1. TIM

KEAHLIAH
1. Memiliki jiwa
kepemimpinan

VINIA AGATTA
BR.SURBAKTI
178150030

2. Keterampilan
manajemen
industri dan
analisis biaya
3. Memiliki
kreatifitas dan
inovasi yang
tinggi
4. Dapat
memanejemen
kelompok
5. Jiwa
kewirausahaan
yang tinggi
6. Keterampilan
Public Relation

PENUGASAN
1. Kontrol Manajemen
2. Mengontrol
penjualan
3. Menontrol kinerja
staff perusahaan
4. Melakukan analisis
peluang pasar
5. Melakukan
planning,
organizing, dan
controlling usaha
6. Merencanakan
promosi

AHMAD FAISAL
168160004

MARIATI SEPTIANI
TAMBA
178150062

YENIFRIS GULO
178150052

1. Keterampilan
dalam bidang
ilmu
informatika
2. Jiwa
kewirausahaan
yang tinggi
3. Ambisi yang
besar

1. Bertangung jawab
dalam merancang
dan membangun
aplikasi
Koshaken.com,
2. melakukan riset dan
pengembangan
aplikasi
3. perawatan aplikasi
dari Koshaken.com

1. Keterampilan
analisis data
dan pemahaman
teori perilaku
konsumen
2. Jiwa
kewirausahaan
yang tinggi
3. Ambisi yang
besar

1. Bertanggung jawab
terhadap
Rekapitulasi data
produk yang
dipesan
2. Memperkenalkan
website kepada user
3. Melihat peluang
pasar

1. Keterampilan
dalam analisis
biaya
2. Mampu
bekerjasama
dengan anggota
tim dalam
menjalankan
pemasaran.
3. Jiwa

1. Bertanggung jawab
terhadap keuangan
perusahaan
2. Merencankan serta
meramalkan
perencanaan
keuangan
perusahaan
3. Mengatur keungan
perusahaan

kewirausahaan
yang tinggi
4. Kemampuan
negosiasi yang
baik

4. Melakukan
negosiasi dengan
pedagang

1. Keterampilan
Public Speaking
dan teori
budaya literasi
2. Jiwa
kewirausahaan
yang tinggi

1. Bertanggung Jawab
dalam survei buku
atau novel
2. Melakukan
komunikasi dengan
pedagang
3. Melihat Riset pasar

MUHAMMAD ARIF
SIREGAR
178160009

2. DESKRIPSI BISNIS
2.1 LOKASI USAHA
Usaha kami bernama “KOSHAKEN.COM”, usaha berbasis online , yang memiliki
lokasi offline di Jalan Kolam No. 1 Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Provinsi
Sumatera Utara.
Adapun lokasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

2.2 DESKRIPSI BISNIS
Ide usaha bisnis jual beli buku bekas ini terinspirasi dari sulit nya mengakses kebutuhan
buku-buku perkuliahan dalam jangka waktu yang cepat serta harga yang bersahabat dengan
kantong mahasiswa. Buku menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari mahasiswa,
mahalnya harga buku baru serta eksamplar yang terbatas menjadi kendala terbesar mahasiswa
saat ini.
Saat melakukan survei dengan lebih dari belasan mahasiswa, hampir 95 % ,mahasiwa
mengaku malas jika harus berkunjung langsung ke lokasi penjualan buku bekas, selain lokasi
yang tidak nyaman, serta membutuhkan waktu sehingga tidak efisien. Ketika tim kami
melakukan survei tempat penjualan buku bekas di Medan, banyak pedagang mengaku trafik
penjualan buku mereka turun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga kehadiran jasa
bisnis jual beli buku bekas dalam bentuk website ini berpotensi besar memberi keuntungan
kedua belah pihak.
Adapaun media promosi yang digunakan ialah pemasaran melalui online dan offline.
Promosi secara online via halaman facebook, instagram akun bisnis, beranda shopee, website
koshaken.com, selanjutnya promosi offline melalui face to face atau door to door, personal
selling, pembagian brosur di kampus, penempelan brosur di mading kampus , serta rencana
kedepan promosi melalui event event yang diadakan dan launching kembali di kampus pada
akhir oktober, dan pembuatan baliho koshaken.com di tempat tempat tongkrongan mahasiswa.
Promosi juga mencakup pemberian diskon yang menarik tiap bulannya, seperti program Oktober
20 % Sale All Item dan lainnya.

Saat ini koshaken.com telah bekerja sama dengan marketplace kemahasiswaan uma
eterpreneur, Pusat karir dan kewirausahaan, dan mitra di beberapa kampus di sekitaran Medan.
Langkah kedepan yang ingin di capai ialah memiliki 300 mitra pedagang buku bekas. Sehingga
bisnis ini sangat berpotensi dalam menjawab permasalahan mahasiswa dan pihak pedagang buku
bekas saat ini.

3. PRODUK
3.1 DESKRIPSI PRODUK
Buku menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari mahasiswa, mahalnya harga
buku baru serta eksamplar yang terbatas menjadi kendala terbesar mahasiswa saat ini. Tidak
semua kalangan mahasiswa dapat membeli buku baru , dikarenakan harga buku baru yang
mahal, dan terbatas. Berbanding lurus dengan permasalahan diatas, penjualan buku bekas secara
konvensional juga mengalami penurunan trafik penjualan, dikarenakan pengunjung toko yang
semakin menurun dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dikarenakan pembelian secara
konvensional dinilai tidak efesien dan efektif. Website dengan domain koshaken.com hadir
menjawab kebutuhan mahasiswa dan keinginan pedagang buku bekas dalam memasarkan produk
mereka. Hadir dengan tampilan yang simpel dan ringan , dengan kecepatan cukup tinggi
sehingga meminimalisir proses loading yang lama. Tidak lebih dari 7 langkah dalam proses
registrasi akun penjual baru dan proses penambahan iklan produk, sehingga para penjual tidak
akan kesulitan. Peluncuran marketplace ini direspon dengan positif oleh masyarakat terutama
mahasiswa, karena selain membeli buku bekas, mereka juga dapat menjadi mitra koshaken.com,
secara langsung website ini telah ikut meningkatkan ekonomi kreatif bangsa ini.
3.2 PENETAPAN HARGA
Harga setiap buku yang kami jual berbeda per satuannya, hal ini dikarenakan setiap buku
memiliki spesifikasi dan terbitan yang berbeda. Tetapi kami membatasi nominal harga minimal
dan maksimal buku.

3.3 FEEDBACK DARI COSTUMER
Adapun feedback dari costumer yaitu sebagai berikut :
1) Konsumen menginginkan buku buku yang dijual berasal dari inventory pemilik, tetapi
penjual bisa dari pedagang , mahasiswa bahkan alumni atau setiap individu yang

memiliki buku.
2) Konsumen menyarankan penjualan tidak hanya berbasis buku saja. Hal ini sebenarnya
sudah kami rencanakan sejak membangun usaha ini, dan akan segera di kembangkan
dalam penjualan barang barang kebutuhan perkuliahan.
3) Konsumen menyarakan agar dibuka outlet penjulan di sekitaran kampus.
4) Konsumen menyarankan penjualan buku buku terjemahan diperbanyak lagi.
5) Konsumen sangat antusias akan kehadiran website koshaken.com ini, terbukti dengan
banyaknya DM melalui instagram dan whatsapp chat.
6) Konsumen ikut serta mempromosikan website koshaken.com

3.4 TINDAK LANJUT
Saran yang berasal dari konsumen pada point 3.2 ,dan 3 .4 sudah mulai kami tindak
lanjuti agar konsumen semakin dipuaskan dengan layanan koshaken.com . Untuk saran pada 3.3
, kami telah mendapatkan outlet di pusat kewirausahaan kampus, dan sedang penyusunan
rencana untuk launching produk kami.

4. MITRA BISNIS
Sampai saat ini kami sudah bermitra dengan antara lain :
1)Pedagang buku bekas
2)PKK (Pusat karir dan Kewirausahaan) UMA
3)Mahasiswa di beberapa kampus
4) Ikatan Alumni Ikatan Mahasiswa Teknik Industri
5) Kelompok Riset Mahasiswa UMA
Rencana kedepan , kami akan menargetkan bermitra dengan 300 pedagang buku bekas,
bermitra dengan ikatan alumni setiap kampus yang ada di sekitaran Medan, Aceh , Padang,
dan seluruh wilayah Indonesia.

5. OPERASIONAL BISNIS
5.1 DESKRIPSI YANG SUDAH BERJALAN
Hingga saat ini, usaha bisnis website koshaken.com masih aktif beroperasi, website dapat
diakses 24 jam, dengan kecepatan tinggi. Kami juga suda mengajukan HKI pada dirjen HKI

melalui perantaraan pihak kampus. Kami juga sudah melakukan dan masih terus melakukan
promosi baik melalui sosial media, halaman fecbook, instagram akun bisnis, personal selling ,
dan pembagian brosur, rencana kami dalam waktu dekat ini mengadakan launching produk di
dalam kampus. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan pedagang buku bekas di dearah
Medan, dan sudah memiliki lebih dari 95 mitra tetap. Kami juga sudah mulai melakukan
pengembangan hingga produk produk preloved (bekas) kebutuhan kuliah.

5.2 TANTANGAN YANG DIHADAPI
Adapun tantangan yang kami hadapi saat ini :
1. Kami harus bersaing dengan website website besar penjual buku baru.
2. Kami belum menemukan produk produk buku yang bisa memenuhi semua jenis buku.

6. KEUANGAN
6.1 SUMBER PENDANAAN
Dana KBMI 2019 sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah )

6.2PERHITUNGAN PENJUALAN
Penjualan bulan Februari

Penjualan bulan Maret

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Penjualan / bulan

Penjualan / bulan

Jumlah Buku terjual 60 pcs = Rp 2.400.000

Jumlah Buku terjual 94 pcs = Rp 3.760.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 165.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 225.000

Laba Bersih / bulan =

Laba Bersih / bulan =

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

= 480.000 - Rp 165.000

= Rp 752.000 – Rp 225.000

= Rp 479.000

= Rp 527.000

Penjualan bulan April

Penjualan bulan Mei

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Penjualan / bulan

Penjualan / bulan

Jumlah Buku terjual 140 pcs = Rp 5.600.000

Jumlah Buku terjual

200 pcs = Rp 8.000.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 295.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 325.000

Laba Bersih / bulan =

Laba Bersih / bulan =

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

= Rp 1.120.000- Rp 295.000

= Rp 1.600.000 – Rp 325.000

= Rp 825.000

= Rp 1.275.000

Penjualan bulan Juni

Penjualan bulan Juli

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Penjualan / bulan

Penjualan / bulan

Jumlah Buku terjual 248 pcs = Rp 9.920.000

Jumlah Buku terjual 280 pcs= Rp 11.200.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 400.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 435.000

Laba Bersih / bulan =

Laba Bersih / bulan =

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

= Rp 1.984.000- Rp 400.000

= Rp 2.240.000– Rp 435.000

= Rp 1.584.000

= Rp 1.805.000

Penjualan bulan Agustus

Penjualan bulan September

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Margin : 20 % dari Total Penjualan

Penjualan / bulan

Penjualan / bulan

Jumlah Buku terjual 354 pcs = Rp 14.160.000

Jumlah Buku terjual

475 pcs = Rp 19.000.000

Beban Tenaga Kerja = Rp 540.000

Beban Tenaga Kerja =Rp 680.000

Laba Bersih / bulan =

Laba Bersih / bulan =

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja

= Rp.2.832.000– Rp.540.000

= Rp 3.800.000 – Rp 680.000

= Rp 2.292.000

= Rp 3.120.000

Penjualan bulan Oktober
Margin : 20 % dari Total Penjualan
Penjualan / bulan
Jumlah Buku terjual 560 pcs = Rp 22.400.000
Beban Tenaga Kerja = Rp 750.000
Laba Bersih / bulan =
(20% x Total HPP ) – Beban Tenaga Kerja
= Rp 4.480.000- Rp 750.000
= Rp 4.479.000

6.3 PENGGUNAAN ANGGARAN KBMI
Biaya Aset Tetap (Fixed Cost)
No Kebutuhan

Jumlah Harga/unit

1

1 paket Rp 4.800.000 Rp 4.800.000

Pembuatan website
(Hosting, domain , server
VPS, dan Maintenance)

Biaya Operasional Perbulan
No

Kebutuhan

Harga

1

Jaringan Internet

Rp 200.000

3

Promosi :

4

a. Account fb ads

Rp 150.000

b. Instagram ads

Rp 150.000

c. Brosur

Rp 50.000

d. Endorse

Rp 150.000

Gaji Admin (2 orang )

Rp 1.500.000

Total

Rp 2.200.000

Total Harga

7. EVALUASI INTERNAL TIM
7.1 HAL YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK
Adapun hal yang sudah berjalan dengan baik antara lain :
1) website sudah berjalan dengan baik
2) sudah terjadi jual beli dengan jumlah trafik penjualan sebesar 2.411 unit buku
3) Promosi website selalu kami lakukan baik promosi secara online maupun offline
4) Usaha bisnis ini sudah mendapatkan feedback dari konsumen , dan semua feedback akan
dipertimbangkan dan jika sesuai akan di aplikasikan dalam website kami, agar website
kami semakin berkembang dan mampu bersaing di startup startup anak bangsa.

7.2 HAL YANG SUDAH BERJALAN TETAPI BELUM MAKSIMAL
Adapun hal yang sudah berjalan tetapi belum maksimal antara lain :
1) Sudah mendapatkan mitra usaha , tetapi jumlah nya belum sesuai target.
2) Trafik pengunjung website masih cenderung rendah
3) Trafik penjualan belum memenuhi target yang di tentukan.

7.3 HAL YANG INGIN DIHADIRKAN DALAM MEMAKSIMALKAN BISNIS
Adapun hal yang ingin dihadirkan dalam memaksimalkan bisnis kami antara lain :
1) Kami ingin melakukan launching websiite koshaken.com di area kampus .
2) Kami ingin ikut serta dalam event event kewirausahaan yang diadakan oleh Dikti,
ataupun instansi instansi.
3) Kami ingin memiliki 300 mitra tetap pedagang buku bekas , dan menjalin lebih
banyak relasi dengan ikatan ikatan alumni setiap jurusan di kampus kampus .
4) Kami ingin menambah koleksi koleksi buku buku di website kami
5) Kami akan segera membuka outlet di area kampus.
6) Kami ingin mempromosikan website koshaken.com di seluruh wilayah Indonesia.
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