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Analisa Peluang Usaha

Analisa Pendapatan dan Pengembangan

Analisa Persaingan usaha

Analisa Keberlanjutan Usaha Kedepan

Analisa Kebutuhan Materi dan Produk

Analisa Kebutuhan Pasar / Konsumen

Peluang



Analisa Kebutuhan Pasar

• Anda memiliki Konsep, namun sebelum memulai konsep
tersebut, anda harus tahu apakah konsep anda
memenuhi syarat kebutuhan pasar.

• Contoh :
– Usaha yang ingin anda bangun adalah jasa Laundry.
– Usaha laundry, biasanya targetnya adalah orang-orang pekerja

“biasanya kantoran”.
– Usaha laundry tidak cocok daerah pemukiman padat dan

pekerja / karyawan.



Analisa Kebutuhan Materi

• Jika konsep usaha anda sudah tepat dengan kebutuhan
pasar. Apakah Materi dari usaha anda dapat diperoleh
dengan mudah, mencakup Bahan Baku, Tempat, Harga, 
dll.

• Contoh :
– Usaha yang akan anda bangun adalah perusahaan Kripik daun

Singkong.
– Keripik daun singkong biasanya membutuhkan bahan baku

segar.
– Sekarang, lihat apakah bahan baku akan mudah anda temui di

daerah usaha anda dan jarak bahan baku dengan usaha anda, 
dilihat dari transportasi.



Analisa Keberlanjutan Usaha
• Usaha anda sudah sesuai dengan 2 syarat diatas, untuk

kedepan, anda juga harus merancang, apakah kedepan
usaha saya nantinya akan berjalan dengan lancar atau
perlu suatu inovasi.

• Contoh :
– Berternak Ikan Laohan.
– Ikan lauhan pada tahun-tahun lalu marak dan sangat digemari.
– Namun anda harus lihat segi pengembangan kedepan, apakah

usaha anda kedepan masih dibutuhkan, BEP tercapai sampai
dengan pengembangan usaha lain.



Analisa Persaingan Usaha
• Setiap usaha tidak lepas dari persaingan, Usaha yang 

akan anda buka nantinya, ada baiknya anda melihat
usaha lain sejenis di sekitar tempat usaha anda.

• Manfaatnya :
– Menentukan Harga Jual.
– Menentukan Fasilitas dan Pelayanan.
– Menentukan Alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha.
– Menambahkan inovasi2 baru dalam usaha anda.

• Contoh :
– Usaha Warnet di daerah Telang Kamal.
– Usaha warnet di daerah tersebut banyak sekali bertebaran, 

untuk memulai usaha ini, anda harus yakin dan teliti konsep dan
bagaimana usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha
sejanis.



Analisa Pendapatan dan Pengembangan

• Setiap usaha tentunya yang ingin dituju adalah
Pendapatan.

• Analisa perkiraan pendapatan dengan faktor minimum 
dan maksimum, serta BEP (Break Event Point) yang 
akan di dapat pada pendapatan ke berapa.

• Setelah analisa Pendapatan, ada baiknya analisa juga
Pengembangan Kedepan untuk usaha anda.
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