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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Ide Bisnis 

Masyarakat Indonesia sangat konsumtif untuk makanan atau produk. Sehingga rasa 

penasaran masyarakat Indonesia ingin untuk mencobai hal baru maka pengusaha 

Indonesia menciptakan barang atau produk baru. Untuk mendistribusikan barang atau 

produk tersebut dibutuhkan jasa logistik yang mendistribusikan barang atau produk 

sampai ke konsumen. 

Dengan banyaknya jenis produk di Indonesia maka peluang untuk membuka usaha 

logistik sangatlah menguntungkan. Semua produsen yang telah memproduksi barang atau 

produk harus mendistribusikan kepada konsumen. Pendistribusian dapat dilakukan 

dengan perusahaan perusahaan yang memiliki logistik sendiri atau menggunakan jasa 

logistik di luar perusahaan. 

Logistik ialah proses untuk pengelolaan strategis terhadap pemindahan dan 

penyimpanan strategis barang, suku cadang dan barang dari para supplier, diantara 

fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Definisi logistik dari dewan 

manajemen logistik ialah proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk aliran 

yang efesien dan efektif terhadap bahan baku, di dalam pross persediaan, barang jadi, 

informasi yang berhubungan dengan titik asal ke titik tujuan yang sesuai persyaratan 

konsumen. (Suntoro, 2020) 

Rencana bisnis usaha logistik yang bernama CV. Jasa Total Logistik ini menawarkan 

jasa transportasi untuk ekspedisi-ekspedisi yang mencakup semua jenis produk yang 

membutuhkan bantuan untuk diangkut sampai ke tujuan. Dengan pertumbuhan 
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infrastruktur yang meningkat di Indonesia maka hal itu mempermudah CV. Jasa Total 

Logistik untuk menjalankan bisnisnya dengan akses yang semakin luas. 

Dengan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia yang semakin luas akan 

memengaruhi pertumbuhan bisnis di Indonesia. Laju rata-rata pertumbuhan infrastruktur 

jalan pada Indonesia sejak tahun 2015 – 2019 tercatat sebesar 3% dengan tren 

pertumbuhan yang baik (Supply Chain Indonesia, 2021). dengan hal tersebut akan 

mempermudah pengiriman produk dengan mudah, murah dan cepat.  

Usaha logistik yang berfokus pada jasa transportasi ini sangat menjanjikan karena 

peningkatan kebutuhan produk di Indonesia. Di kota Surabaya dalam kinerja ekspor dan 

impor dalam tahun 2021 mengalami pertumbuhan 16.56 % dengan mencapai US$ 21,3 

miliar dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang dengan pencapaian US$ 

18,2 miliar, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar luar 

negeri terhadap barang-barang yang berasal dari Jatim. Komoditas yang mengalami 

pertumbuhan permintaan pasar pada tahun 2021 adalah alas kaki, tembakau, berbagai 

produk kimia, kayu, barang dari kayu, dan berbagai makanan olahan (Widarti, 2021).  

Oleh sebab itu, penulis melakukan penyusunan rencana bisnis untuk mengembangkan 

bisnis Jasa Total Logistik yaitu dengan melakukan ekspansi di Kota Surabaya. Ekspansi 

dilakukan untuk memperluas dan mempermudah jangkauan di daera Jawa. Ekspansi 

untuk Jasa Total Logistik dilakukan pertama kali terhadap target lokasi di Surabaya 

berdasarkan pertumbuhan permintaan pasar yang meningkat di Jatim. 

1.2 Tujuan dan Bidang Usaha 

Tujuan bisnis perusahaan sangat penting untuk memicu kelancaran bisnis saat 

berbisnis. Tujuan dari Jasa Total Logistik ialah menjadi salah satu jasa logistik yang 

berada seluruh daerah Indonesia, memberikan pelayanan pengiriman dengan tepat waktu, 
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membangun citra merek yang kuat agar dapat bersaing. Dengan melihat tujuan dari Jasa 

Total Logistik sehingga membuat penulis ingin mengembangkan bisnis logistik ini 

dengan melakukan ekspansi untuk mencapai tujuan tersebut. Jasa Total Logistik 

memiliki visi yaitu Jasa Total Logistik dapat memberikan jasa pengiriman yang aman 

dan cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga menjadi solusi yang 

tepat untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi visi tersebut 

maka terdapat beberapa misi yang harus dilakukan oleh Jasa Total logistik yakni 

menghadirkan bisnis Jasa Total Logistik dibeberapa wilayah, memberikan penawaran 

harga yang bersaing dan kompetitif, menjaga kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan, dan menambah truk untuk memenuhi permintaan penggunaan jasa truk yang 

dapat meningkat. 

1.3 Besarnya Peluang Bisnis 

Bisnis logistik merupakan bidang usaha yang memiliki kapasitas dan pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap perekonomian negara. Salah satu kontribusi langsung 

yang berdampak pada perekonomian negara adalah melalui Produk Domestik Bruto 

(PDB). Usaha transportasi dan pergudangan logistik selalu memiliki proporsi yang cukup 

signifikan terhadap total PDB Indonesia. 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  1  

Grafik Perkembangan PDB Sektor Logistik 

Gambar 1.  2  

Grafik Perkembangan PDB Sektor LogistikGambar 1.  3  

Grafik Perkembangan PDB Sektor Logistik 
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Sumber: Supply Chain Indonesia, 2021 

 Gambar diatas memberikan proyeksi sekilas dari bapak Setijadi pada tanggal 17 

Maret 2020 mengenai alur pertumbuhan yang terus berkembang dan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dengan tren yang positif. Hal ini memberikan sebuah 

proyeksi langsung mengenai peluang bisnis yang cenderung terus mengalami pergerakan 

yang meningkat. Selain itu angkutan darat tercatat memberikan kontribusi tertinggi pada 

perkembangan PDB sektor logistik. Hal ini diperkirakan terus akan mengalami 

pergerakan pertumbuhan yang baik (Supply Chain Indonesia, 2021). 

 

1.4 Kebutuhan Dana 

Kebutuhan dana untuk melakukan pengembangan usaha ini dipertimbangkan 

terhadap beberapa aspek utama yakni. Perencanaan pengembangan menggunakan modal 

berdasarkan laba ditahan Jasa Total Logistik selama 2 tahun dengan perencanaan 

pengembangan bisnis dalam bentuk ekspansi. 
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Jenis Biaya Jumlah 

Biaya Peralatan 50.000.000 

Kas Awal 60.000.000 

Biaya Persediaan (Truk) 2.750.000.000 

Biaya Perlengkapan 20.000.000 

Total 2.880.000.000  

 Sumber: Data Operasional CV Jasa Total Logistik di Surabaya, 2021 

  

Tabel 1. 1  

Data Kebutuhan Dana (dalam rupiah) 
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