang harus diisi sampai 5 kali

pembelian untuk mendapatkan bros cantik.
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BAB VII

ANALISIS ASPEK KEUANGAN

7.1 Analisis Investasi Awal
Analisis Investasi Awal adalah suatu laporan keuangan yang berisikan

barang- barang yang diperlukan dalam kegiatan operasi suatu bisnis. Perkiraan

analisis investasi awal dan penyusutan pertahun yang dilakukan Hijab by

Sekawan selama satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Aset Harga satuan
(Rp)

Unit
Total Harga

(Rp)
1 Etalase Meja Rp1,500,000 1 Rp1,500,000
2 Stand Hanger Rp200,000 2 Rp400,000
3 Hanger Hijab Rp20,000 20 Rp400,000
4 Meja Komputer Rp170,000 1 Rp170,000
5 Laptop+Mouse Rp4,500,000 1 Rp4,500,000
6 AC Rp3,000,000 1 Rp3,000,000
7 CCTV Micro SD Rp150,000 1 Rp150,000
8 Kalkulator Rp40,000 1 Rp40,000
9 Dispenser Rp210,000 1 Rp210,000

10 Galon + Isi Rp50,000 1 Rp50,000
11 Motor Rp15,000,000 1 Rp15,000,000
12 Kursi Kerja Rp350,000 1 Rp350,000
13 Karpet Lantai Rp200,000 1 Rp200,000
14 Staples Rp20,000 3 Rp60,000
15 Handphone Toko Rp2,500,000 1 Rp2,500,000
16 Mesin Jahit Portable Rp6,500,000 3 Rp19,500,000
17 Mesin Pemotong Kain Rp2,500,000 2 Rp5,000,000
18 Renovasi Bangunan Rumah Rp15,000,000 1 Rp15,000,000

Total Rp51,910,000 Rp68,030,000

Jadi, jumlah investasi awal Hijab by Sekawan sebesar Rp68,030,000.
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Penyusutan Aktiva Tetap Pertahun

Jadi, jumlah penyusutan Hijab by Sekawan sebesar Rp10,884,800 per tahun.

No. Nama Aset Total Harga
(Rp)

Tahun Nilai Sisa
Nilai

Penyusutan
PerTahun

1 Etalase Meja Rp 1,500,000 5 Rp 300,000 Rp240,000
2 Stand Hanger Rp 400,000 5 Rp 80,000 Rp64,000
3 Hanger Hijab Rp 400,000 5 Rp 80,000 Rp64,000
4 Meja Komputer Rp 170,000 5 Rp 34,000 Rp27,200
5 Laptop+Mouse Rp 4,500,000 5 Rp 900,000 Rp720,000
6 AC Rp 3,000,000 5 Rp 600,000 Rp480,000
7 CCTV Micro SD Rp 150,000 5 Rp 30,000 Rp24,000
8 Kalkulator Rp 40,000 5 Rp 8,000 Rp6,400
9 Dispenser Rp 210,000 5 Rp 42,000 Rp33,600

10 Galon + Isi Rp 50,000 5 Rp 10,000 Rp8,000
11 Motor Rp15,000,000 5 Rp 3,000,000 Rp2,400,000
12 Kursi Kerja Rp 350,000 5 Rp 70,000 Rp56,000
13 Karpet Lantai Rp 200,000 5 Rp 40,000 Rp32,000
14 Staples Rp 60,000 5 Rp 12,000 Rp9,600
15 Handphone Toko Rp 2,500,000 5 Rp 500,000 Rp400,000

16
Mesin Jahit
Portable Rp19,500,000 5 Rp 3,900,000 Rp3,120,000

17
Mesin Pemotong
Kain Rp 5,000,000 5 Rp 1,000,000 Rp800,000

18
Renovasi Bangunan
Rumah Rp15,000,000 5 Rp 3,000,000 Rp2,400,000

Total Rp68,030,000 Rp13,606,000 Rp10,884,800
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7.2 Analisis Biaya-biaya
Analisis Biaya-biaya adalah suatu laporan keuangan yang berisikan biaya-

biaya yang keluar dari kegiatan operasi suatu bisnis. Perkiraan analisis biaya

pengeluaran yang dilakukan Hijab by Sekawan sebesar Rp 618,936,000 selama

satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

NO
Biaya pengeluaran

perbulan

Harga Satuan
atau Biaya
Perbulan

Orang/
Unit

Pengeluaran
Perbulan

Pengeluaran
Pertahun

1 Gaji Manager Rp 5,500,000 1 Rp 5,500,000 Rp 66,000,000
Gaji Akuntan Rp 4,000,000 2 Rp 8,000,000 Rp 96,000,000
Gaji Pemasaran Rp 4,500,000 2 Rp 9,000,000 Rp 108,000,000
Gaji Produksi Rp 4,000,000 4 Rp16,000,000 Rp 192,000,000

2 Biaya Listrik Rp 500,000 1 Rp 500,000 Rp 6,000,000
3 Biaya Pulsa Rp 200,000 1 Rp 200,000 Rp 2,400,000

4 Plastik Packing Rp 30,000 10 Rp 300,000 Rp 3,600,000
5 Bubble Wrap

ukuran 700cmx
40cm Rp 10,000 3

Rp 30,000 Rp 360,000

6 Alat Tulis Kantor
Pulpen Rp 3,000 10 Rp 30,000 Rp 360,000
Tipex Rp 5,000 2 Rp 10,000 Rp 120,000
Isi Staples Rp 3,000 3 Rp 9,000 Rp 108,000
Buku Kwitansi Rp 15,000 5 Rp 75,000 Rp 900,000

Meteran Kain Rp 4,000 10 Rp 40,000 Rp 480,000

Gunting Rp 4,000 10 Rp 40,000 Rp 480,000
Lakban Rp 5,000 3 Rp 15,000 Rp 180,000

7 Biaya Isi Ulang
Galon Rp 7,000 2 Rp 14,000 Rp 168,000

8 Biaya Bensin
Motor Rp 15,000 1 Rp 15,000 Rp 180,000

9 Biaya Perizinan/
Retribusi Rp 150,000 2 Rp 300,000 Rp 3,600,000

10 Biaya Perawatan
Aktiva Rp 150,000 3 Rp 450,000 Rp 5,400,000

11 Biaya Pemasaran Rp 6,000,000 4 Rp24,000,000 Rp 288,000,000
12 Biaya

Administrasi
Lain-lain Rp 300,000 1

Rp 300,000 Rp 3,600,000

Total Rp 25,401,000 Rp56,828,000 Rp 618,936,000
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7.3 Analisis Modal Kerja Awal
Analisis Modal Kerja Awal adalah aktivitas yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan, dalam hal mengelola dana keuangan suatu bisnis.

Perkiraan analisis modal kerja yang dilakukan Hijab by Sekawan selama satu

tahun, dengan rincian sebagai berikut:

BIAYA BAHAN BAKU PERTAHUN

NO. Nama Bahan Baku Satuan
Harga
Satuan
(Rp)

Unit
Total Harga

(Rp)

1

Bahan Kerudung
Kain Sifon 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000
Kain Diamond 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000
Kain Katun 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000
Kain Corn Skin 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000
Kain Poly Cotton 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000
Kain Ceruti 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000
Kain Voal 1 Roll Rp400,000 5 Rp2,000,000

2 Benang 1 Lusin Rp 15,000 5 Rp75,000
3 Jarum Pcs Rp 500 90 Rp45,000
4 Tanda Merk Pcs Rp 500 10,000 Rp5,000,000

Total Bahan Baku Rp19,120,000

BIAYA KEMASAN

NO. Nama Bahan Baku Satuan
Harga
Satuan
(Rp)

Unit
Total Harga

(Rp)

1 Tas Serut Kecil Pcs Rp2,000 500 Rp1,000,000
2 Tanda Merk Pcs Rp500 10,000 Rp5,000,000

3
Bubble Wrap
ukuran 700cmx
40cm Pcs Rp10,000 3 Rp30,000

4 Plastik Packing Pcs Rp30,000 10 Rp300,000
Total Kemasan Rp6,330,000
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BIAYA ADMINISTRASI UMUM

NO. Nama Biaya
Unit/
Bulan

Biaya Periode
Total Pertahun

(Rp)

1
Biaya Perizinan /
Retribusi 12 Rp 150,000 1 Tahun Rp 1,800,000

2 Biaya Listrik 12 Rp 500,000 1 Tahun Rp 6,000,000
3 Biaya Telpon (Pulsa) 12 Rp 200,000 1 Tahun Rp 2,400,000
4 Biaya Penyusutan 12 Rp10,884,800 1 Tahun Rp130,617,600
5 Biaya Perawatan Aktiva 12 Rp 500,000 1 Tahun Rp 6,000,000
6 Gaji Manager 1 Rp 5,500,000 1 Tahun Rp 66,000,000

7
Gaji Acounting and
Finance 2 Rp 4,000,000 1 Tahun Rp 96,000,000

8 Gaji Produksi 2 Rp 4,000,000 1 Tahun Rp 96,000,000
9 Gaji Pemasaran 2 Rp 4,500,000 1 Tahun Rp 108,000,000

10 Supplies  Kantor 12 Rp 50,000 1 Tahun Rp 600,000
11 Biaya Umum Lainnya 12 Rp 300,000 1 Tahun Rp 3,600,000
12 Bensin dan Galon 12 Rp 50,000 1 Tahun Rp 600,000

Total Administrasi Umum Rp 517,617,600

BIAYA PROMOSI+KAS MINIMAL

No Nama Biaya Bulan Biaya Periode
Total Pertahun

(Rp)
1 Biaya Promosi 12 Rp 6,000,000 1Tahun Rp 72,000,000
2 Kas Minimal 12 Rp50,000,000 1Tahun Rp 600,000,000

Total Promosi+Kas Rp 672,000,000
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REKAPITULASI KEBUTUHAN OPERASI DANA
BIAYA KOMERSIAL

No Nama Biaya-Biaya Total Biaya (Rp)
1 Biaya Bahan Baku Rp19,120,000
2 Biaya Kemasan Rp6,330,000
3 Biaya Administasi Umum Rp517,617,600
4 Biaya Promosi+Kas Minimal Rp672,000,000

JUMLAH KESELURUHAN Rp1,215,067,600
PERPUTARAN MODAL KERJA 9
KEBUTUHAN MODAL KERJA
PERTAHUN Rp135,007,511

TOTAL INVESTASI AWAL Rp68,030,000
JUMLAH KEBUTUHAN DANA Rp203,037,511

ASUMSI PERIODE PRPUTARAN MODAL KERJA
No Nama Kegiatan Hari Keterangan
1 Pengadaan Bahan Baku 3
2 Proses Produksi 4
3 Barang Disimpan Digudang 3
4 Pengemasan Produk 5
5 Pemasaran Terjual 50

Total Hari 65
Total Produk Terjual 2500
Total Produk Terjual Perhari 50
Harga Jual (pcs) Segiempat Rp  40,000
Harga Jual (pcs) Pasmina Rp   60,000
Penjualan (Rp) Rp 250,000,000
Perputaran Modal Kerja

9
Periode Perputaran Modal Kerja 2 Bulan 5 Hari
Penjualan (Rp) 2 Bulan 5 Hari Rp 250,000,000

Jadi, jumlah rekapitulasi kebutuhan operasi dana biaya komersial Hijab by Sekawan
sebesar Rp1,215,067,600 per tahun.
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7.4 Analisis Cashflow
Analisis Cashflow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi suatu

bisnis. Perkiraan analisis cashflow yang dilakukan Hijab by Sekawan selama satu tahun, dengan rincian sebagai

berikut:

PROYEKSI
ARUS KAS

URAIAN 2021 2022 2023 2024 2025 Keterangan Setiap
Tahun

Penerimaan
Jumlah
Penjualan
Segiempat

6215 7,458 8,950 10,740 12,887
Jumlah Penjualan
Segiempat dengan
asumsi kenaikan 20%

Jumlah
Penjualan
Pasmina

6260 7,512 9,014 10,817 12,981
Jumlah Penjualan
Pasmina dengan
asumsi kenaikan 20%

Total Jumlah
Penjualan
Kerudung

12475 14970 17964 21556.8 25868.16

Harga Jual
Segiempat

Rp 52,500 Rp 55,000 Rp 57,500 Rp 60,000 Rp 62,500 Harga jual per tahun
dengan asumsi
kenaikan 5%

Harga Jual
Pasmina

Rp 63,000 Rp 66,000 Rp 69,000 Rp 72,000 Rp 75,000 Harga jual per tahun
dengan asumsi
kenaikan 5%

Jumlah
Penerimaan

Rp720,667,500 Rp905,982,000 Rp1,136,595,600 Rp1,423,215,360 Rp1,779,019,200
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Pengeluaran 2021 2022 2023 2024 2025

Biaya Bahan
Baku Rp19,120,000

Rp20,076,000 Rp21,032,000 Rp21,988,000 Rp22,944,000
Biaya Pengeluaran per tahun
dengan asumsi kenaikan 5%

Biaya
Kemasan Rp6,330,000

Rp6,646,500 Rp6,963,000 Rp7,279,500 Rp7,596,000
Biaya Pengeluaran per tahun
dengan asumsi kenaikan 5%

Biaya
Administrasi
Umum

Rp387,000,000
Rp406,350,000 Rp425,700,000 Rp445,050,000 Rp464,400,000

Biaya Pengeluaran per tahun
dengan asumsi kenaikan 5%

Biaya
Promosi Rp72,000,000 Rp75,600,000 Rp79,200,000 Rp82,800,000 Rp86,400,000 Biaya Pengeluaran per tahun

dengan asumsi kenaikan 5%
Biaya
Penyusutan Rp10,884,800 Rp10,884,800 Rp10,884,800 Rp10,884,800 Rp10,884,800 Straight Line Method
Jumlah
Pengeluaran

Rp495,334,800 Rp519,557,300 Rp543,779,800 Rp568,002,300 Rp592,224,400

Laba Sebelum Pajak  (LSbP)=
Jumlah Penerimaan – Jumlah
Pengeluaran.

Laba
Sebelum
Pajak

Rp225,332,700 Rp386,424,700 Rp592,815,800 Rp855,213,060 Rp1,186,734,400

Pajak 15% = LSbP X 15%
Pajak 15% Rp33,799,905 Rp57,963,705 Rp88,922,370 Rp128,281,959 Rp178,019,160

Laba Setelah
Pajak

Rp191,532,795 Rp328,460,995 Rp503,893,430 Rp726,931,101 Rp1,008,775,240 Laba Setelah Pajak (LStP)=
LSbP - Pajak 15%

Cash Flow Rp202,417,595 Rp339,345,795 Rp514,778,230 Rp737,815,901 Rp1,019,660,040 Cash Flow =
LStP + Penyusutan
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7.5 Analisis Payback Period
Analisis Payback Period adalah waktu yang diperlukan untuk menutupi

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan Proceeds atau Net Cash

Inflow. Perhitungan payback period dilakukan sampai biaya investasi awal

habis dikurangi cash flow dari tahun ketahun.

Perkiraan analisis payback period (PP) yang dilakukan Hijab by Sekawan

dengan rincian perhtungan sebagai berikut:

Perhitungan PP untuk mengetahui Tahun :

Investasi Awal (jumlah rekapitulasi kebutuhan operasi dana biaya komersial) -

Cashflow Tahun 2021, 2022, 2023

PAYBACK PERIOD

INVESTASI AWAL Rp 1,215,067,600

CASHFLOW TAHUN 2021 Rp 202,417,595

Hasil Pengurangan Tahun Pertama Rp                             1,012,650,005

CASHFLOW TAHUN 2022 Rp 339,345,795

Hasil Pengurangan Tahun Kedua 673,304,210

CASHFLOW TAHUN 2023 Rp 514,778,230

Hasil Pengurangan Tahun Ketiga 158,525,980

CASHFLOW TAHUN 2024 Rp 737,815,901
Hasil Pengurangan Tahun Ketiga

Cashflow Tahun 2024 0.215

PP = 0.650 X 12 2.58

BULAN = Bilangan Desimal Pertama 2

Bilangan Desimal Dibelakang Koma 0.58

HARI = 0,80 X 30 17

PAYBACK PERIOD 3 TAHUN 2 BULAN 17 HARI

Jadi, Payback Period (PP) Hijab by Sekawan adalah 3 Tahun 2 Bulan 17

Hari.
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7.6Analisis Net Present Value
Analisis Net Present Value (npv) adalah perbedaan dari nilai sekarang

(nilai diskonto) dari pengeluaran kas dan penerimaan kas. Perkiraan analisis

net present value yang dilakukan Hijab by Sekawan dengan rincian

perhtungan sebagai berikut:

Tahun
Cash Flow DF (10%) Present Value (PV)

2021 Rp 202,417,595 0.909090909 Rp 184,015,995
2022 Rp 339,345,795 0.826446281 Rp 280,451,070
2023 Rp 514,778,230 0.751314801 Rp 386,760,503
2024 Rp 737,815,901 0.683013455 Rp 503,938,118
2025 Rp 1,019,660,040 0.620921323 Rp 633,128,661

Jumlah PV Cashflow Rp         1,988,294,418
Jumlah Investasi Rp         1,215,067,600

NPV Rp            773,226,818

Nilai net present value (npv) = Jumlah PV Cashflow - Jumlah Investasi

= Rp 1,988,294,418– Rp 1,215,067,600

= Rp 773,226,818. Positif (+)

Dengan demikian usaha Hijab by Sekawan layak untuk dilanjutkan.
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7.7Analisis Profitability Index
Analisis Profitability Index (PI) merupakan present value arus kas

dibandingkan dengan nilai investasi. Apabila nilai profitability index diatas 1,

maka investasi layak untuk diterima. Perkiraan analisis profitability index

yang dilakukan Hijab by Sekawan dengan rincian perhtungan sebagai berikut:

Tahun
Cash Flow DF (10%) Present Value (PV)

2021 Rp 202,417,595 0.909090909 Rp 184,015,995
2022 Rp 339,345,795 0.826446281 Rp 280,451,070
2023 Rp 514,778,230 0.751314801 Rp 386,760,503
2024 Rp 737,815,901 0.683013455 Rp 503,938,118
2025 Rp 1,019,660,040 0.620921323 Rp 633,128,661

Jumlah PV Cashflow Rp         1,988,294,418
Jumlah Investasi Rp         1,215,067,600

PI  = Jumlah PV Cashflow

Investasi Awal 1.64

Profitability Index (PI) = Jumlah PV Cashflow

Investasi Awal

= Rp 1,988,294,418

Rp 1,215,067,600

=      1.64 > 1 (Layak)

Dengan demikian investasi usaha Hijab by Sekawan layak untuk diterima.
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7.8Analisis Internal Rate of Return
Analisis Internal Rate Of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari

proceeds yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai dari pengeluaran modal. Perkiraan analisis IRR

yang dilakukan Hijab by Sekawan dengan rincian perhtungan sebagai berikut:

Tahun
Cash Flow DF (10%) Present Value (PV) DF (20%) PV

2021 Rp 202,417,595 0.909090909 Rp 184,015,995 0.833333333 Rp 153,346,663
2022 Rp 339,345,795 0.826446281 Rp 280,451,070 0.694444444 Rp 194,757,688
2023 Rp 514,778,230 0.751314801 Rp 386,760,503 0.578703704 Rp 223,819,736
2024 Rp 737,815,901 0.683013455 Rp 503,938,188 0.482253086 Rp 243,025,747
2025 Rp 1,019,660,040 0.620921323 Rp 633,128,661 0.401877572 Rp 254,440,209

Jumlah PV Cashflow Rp 1,988,294,418 Rp 1,069,390,042
Jumlah Investasi Rp 1,215,067,600 Rp 1,215,067,600

NPV Rp 773,226,818 -Rp 145,677,558

IRR = – + × 1%
= 10%– Rp 773,226,818 + % %−Rp 145,677,558 − Rp 773,226,818 × 1% = (10%) + % (Rp 773,226,818 )− 918,904,376 × 1%
= 10% + 5,1% = 15,1%

Artinya, modal yang diinvestasikan sebesar Rp 1,215,067,600apabila dibandingkan dengan bunga yang disyaratkan

sebesar 10% diperoleh IRR 15,1%, maka investasi ini layak untuk dilakukan atau dilanjutkan.
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7.9 Analisis Break Even Point
Analisis Break Even Point (BEP) adalah titik dimana pendapatan dari

usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Perkiraan analisis BEP yang

dilakukan Hijab by Sekawan dengan rincian perhtungan sebagai berikut:

Fix Cost 40 Hari

No Uraian Harga

1
Biaya Administrasi
Umum

Rp 54,655,822

2 Biaya Promosi Rp 8,000,000

Fix cost 40hari Rp 62,655,822

Artinya, penjualan pada tahun 2021 pada hijab segiempat dengan harga

Rp52,500 penjualan hijab sebanyak 25,062 unit, dengan memperoleh

penghasilan sebesar Rp 1,315,772,267 dan pada hijab pasmina dengan harga

Rp 63,000 penjualan hijab sebanyak 4,820 unit dengan memperoleh

penghasilan sebesar Rp 303,639,754.

Variable Cost perunit

No Uraian Harga

1 Segi Empat Rp40,000

2 Pasmina Rp60,000
Variable cost Perunit

Rp 50,000

Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Harga Jual
Segiempat

Rp52,500 Rp55,000 Rp57,500 Rp60,000 Rp62,500

Harga Jual
Pasmina

Rp63,000 Rp66,000 Rp69,000 Rp72,000 Rp75,000

Tahun
BEP Unit
Segiempat

BEP Harga Segiempat
BEP
Unit

Pasmina

BEP Harga
Pasmina

2021
25,062

Rp 1,315,772,267
4,820

Rp 303,639,754

2022
12,531

Rp 689,214,044
3,916

Rp 258,455,267

2023
8,354

Rp 480,361,304
3,298

Rp 227,539,565

2024
6,266

Rp 375,934,933
2,848

Rp 205,055,418

2025
5,012

Rp 313,279,111
2,506

Rp 187,967,467
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Penjualan pada tahun 2022 pada hijab segiempat dengan harga Rp 55,000

penjualan hijab sebanyak 12,531 unit, dengan memperoleh penghasilan

sebesar Rp  689,214,044 dan pada hijab pasmina dengan harga Rp 66,000

penjualan hijab sebanyak 3,916 unit dengan memperoleh penghasilan sebesar

Rp  258,455,267. Penjualan pada tahun 2023 pada hijab segiempat dengan

harga Rp57,500 penjualan hijab sebanyak 8,354  unit, dengan memperoleh

penghasilan sebesar Rp  480,361,304  dan pada hijab pasmina dengan harga

Rp69,000 penjualan hijab sebanyak 3,298  unit dengan memperoleh

penghasilan sebesar Rp  227,539,565.

Penjualan pada tahun 2024 pada hijab segiempat dengan harga Rp 60,000

penjualan hijab sebanyak 6,266  unit, dengan memperoleh penghasilan

sebesar Rp 375,934,933 dan pada hijab pasmina dengan harga Rp 72,000

penjualan hijab sebanyak 2,848  unit dengan memperoleh penghasilan sebesar

Rp 205,055,418. Dan penjualan pada tahun 2025 pada hijab segiempat dengan

harga Rp 62,500 penjualan hijab sebanyak 5,012 unit, dengan memperoleh

penghasilan sebesar Rp 313,279,111 dan pada hijab pasmina dengan harga

Rp75,000 penjualan hijab sebanyak 2,506 unit dengan memperoleh

penghasilan sebesar Rp  187,967,467.
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BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan
Berdasarkan instrumen-instrumen kelayakan investasi menunjukkan

indikator-indikator positif dan membuktikan bahwa pada produk Hijab by

Sekawan, "layak" untuk diteruskan bisnisnya. Adapun data-data dalam Uji

Kelayakan Bisnis Hijab by Sekawan, sebagai berikut:

 Hijab by Sekawan merupakan salah satu usaha fashion yang

menyediakan hijab dengan model segiempat dan pashmina, yang terlihat

elegan, kekinian, dan juga nyaman untuk dipakai. Selain itu Hijab by

Sekawan menawarkan berbagai warna sesuai kebutuhan yang

diinginkan konsumen.

 Pada aspek manajemen ekonomi dan demografi, yang terus

menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan

penduduk sehingga berpotensi untuk menjadikan peluang bagi Hijab by

Sekawan.

 Aspek manajemen sumber daya manusia, dengan mempertimbangkan

kemampuan dan  pengalaman pengelolaan serta kemampuan di salah

satu bidang yang dibutuhkan.

 Aspek manajemen operasional, dengan mempertimbangkan keuntungan

lokasi tersebut adalah kemudahan dalam mendapatkan bahan baku

seperti kain untuk pembuatan hijab, dekat dengan tempat produksi hijab,

dan tempat yang strategis karena dekat dengan sekolah, universitas,

pasar dan perkantoran.
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 Aspek manajemen pemasaran, kegiatan pemasaran menggunakan media

sosial seperti instagram dengan memposting foto desain, bahan, dan

warna hijab yang menarik, dan menawarkannya kepada kepada

tetangga, teman-teman alumni, anak sekolahan, anak kuliahan, dan ibu-

ibu pengajian yang mempunyai media sosial seperti instagram atau grup

Whatsapp agar memposting review Hijab by Sekawan saat membeli

hijab kami. Dan berdasarkan estimasi potensi pasar yang didapat oleh

Hijab by Sekawan merupakan peluang yang baik untuk memulai usaha.

 Aspek manajemen Keuangan

a. Payback Period pada bisnis ini terjadi pada 3 tahun 2 bulan 17 hari.

b. Pada Analisa Net Present Value dapat diperoleh Rp 733,226,818

(NPV>INV) artinya layak atau feasible.

c. Pada Analisa PI, diperoleh PI sebesar 1.64 (PI > 1) , artinya layak.

d. Pada Analisa Internal Rate Of Return, diperoleh 15.1% > bunga

yang disyaratkan, maka investasi ini layak untuk dilakukan atau

dilanjutkan.

e. BEP pertahun menunjukkan titik balik yang tidak membutuhkan

waktu lama.

8.2 Rekomendasi
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dibuat oleh Hijab

by Sekawan, menunjukkan investasi ini “layak” untuk dilakukan atau

dilanjutkan. Sehingga bisnis ini dapat memberikan keuntungan yang tidak

hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor,

kreditor, pemerintah dan masyarakat luas.
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