
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan perkembangan zaman dan teknologi bertambahnya limbah di masyarakat karena 

masyarakat pada masa kini hanya bisa menggunakan, mengonsumsi, dan menikmati barang-

barang tanpa memikirkan dampak setelah barang tersebut tidak di gunakan lagi. 

Dari uraian diatas maka sangat potensial bila kami mengembangkan usaha (limbah kayu 

karna (Indonesia merupakan negara yang kaya akan hutan sehingga banyak bidang usahq 

yang berdiri, seperti usaha di bidang furniture. Kami memanfaatkan sisa dari limbah tersebut 

diolah kembali menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai estetik dan nilai guna. 

sebagian dari masyarakat sangat menyukai hiasan yang memiliki nilai estetis tinggi sekaligus 

barang yang bermanfaat. Sehingga dari pada itu, pengambilan bahan baku dari usaha kami 

tidak akan menambah intensitas penebangan kayu serta menekan limbah kayu yang dibuang 

masyarakat. Selain itu, kami menawarkan produk yang dapat digunakan oleh semua umur. 

Dengan pasar konsumen yang luas, usaha kami dapat meningkatkan pemanfaatan limbah 

kayu yang ada dengan produksi limbah yang minimal pula. 

Dengan alasan dan landasan tersebut kami berniat untuk merintis usaha limbah kayu, dan 

usaha kami tersebut kami beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu: KAYUAYU. Dengan 

harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli limbah kayu. 

1. Manfaat Usaha 

a. Manfaat Ekonomi 

Usaha roti bakar ini cukup menjanjikan, karna keuntungan yang didapat cukup besar. Kami 

menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang 

murah tapi dengan produk yang tidak murahan dengan kata lain kualitas produk selalu dijaga 

dan dijamin barang yang digunakan hanya terbatas jumlahnya. Dengan usaha ini diharapkan 

dapat memberikan keuntungan. 

b. Manfaat Sosial 

1) Bagi Pemilik 

Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah 

bahkan ke luar negeri. Usaha limbqh kayu ini cukup menjanjikan bagi kita, karna masih 

banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mengetahui dan memiliki produk yang kami 

buat, sehingga kita dapat memasarkanya ke daerah tersebut.  Keuntungan yang dapat 

diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis. 

Serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih 

besar. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani konsumen, serta 



bagaimana supaya karyawan menjadi senang dengan kebijakan yang kita tetapkan, dan lain 

sebagainya. 

2) Bagi Masyarakat  

Dengan adanya KAYU AYU ini, dapat menjadi alternative bagi masyarakat untuk memiliki 

kerajinan kayu yang unik dan terbatas jumlahnya. Selain itu produk kami juga dapat 

bertahan lama, karena terbuat dari kayu. Selain itu juga secara tidak langsung dapat 

membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karna apabila 

usaha ini telah berkembang maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam 

kelancaran usaha. 

2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana tips untuk membuka usaha limbah kayu yang baik dan benar serta tidak 

merugi. 

b) Bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. 

c) Bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis limbah kayu. 

 

3. Profil Organisasi 

Nama Usaha: Limbah kayu "KAYU AYU" 

Jenis Usaha: olahan limbah 

Alamat: Jl. Taman meruya ilir blok I7 no :7  

Pemilik: Alifa Candini, Nindya inggitasari, Siti lailatul, Yuliani RJ 

4. Visi, misi dan tujuan 

a. Visi 

Menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Namun dengan 

memanfaatkan limbah. 

b. Misi 

• Memberikan kualitas yang terbaik. 

• Memberikan pelayanan yang terbaik 

 

 



 

c. Tujuan Usaha 

• Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

• Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan 

usaha. 

• Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

• Membudayakan semangat, sikap, prilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan 

mahasiswa dan masyarakat yang mampu di andalkan dan terdepan dalam berwirausaha 

5. Produk 

Kami menawarkan berbagai produk, seperti karakter kayu mini dan jam tiktok yang 

karakternya dapat dicustom sesuai dengan keinginan si pembeli. 

Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut maka masyarakat dapat memilih rasa yang 

mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami berikan 

tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti pormalin, wantek, dll, 

sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. 

B.  Rencana Usaha 

Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut: 

1. Rencana Jangka Pendek 

Usaha bisnis limbah kayu yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja 

didalam usaha bisnis bagi kalangan sesama pelajar maupun bagi umum, selain dapat 

meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk 

kehidupan masa depan dan biaya kuliah. 

2. Rencana Jangka Menengah 

Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami 

bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, strategi pasar dan 

pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami kedepannya. Pelanggan 

ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya, karena 

tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula kami rajin 

melakukan promosi usaha kami, baik dari mulut ke mulut, iklan radio, media online, dan 

media yang lainnya. 

 



3. Rencana Jangka Panjang 

Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas 

dari usaha kami ini, tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan pabrik furniture 

maupun toko furniture agar kami dapat dengan mudah untuk mendapatkan bahan baku 

agar usaha ini tidak mengalami kendala apapun dalam penyediaan bahan baku. 

D. Analisis Pasar dan Pemasaran 

Analisis Pasar dan Pemasaran usaha roti bakar kelompok kami yaitu: 

1. Target Pasar 

Usaha ini berlokasi di (rumah kami, selain itu kami juga memasarkan produk kami di website 

yang telah kami buat.dengan begitu modal yang di keluarkan tidak banyak.  

2. Pesaing 

Pesaing kami dalam produk ini tidak terlalu banyak, kalau pun ada pesaing kami akan 

mencoba membuat inovasi baru agar konsumen dapat membeli produk kita tanpa membuat 

pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun kekeluargaan harus tetap 

selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan 

pesaing. Dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah di tetapkan. 

3. Sasaran Pembeli 

Dalam menjalankan usaha ini sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan 

masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah dan kalangan atas. Dari semua 

kalangan tersebut sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karna 

harga yang kami berikanpun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami 

berikan yaitu mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp250.000. 

E. Strategi Pemasaran 

Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah: 

1. Dari mulut ke mulut 

Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak 

biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau 

keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua 

konsumen/masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui 

dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk 

membeli olahan limbah kayu di tempat kita. 

2. Dengan media Internet 



Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan media internet, seperti dapat melalui facebook, twitter, blog,dll. Karna 

sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui usaha kita, 

3. Pengembangan Pasar 

Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti diatas, kami juga 

mempromisikan usaha kami ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas 

jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha olahan 

limbah kayu ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh 

masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat 

pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. 

4. Pengembangan Produk 

Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan karakter yang mungkin tidak ada 

di pesaing lain dan memberikan nilai lebih dimata para konsumen. Sehingga jangkauan pasar 

mililiki semakin luas, dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. 

Kami juga menerima pemesanan costume dengan syarat tertentu. 

5. Langkah-langkah promisi 

Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan kami mempunyai 

cara-cara tertentu, adapun cara tersebut yaitu: 

• Pada hari besar tertentu  kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang 

membeli olahan limbah kayu kami dengan harga diatas Rp150.000, maka akan kami berikan 

diskon sebesar 10%. 

• Apabila konsumen membeli olahan limbah kami sebanyak 1 lusin, maka kami akan 

menetapkan semua harga yang mereka pesan dengan harga yang paling rendah yaitu 

Rp45.000,- 

• Selain itu, apabila konsumen membeli olahan limbah kami di atas 1 kodi, maka kami akan 

menetapkan semua harga yang mereka pesan dengan harga yang paling rendah yaitu 

Rp45.000,- dan memberikan gratis satu karakter spesial/limited kayuayu. 

 

 

 

 

F. Analisis Operasional 



Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut: 

1. Desain produk 

Desain produk yang diusahakan ialah kami membuatnya dengan semenarik mungkin agar 

pelanggan tertarik membeli dalam jumlah banyak serta menjadi pelanggan tetap. Selain itu 

karena kami juga menerima pesanan secara costum, calon pelanggan akan lebih tertari 

karena design akan sesuai dengan seleranya. 

2. Tempat usaha 

Tempat usaha yang kami rintis ialah rumah kami, dimana letak dari tempat tersebut selain 

merupakan tempat produksi sehingga memudahkan kami dalam mengerjakan pesanan, juga 

berlokasi dekat dengan keramaian atau pasar konsumen. 

3. Pengawasan kualitas 

Dalam mengontrol kualitas produk dari usaha kami ini agar dapat dikonsumsi oleh 

konsumen dengan baik dan aman, maka kami melakukan pengecekan setiap hari terhadap 

kualitas maupun kuantita dari produk-produk yang ada. Agar para konsumen tidak 

mendapatkan produk yang tak layak jual dan guna. 

4. Marketing atau promosi 

a. Analisis aspek SDM 

Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang terkait didalamnya. Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat 

dalam kelangsungan usaha ini, yaitu: 

1) Distributor 

Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama 

dengan distributor-distributor pengolahan kayu bekas lainnya, sehingga bahan-bahan dari 

produk ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud merupakan orang yang 

memasok barang-barang yang kami butuhkan seperti kayu bekas maupun toko-toko lain 

yang menjual segala bahan yang kami butuhkan, seperti alat lukis, dsb. 

2) Tenaga Kerja 

Dalam bisnis jualan kayu ini kita memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang 

khusus seperti pengukir kayu, pelukis, dan pengamplas kayu. Kami juga memerlukan orang 

yang mau bekerja secara tekun / telaten, sabar, kerja keras dan tidak gengsi karena 

merupakan perkerjaan yang membutuhkan ketelitian. 

3) Masyarakat Sekitar 



Selain SDM dari distributor dan tenaga kerja selanjutnya masyarakat juga berperan penting 

dalam kelancaran usaha ini, karna kita juga harus memiliki hubungan baik dengan 

masyarakat setempat, karna apabila kita tidak mempunyai hubunga baik maka bisa saja 

usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga 

disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa 

saja. 

b. Analisis aspek finansial 

1. Harga 

Adapun produk yang kami tawarkan memiliki harga yang bervariasi tergantung dari jenis, 

ukuran dan jumlah yang diinginkan oleh konsumen, karna macam-macam dari produk kami 

berbeda harganya. Harga berkisar antara Rp. 50.000 -250.000 

 c. Modal awal 

TOTAL UNTUK MODAL AWAL            Rp  20.00.000 

G. Metode Pelaksanaan Program 

1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan yang dilakukan ialah dengan mencatat segala jenis aktifitas dan 

kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha kayuayu ini. Kritik dan 

saran dari pelanggan akan sangat mendukung kemajuan usaha ini. 

2. Survei bahan baku 

Bahan baku sangat penting dalam usaha roti kayuayu, karena tanpa tersedianya bahan baku, 

sudah pasti usaha ini tidak akan berjalan lancar, salah satu faktor yang mendukung usaha 

kayuayu ini ialah bahan baku, maka dari itu kami membagi tugas untuk survei dan menjalin 

kerja sama dengan salah satu pengusaha kayu maupun pengusaha cat yang menjual bahan 

baku tersebut. 

3. Pembuatan bahan baku. 

Pada pembuatan kayuayu, bahan baku dibentuk sesuai dengan pola yang tersedia dan 

dengan berbagai ukuran. Setelah itu kayu dipotong dan diampelas agar lebih halus dan lebih 

rapih. Setelah itu dibentuk pola sesuai dengan pesanan dan dilukis dan dihias agar sesuai 

dengan yang diinginkan. 

4. Pengemasan bahan baku 

Bahan baku yang kami terima dikemas dengan menggunakan kardus khusus yang kami buat 

tentunya dengan desain yang unik. 



5. Sosialisasi kepada masyarakat 

Percobaan demi percobaan kami lakukan demi mendapatkan bentuk dan hasil yang sesuai 

dengan minat konsumen namun berbeda dari olahan limbah kayu lainnya, untuk tahap awal 

kami membagikan kepada 5  teman sekolah kami.  Setelah mendapat respon yang bagus 

baru kami berani mengembangkan usaha olahan limbah kayu ini. 

6. Penjualan atau pemasaran produk 

Penjualan dilakukan setelah selesai segala aktifitas sekolah, bisanya dilakukan dari sore 

hingga malam hari, tergantung produksinya sudah selesai atau belum. Selain itu kami juga 

menerima custom tergantung syarat yang terlah ditentukan. 

7. Pembagian hasil kerja 

Usaha olahan limbah kayu "KAYU AYU" merupakan usaha bersama yang kami rintis yang 

menggunakan modal awal dengan cara patungan, maka dari itu keuntungan juga kami bagi 

rata. 

 

 H. PENUTUP 

Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan YME karena 

atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis kami. Dan 

tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu 

dalam pembuatan proposal ini.  

Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap 

awal kami dalam memulai usaha olahan limbah kayu ini. Dengan selesainya proposal bisnis 

ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini.  

Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena 

kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik 

tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat 

menjadi lebih baik lagi dihari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya kami mengucapkan 

terima kasih. 


