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RENCANA  USAHA 

Pengertian dan Tujuan Perencanaan 

Perencanaan dalam bahasa yang sederhana adalah berfikir ke depan. Dalam 
bisnis/usaha perencanaan adalah berfikir mengenai tujuan, strategi, dana, produksi, prospek 
keuntungan dan kemungkinan pertumbuhan usaha. Perencanaan adalah proses menentukan 
bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya atau dengan kata lain perencanaan adalah proses 
menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam 
istilah yang lebih resmi, perencanaan didefinisikan sebagai perkembangan yang sistematis dari 
program tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan usaha yang telah disepakati dengan 
proses analisa, evaluasi, seleksi diantara peluang-peluang yang diprediksi terlebih dahulu. 

Perencanaan mempunyai dua maksud: perlindungan dan kesepakatan (protective dan 
affirmative). Maksud protektif adalah meminimisasi resiko dengan mengurangi ketidakpastian di 
sekitar kondisi usaha dan menjelaskan konsekuensi tindakan manejerial yang berhubungan. 
Tujuan affirmatif adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan organisasional, karena semua 
unit mempunyai pemahaman yang sama mengenai perencanaan dan tujuan yang akan dicapai. 
Tujuan mendasar dari perencanaan adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Disamping 
itu tujuan perencanaan adalah membentuk usaha terkordinasi dalam organisasi. Tanpa adanya 
perencanaan biasanya dengan disertai tanpa adanya kordinasi akan menimbulkan ketidakefisienan 
dalam bekerja. 

Prinsip dan Tahap Perencanaan  

Memulai usaha bukan berarti akhir dari perencanaan. Tujuan akhir yang akan dicapai 
adalah kepuasan konsumen. Agar kepuasan konsumen bisa dicapai maka semua aktivitas 
menghendaki perencanaan yang tepat Jadi dengan perencanaan yang tepat suatu usaha akan 
memperoleh keuntungan karena kepuasan konsumen berarti stabilitas usaha dan pertumbuhan 
usaha. Dalam bahasa finansial, kepuasan konsumen adalah profit.  

Agar stabilitas usaha tercapai, pertumbuhan usaha berjalan dengan baik dan usaha dapat 
menghasilkan profit yang tinggi, maka diperlukan perencanaan yang matang, yang mesti 
berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut ini:  

 

A. Perencanaan Harus Realistis 

Rencana harus didasarkan atas sumberdaya yang tersedia; sumberdaya manusia, finansial, 
serta sumberdaya fisik. Jika sumberdaya tidak cukup, maka tidak mungkin aktivitas akan sukses. 
Apapun perencanaan jika tidak didukung oleh sumberdaya yang cukup akan gagal. 

B. Perencanaan Harus Didasarkan Atas Kebutuhan 

Tujuan wirausahawan adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dalam masyarakat. 
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat didapatkan dari observasi: kunjungan ke lapangan, interview 
kepada konsumen langsung  ataupun  dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

C. Perencanaan Harus Fleksibel 

Sumberdaya, kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi selalu berubah. Perencanaan harus 
disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. 

D. Perencanaan Harus Dimulai dengan Aktivitas Sederhana dan Kecil 

Orang yang baru memulai usaha pasti punya sedikit sumberdaya; dana, material, peralatan, 
sumberdaya manusia, serta sedikit atau belum berpengalaman. Untuk kondisi yang 
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disebutkan di atas, usaha yang cocok adalah usaha kecil, karena usaha kecil membutuhkan 
manajemen sederhana, dan tehnologi yang sederhana. 

Kriteria Rencana Efektif 

a. Tujuan usaha harus dinyatakan secara jelas. Alasan utama mengapa tujuan harus dinyatakan 
dengan jelas adalah agar bisa diahami oleh orang-orang yang terlibat dalam perencanaan 
sehingga mereka mengerti, percaya, menerima dan mendukung kegiatan yang direncanakan. 

b. Menyatakan ukuran-ukuran pencapaian seperti ukuran kuantitatif, kualitatif, waktu serta biaya. 

c. Dilengkapai dengan kebijakan sehingga bisa memandu orang-orang mencapai tujuan. 

d. Harus mengindikasikan bagian-bagian mana yang ikut serta dalam pencapaian tujuan. 

e. Harus mengindikasikan waktu yang jelas untuk kegiatan. 

f. Harus menyatakan sumberdaya dan biaya dengan jelas. 

g. Harus menyatakan siapa yang berkompeten dalam pencapaian tujuan. 

Jenis-Jenis Perencanaan 

Aktivitas perencanaan dapat dibagi ke dalam dua: perencanaan taktis dan perencanaan 
strategis. 

a). Perencanaan Taktis 

Perencanaan taktis adalah perencanaan jangka pendek yang menekankan pada operasi pada 
berbagai bagian organisasi yang sedang berjalan. Jangka pendek adalah kurun waktu 
kedepan yang berkisar datu tahun atau kurang.  

b). Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang yang dipusatkan pada organisasi 
secara keseluruhan. Jangka panjang didefinisikan sebagai periode waktu antara 3 sampai 5 
tahun kedepan. Perencanaan jangka panjang ini ditujukan untuk menentukan apa yang akan 
dilakukan oleh organisasi agar berhasil dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun kedepan. 

Setiap organisasi hendaknya mempunyai suatu strategi. Strategi didefinisikan sebagai suatu 
rencana luas dan umum yang dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasional jangka 
panjang. Agar strategi bisa berdaya guna, strategi harus konsisten dengan tujuan 
organisasional, yang pada gilirannya, harus konsisten dengan maksud organisasional. 

Bagaimana merumuskan strategi ? Sebagai pedoman ada 4 pertanyaan dasar yang harus 
dijawab: 

a) Apakah tujuan dan maksud dari organisasi itu ? Jawaban bagi pertanyaan ini 
memberitahukan kearah mana organisasi tersebut diarahkan. Strategi yang tepat guna 
mencerminkan maksud dan tujuan organisasi. 

b) Kemanakah organisasi dewasa ini diarahkan ? Jawaban pertanyaan ini bisa 
memberitahukan apakah organisasi sedang mencapai tujuan tersebut memuaskan atau 
tidak.  

c) Dengan jenis kondisi lingkungan apa organisasi tersebut mempunyai keberadaan? 
Pertanyaan ini membantu dalam merumuskan kekuatan, kelemahan, masalah-masalah 
dan peluang yang ada. 

d) Apakah yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dengan baik dimasa datang? 
Jawaban pertanyaan ini menghasilkan strategi oraganiasi. 
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Tahap dan Langkah-Langkah Perencanaan 

 Profesor Philip Kotler, dalam buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa ada 4 
tahap perencanaan usaha.  

1. Tahap Perencanaan Awal 

Pada saat akan dan memulai usaha, manejer pemilik sibuk mencari dana, pelanggan, material 
dan peralatan. Tak ada waktu tanpa perencanaan. Keseluruhan perhatian dipusatkan pada 
jalannya usaha dan keinginan untuk tetap survive (bertahan hidup) 

2. Tahap Sistem Anggaran 

Manejer pemilik mewujudkan keinginan mengembangkan dan menggunakan suatu sistem 
anggaran/budgetting. Perkiraan pendapatan dari penjualan dan perkiraan penerimaan dibuat 
sedemikian rupa. Semua ini dibuat sebagai antisipasi dari perkembangan usaha yang 
dijalankan. 

3. Tahap Perencanaan Tahunan 

Tahap perencanaan tahunan ini biasanya dalam kurun waktu satu tahun, dan pembuatan 
rencana dapat menggunakan metode top-down maupun metode buttom-up. 

4. Tahap Perencanaan Strategis 

Dengan bertambah besarnya usaha maka perencanan jangka panjangpun diperlukan 2-3 
tahun. Perencanaan jangka panjang ini dikenal pula dengan perencanaan strategis. 

Langkah-langkah dalam membuat rencana adalah sebagai berikut: 

1) Evaluasi sumberdaya yang ada, baik material maupun sumberdaya yang ada ditengah 
masyarakat 

2) Analisa pasar 

3) Pemilihan lokasi 

4) Menyiapkan rencana finansial 

5) Menyiapkan rencana produksi 

6) Menyiapkan rencana organisasi 

7) Menyiapkan rencana pengelolaan 

Keuntungan Perencanaan 

1. Perencanaan dapat mengurangi resiko kegagalan 

2. Perencanaan meminimkan biaya produksi 

3. Perencanaan dapat mendeteksi kelemahan usaha. 


