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RINGKASAN 

 

Mozaik Foto “MF” adalah satu bentuk inovasi baru dalam bidang industri 

penjualan produk cetak foto. Mozaik fotomerupakan suatu kebutuhan setiap 

individu untuk mengingat waktu dan memulai aktifitas setiap harinya. Mozaik 

fotoyang biasanya hanya di pasang di sembarang tempat sekarang dengan bentuk 

dan corak warna yang  jam didnding bisa diletakan sebagai aksesoris ruangan 

untuk menunjang keselarasan suatu ruangan. Mozaik foto dapat di pasang di 

ruangan kerja, ruang pertemuan, art gallery, café dan juga ruangan rumah 

tentunya. Inovasi ini dilakuakan karena sudah banyak masyarakat yang 

meninggalkan jam didnding untuk pengingat waktu dan di pasang di rumah, 

tetapi dengan adanya Jamik (mozaik foto) ini sekarang masyarakat yang 

mengemari barang-barang  akan dengan mudah mendapatkanya dan juga dengan 

mudahya menghias ruangan yang dilengkapi mozaik foto ini sebagai aksesoris 

ruangan yang selaras dengan kebutuhan ruang. 

Tujuan dari pembuatan MF (mozaik foto) ini adalah untuk membantu 

masyarakat konsumtif dengan memenuhi keinginan akan barang-barang  

sehingga produk ini dapar diminati banyak kalangan dan juga warga. Masyarakat 

membutuhkan barang-barang yang berkualitas dan  sehingga diharapka mozaik 

foto  ini dapat memiliki peminat dan pembeli yang mencari produk kami. 

Dalam kegiatan ini metode yang kami gunakan adalah menawarkan kreatifitas 

dengan mengekplor bentuk-bentuk baru dengan ragam warna dan pola agar lebih 

menarik dan dapat disesuaikan dengan kebutukan konsumen. Hal ini dikarenakan 

penurunan minat dari bentuk dan ragam warna dari jam dindig biasa yang lama 

dan kami membuatnya dnegan bentuk yang lebih menarik agar masyarakat lebih 

banyak yang membeli dan kembali menyukai mozaik foto dan menjadikanya 

sebagai hal yang dapat menghias isi ruangan dalam rumah. 

Produk ini menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Produk ini 

dijual dengan harga Rp.60.000 per/buah di bualn pertama dengan total produksi 

350 buah JAMIK dan menghasilkan laba bersih Rp.7.642.825 dan produksi terus 

meningkat 50 buah setiap bulan. Dengan modal Investasi sebesar Rp.12.500.000 

produk kami menghasilkan NVP sebesar Rp.92.468.761, dan juga tingkat (IRR) 

87%, dengan payback dari usaha kami adalah 2 bulan 15 hari. Dan produk ini 

memiliki kelayakan usaha yang cukup tinggi. 

 

Kata Kunci : MF (mozaik foto), Kreativitas, Kewirausahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Hiasan ruangan saat ini sudah sangat diminati oleh semua kalangan. 

Setiap orang pasti menyukai hal-hal yang memiliki kean, Kean itu sendiri 

yang menjadi sasaran utama. Diamati dari peminat hiasan ruangan 

khususnya untuk penghias agar terlihat menarik, Mozaik Foto merupakan 

bagian yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu hal yang pantas 

untuk memperindah suatu ruang dengan kean tersebut. Mozaik Foto selain 

digunakan pengabadian moment spesial dilihat dari kean bentuk, warna dan 

modelnya sebagai unsur estetika. 

Hiasan rumah saat ini sudah dapat menjadi salah satu pilihan untuk 

membuka suatu usaha karena dengan membuat hiasan tersebut yang  dapat 

membuat orang-orang tertarik untuk membelinya. Serta dalam hal ini 

peluang usaha yang ada sangat menjanjikan dan dapat menghasilkan 

keuntungan yang cukup banyak. 

Sasaran pasar yang akan dituju tidak hanya untuk hiasan rumah saja 

tetapi juga untuk hiasan ruangan caffe, art gallery, kantor, dan juga beberapa 

dekorasi ruangan yang memiliki konsep . Dalam produksi ini pembeli bukan 

hanya dapat membeli secara langsung saja tetapi bisa disesuaikan dengan 

bentuk yang diinginkan dari pembeli itu sendiri. 

Mozaik foto adalah salah satu seni implementasi edit guna 

mempercantik hasil foto yang di cetak. Salah satu kegiatan kreatif ekonomi 

mampu mengambil peluang untuk membangun lapangan pekerjaan salah 

satu bentuk bisnis yang mampu meningkatkan soft skill dan hard skill. 

Mozaik foto ini cocok digunakan untuk kado ulang tahun, kado 

wisuda dan moment-moment spesial tertentu harga relatif murah tentunya 

cenderung kekinian dan klasik di Jombang sendiri jasa mozaik foto ini tidak 

tetrlalu banyak di jumpai sehingga kami memanfaatkan peluang untuk 

membangunn ekonomi kreatif yang produktif dan inovatif bahan yang 

diguanakan ada kertas foto, pigora viber potih 10sr, finishing plastik press, 

dan kresek salah salah satu bentuk pengemasan mozaik foto menggunakan 

label “MF” yang di ambil dari kata Mozaik Foto. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam proposal kali ini, yaitu: 

1. Apakah hiasan ruangan berupa mozaik dapat menjadi peluang usaha? 

2. Apakah mozaik foto ini akan diminati oleh masyarakat khususnya yang 

suka mengoleksi barang-barang  diruangan? 

3. Sudah adakah cara untuk memasarkan produk mozaik foto  ini? 

4. Sudah adakah sasaran untuk memasarkan produk mozaik foto  ini? 
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1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan untuk 

membuat proposal ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui peluang usaha dibidang hiasan ruangan Mozaik foto . 

2. Untuk mengetahui minat masyarakat tentang barang-barang . 

3. Untuk mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk Mozaik foto 

yang benar. 

4. Untuk mengetahui sasaran pasar untuk menggunakan produk Mozaik foto 

sebagai hiasan ruangan. 

 

1.4. Luaran Yang Diharapkan 

1. Luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah Mozaik foto yang terbuat 

dari bahan viber yang dibentuk sesuai design pembeli. 

2. Mozaik foto ini dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin 

menghias ruangan sesuai dengan keinginannya sendiri dan memiliki nilai 

estetika. 

 

1.5. Manfaat Dan Kegunaan 

Produk luaran yang dihasilkan mempunyai manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Sebagai hiasan ruangan yang sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari 

latar belakang keunikannya. 

2. Meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat 

digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

 

2.1 Gambaran Umum Produk 

Usaha yang bernama MF Collection ini dibuat karena kami merasa 

sudah banyak masyarakat yang meninggalkan hal-hal yang kurang menarik, 

kebutuhan masyarakat yang makin meningkat membuat kami merinisiatif 

untuk membuat modifkasi pada mozaik foto yang pasti digunakan oleh 

banyak orang untuk menghias ruangan rumah, ruangan kantor, ruangan 

kelas, dan sebagainya. pembuatan usaha mozaik foto ini didasari oleh 

pengamatan yang dilakukan disekitar, dimana masyarakat menyukai hal-hal 

yang unik. Peluang bisnis yang sangat menjanjikan khususnya mozaik 

fotounik atau mozaik foto yang dapat dipesan sesuai keinginan pembeli. 

Ide muncul dari pengamatan yang dilakukan di tempat-tempat seperti 

rumah, cafe-cafe, art galeri dan tempat-tempat lainnya yang biasanya 

mencirikan keunikan. Mozaik fotoselain dapat digunakan hiasan sebuah 

ruangan, produk dari usaha ini menawarkan mozaik fotoyang mengandung 

nilai estetika. Dengan ditambah ide kreatif produk mozaik foto ini dapat 

membantu masyarakat yang membutuhkan hiasan unik untuk memperhias 

suatu ruangan dengan desaign sesuai dengan keinginan pembeli. 

 
Gambar produk Mozaik Foto “MF” 

 

a. Produk 

Produk ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

1. Editing set komputer 

2. viber 

3. kertas foto 

Adapun produk ini dapat di design sesuai dengan keinginan pembeli. 
 

 

 



 

4 

 

b. Kemasan 

Produk mozaik foto ini akan di kemasan dengan menggunakan 

kardus. Kardus yang digunakan adalah kardus dengan ketebalan 4 mm, 

dengan berbentuk seperti kardus pizza, agar dapat melindungin mozaik 

foto dan tidak merusak design pada jam tersebut 
 

2.2 Peluang Pasar 

PERKIRAAN RENCANA PENJUALAN DAN PANGSA PASAR 

MF(MOZAIK FOTO) 

Bulan Permintaan Penawaran Peluang pasar Rencana 

penjualan 

Pangsa pasar 

**) 

1 2 3 4 5 6 

 (Rumah 

Tangga) 

 (4) (2)-(3)  5/2 x 100% 

1 15.460 3000 12.460,00 350 2% 

2 16.892 3400 13.492,00 400 2% 

3 17.570 4000 13.570,00 450 3% 

4 19.420 4500 14.920,00 500 3% 

5 21.285 5700 15.585,00 550 3% 

6 22.700 7000 15.700,00 600 3% 

     15% 

Data statistik Desa Jabon 2021 (data diolah peneliti) 

a. Kolom Permintaan 

Untuk data permintaan di kolom ke 2 pada tabel perkiraan rencana 

dan pangsa pasar jamik diatas diambil dari data statistik penduduk Jabon 

Jombang  2019. Data yang diambil berdasarkan jumlah kartu kelurga yang 

terdaftar pada kelurahan poris 2019 berjumlah 15.460 kartu keluarga/ 

rumah tangga. Dari total jumlah penduduk poris 154.110 jiwa sesuai 

dengan data statistic jumlah penduduk poris 2019 yang terdaftar di 

kelurahan Jabon Jombang  . 

b. Kolom Penawaran 

Untuk data penawaran di kolom 3 pada tebel perkiraan rencana 

dan pangsa pasar jamik diatas diasumsikan 1 toko menghasilkan 4 jam 

dinding/hari mengapa? Karena dari survey yang kami lakukan , penjual 

bisa menghasilkan 1-3 jam dinding/hari. Karena mereka tidak hanya 

meiliki satu karyawan saja. Adapun perhitungannya sebagai berikut : 

4 jam dinding/ hari X 30 hari = 120/ bulan 

120 mozaik fotoX 25 toko = 3000 jam dinding/ bulan 

Data 25 toko disini dapat dari asumsi bahwa setiap website took 

online bias terdapat 1-3 penjual mozaik foto. Dimana website took online 

yang menjual mozaik fotounik 1-2, seperti tookpedia dan juga bukalapak. 
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2.3 Gambaran strategi pemasaran 

Cara kami dalam mengenalkan produk yang kami buat ini dengan 

cara membuka situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebar 

brosur dan juga poster. Kami akan membuka toko online di Instagram, dan 

line. Serta kami akan bergabung di situs penjualan online seperti 

tokopedia,shopee dan bukalapak. Harga yang kami tawarkan kepada 

konsumen adalah harga yang kami sesuaikan dengan bentuk dan design 

jamik yang kami buat. 

 

2.4 Analisis Kelayakan Usaha : Untung Rugi, BEP, Payback, IRR, NVP, dll. 

PERKIRAAN LABA RUGI DAN ARUS DANA 

N0 URAIAN Bulan 0 Bulan 1 Bulan 2 bulan 3 Bulan 4 

1 Volume Penjualan      

 Kenaikan Harga      

 1.1. Quantity/(mozaik fotoUnik)  350 400 450 500 

 1.2. Harga/(mozaik fotounik)  60.000,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 

2 Total Penjualan (Rp)  21.000.000,00 24.000.000,00 29.250.000,00 32.500.000,00 

3 Kenaikan Biaya pertahun 5% 5% 0%    

 3.1 Biaya operasi/variabel  10.850.000,00 10.895.208,33 10.940.605,03 10.986.190,89 

 3.2 Biaya umum  1.650.000,00 1.656.875,00 1.656.875,00 1.656.875,00 

4 Laba kotor  8.500.000,00 11.447.916,67 16.652.519,97 19.856.934,11 

5 Penyusutan (garis lurus 3 th)  7.972,22 7.972,22 7.972,22 7.972,22 

6 Laba sblm bunga & pajak (Ebit)  8.492.027,78 11.439.944,44 16.644.547,74 19.848.961,89 

7 Pajak 10% (Ppn)  849.202,78 1.143.994,44 1.664.454,77 1.984.896,19 

8 Laba bersih  7.642.825,00 10.295.950,00 14.980.092,97 17.864.065,70 

9 Discont faktor 2%     

10 Modal Investasi 12.500.000,00     

11 Arus dana/kas (5+8) (12.500.000,00) 7.650.797,22 10.303.922,22 14.988.065,19 17.872.037,92 

12 Titik Plg Pokok (BEP) dlm Rp. (3.1 + 3.2)  12.500.000,00 12.552.083,33 12.597.480,03 12.643.065,89 

13 Titik Plg Pokok (BEP) Mozaik foto (12/1.2)  208,33 209,20 193,81 194,51 

14 Net Present Value (NPV)  92.468.761,72  

15 Internal Rate of Return (IRR)  87% 

 Payback 3 BULAN (4.849.202,78) 17.954.719,44 25.291.987,41 32.860.103,11 

 

a. Net Present Value (NVP) 

NVP merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang 

telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital 

sebagai dickon factor, atau dengan kata lain arus kas yang diperkirakan 

pada masa yang akan datang yang di diskonkan pada saat ini. NPV dari 

usaha yang kami buat adalah 92.468.761,72. 
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b. Internal Rate Of Return ( IRR ) 

IRR merupakan indicator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jadi 

suatu proyek atau usaha bisa dilakukan apabila laju pengembaliannya 

lebih besar dari pada laju pengembalian saat kita investasi ditempat lain 

(bunga deposit bank, reksadana dan lain- lain). IRR dari usaha yang akan 

kami buat adalah 87% berarti usaha yang akan kami buat layak untuk 

dilanjutkan. Karena IRR nya lebih besar dari bunga bank yang diberikan 

jika kita menyimpan uang yang kita punya untuk dana awal investasi 

usaha kita. 

 

c. Payback 

Payback merupakan jangka waktu kembalinya investasi yang telah 

dikeluarkan. Melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang 

telah direncanakan. Payback dari usaha yang akan kami buat ini adalah 2 

bulan 15 hari. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah 

berdasarkan input, proses dan output produksi sebagai berikut : 
 

3.1 Input pra produksi 

1. Sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survey pasar 

sebgai langkah awal, dan merencanakan inovasi. Tujuan kami melakukan 

survey ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen. 

2. Setelah itu yang akan kami lakukan setelah survey pasar adalah study 

kelayakan terhadap usaha yang akan kami jalankan. Studi kelayakan ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang 

menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. 

3. Tahap terakhir adalah pemilihan bahan dan penyediaan tempat serta 

sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. 

 

3.2 Proses (produksi) 

a. Pertama Membuat design jam dinding 

b. Kemudian setelah selesai itu Memotong tripleks sesuai design, Setelah 

tahap pemotongan bahan selesai trilek yang sudah berbentuk sesuai design 

lalu mulai pengecatan produk. Lalu setelah itu akan dilapisi lagi dengan 

pelapisan cat pernish pada produk 

c. Tahap terakhir Memasangkan mesin jam pada produk dan pengemasan 

produk 

 

3.3 Output 

Output dari produksi yang kami buat ini adalah berbagai macam 

bentuk unik untuk dijual dan dikirim kepada konsumen yang memesan. 

 

3.4 Evaluasi 

Tahap ini yang akan kami lakukan adalah tahap evaluasi yang akan di 

lakukan pada saat produksi produk kami telah selasai. Tahap evaluasi ini 

berisikan laporan pada kegiatan mulai dari tahap pra produksi sampai tahap 

produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat dan 

keuntungan yang di dapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai 

bahan evaluasi. 
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Justifikasi Anggaran Kegiatan 

No Keterangan Volume Harga satuan Jumlah 

1. Alat penunjang    

 Penggaris  3pcs 10.000 30.000 

 Gunting 3pcs 25.000 75.000 

 Set Komputer 1 set 3.000.000 3.000.000 

 lakban 12pcs 10.000 120.000 

 camera 1 unit 4.000.000 4.000.000 

 trypot 1 unit 300.000 300.000 

 Memori SDHC 3 unit 90.0000 270.000 

 Kaos Tim 3 unit 90.000 90.000 

 Jumlah    7.885.000 

2 Bahan Habis Pakai    

 Kertas foto 100pcs 15.000 1.500.000 

 Pigora 10sr 100pcs 25.000 2.500.000 

 Bulpoin 12pcs 3.000 36.000 

 Plastik finising 100pcs 3.000 300.000 

 Kresek  100ps 5.000 500.000 

 Jumlah    4.836.000 

3 Publikasi dan perjalanan    

 Paket data  3 orang 150.000 450.000 

 Transpotasi 3 orang 300.000 900.000 

 Banner  3 pcs 70.000 210.000 

 Jumlah    1.560.000 

4 Lain lain    

 Kuitansi  1pcs 15.000 15.000 

 Jumlah    15.000 

 Total keseluruhan  

 

  14.296.000 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 ANGGARAN BIAYA 

No URAIAN BIAYA 
UNIT/ 

QUANTITY 

SATUAN 

HARGA 
JUMLAH 

1 Peralatan penunjang (Maks 10%)   7.885.000 

2 Bahan habis pakai (70-81%)   4.836.000 

3 Perjalanan (Maks.10%)   1.560.000 

4 Lain-lain (Maks 5%)   15.000 

 Total pengeluaran   14.296.000 

 

4.2 JADWAL KEGIATAN 

No Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan                 

2. Pembuatan 

Proposal 

                

3. Proses 

Administrasi 

                

4. Proses 

Produksi 

                

5. Monitoring 

dan Pemasaran 

                

6. Pembuatan 

Laporan Akhir 

                

 



 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 Alur 

  

     
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Survey pasar 

- Studi kelayakan 

- Persiapan bahan 

- Persiapan 

sumber daya 

manusia 

- dana 

- Membuat design 

- Tahap pembuatan 

- Tahap pengecatan 

- Tahap pelapisan 

- Tahap 

pemasangan 

mesin 

- Tahap pengemasan 

 

 

- Mozaik foto “MF” 

yang siap dikirim 

ke konsumen 

OUTPUT PROSES INPUT 



 

 

Lampiran 2 Foto Produk 

 

 



 

 

Lampiran 3 Scan Foto KTM 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN PESERTA BUSINESS PLAN 2021 

 

 

 

 

  


