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BAB VII 

PENILAIAN RISIKO 

 

A. Evaluasi Kelemahan dan Risiko Bisnis 

 Dunia bisnis mana pun pasti memiliki yang namanya tantangan untuk 

dihadapi. Solusi alternatif sangat penting untuk dibuat dan di ambil, supaya saat 

menghadapi tantangan tidak terjadi salah langkah dan mengakibatkan kesalahan yang 

sangat fatal. Toko pakaian beGlanz Distro memasuki bisnis di bidang industri pakaian 

ini tentu memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Penilaian akan lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan sangatlah penting. Alasan hal ini menjadi sangat 

penting adalah perusahaan dapat mengantisipasi sesuatu yang buruk terjadi serta 

memperkecil risiko yang akan di terima oleh  perusahaan dengan menciptakan alternatif 

atau solusi . 

 Berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah dilakukan, risiko dari bisnis 

ini adalah: 

1. Kompetitor yang sudah lama di bidang bisnis ini. 

Kompetitor sangat banyak dengan merek toko dan model pakaian distro 

yang sudah ternama. Perlu kerja keras serta strategi yang sangat matang untuk bisa 

melakukan penetrasi pasar.  

2. Kualitas produksi 

Kualitas produksi sangat penting untuk pemula yang baru masuk dalam bidang 

bisnis industri pakaian ini. Risiko yang dihadapi saat harus mengikuti standar yang  telah 

beredar di pasaran adalah biaya produksi yang akan terbilang 
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mahal untuk produk baru. Perlu efisiensi dalam menekan biaya yang di 

keluarkan dalam produksi. 

3. Munculnya pesaing atau kompetitor baru 

Pembisnis selalu akan mencari peluang di setiap bidang bisnis. Bisnis di 

bidang industri sangat berpeluang maka banyak juga kompetitor baru yang 

bermunculan sehingga dapat menimbulkan risiko persaingan yang sangat ketat. 

Loyalitas pelanggan harus sangat di perhatikan dan di pertahankan, karena itu semua 

akan menentukan bertahan atau tidaknya bisnis kita di dalam bidang bisnis pakaian 

distro ini. 

 

B. Teknologi - Teknologi Baru 

 Teknologi semakin berkembang dan sangat maju, menjadikan dunia ini 

semakin moderen. Penggunaan teknologi sangat penting dalam mendukung operasional 

bisnis. Pekerjaan dapat menjadi mudah dengan adanya bantuan teknologi, operasional 

juga dapat menjadi efisien dan efektif. Dampak adanya bantuan teknologi yang sangat 

canggih dapat menghemat waktu serta biaya dalam jangka panjang. 

 Bisnis yang ingin maju berkembang harus selalu update dengan teknologi 

canggih. Pengetahuan SDM tentang teknologi harus selalu di tingkatkan supaya tidak 

ketinggalan jaman. Kualitas pakaian yang di jual oleh beGlanz Distro dapat di 

tingkatkan dengan bantuan dari teknologi juga. Jumlah produksi dapat di tingkatkan 

dengan menghemat banyak waktu. 
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Penetrasi pasar bisa terbantu dengan cepat, menggunakan teknologi canggih 

informasi dapat dengan mudah di sebar luaskan dan dapat dengan di unggah dengan 

cepat dan dapat di lakukan dimana saja. Alat bantu berupa smartphone sangat 

berpengaruh dalam dunia online, hampir semua orang dapat mendapatkan informasi 

dengan menggunakan internet yang dapat di akses melalui telpon genggam. 

 

C. Rencana Pengendalian 

 Setelah mengevaluasi kelemahan-kelemahan bisnis yang akan dijalankan, 

maka beGlanz Distro mempersiapkan suatu rencana alternatif untuk menghadapi 

kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi yang disebabkan oleh 

kelemahan tersebut. 

 Rencana-rencana alternatif yang akan dilakukan oleh beGlanz Distro adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pengarahan dan pelatihan kepada staf dalam perusahaan beGlanz Distro 

tentang teknologi yang akan di gunakan dalam perusahaan, pembelajaran tentang 

fashion yang semakin berkembang cepat, serta meminta para staf untuk selalu 

menguggah informasi tentang fashion dan pesaing yang ada. 

2. beGlanz Distro harus mampu menghadapi persaingan di pasar dengan memberikan 

model pakaian yang unik dan khas serta kualitas pakaian yang bagus dan harga yang 

terjangkau. Peluang yang ada harus di ambil dengan mengkerahkan semua kekuatan 

yang terdapat dalam perusahaan. Kepercayaan pelanggan harus tetap di jaga. 
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3. beGlanz Distro dalam rencana jangka panjang ingin membuka pameran pakaian 

sendiri, ingin membuktikan kepada semua pelanggan bahwa pakaian yang di 

tawarkan itu berkualitas, moderen, anak muda banget, dan terjangkau hampir semua 

kalangan. Pameran pakaian ini juga di harapkan dapat membuat produk beGlanz 

Distro semakin dikenal dan disukai oleh semua pelanggan. 

4. beGlanz Distro akan membuka lowongan pekerjaan secepat mungkin bila ada staf 

yang tiba-tiba mengundurkan diri. 

5. Peningkatan dalam pelatihan juga sangat penting karena sangat di perlukan dalam 

pelayanan terhadap pelanggan. Baik dari segi cara bicara saat menawarkan produk, 

kesopanan, dan tingkat pengetahuan tentang  fashion. 

6. Berbicara dalam bisnis jangka panjang, beGlanz Distro berencana akan 

menambahkan jumlah staf pada tahun yang ke 3, karena melihat peningkatan 

penjualan dan mempercepat dalam pelayanan. 

7. Pengendalian untuk suplier, beGlanz Distro akan mencari suplier-suplier yang bisa di 

ajak kerja sama ketika ada salah satu suplier yang berhalangan dalam memenuhi 

permintaan dari beGlanz Distro. 

 


