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Untung. Inilah semacam roh atau ramuan yang
merangsang setiap orang mau menghabiskan tenaga,
waktu, dan uangnya untuk menjalankan suatu usaha.
Tanpa ada keuntungan, tentu saja usaha makin lama
akan makin kerdil dan akhirnya mau tak mau harus
ditinggalkan. Dan inilah satu-satunya mimpi buruk para
pengusaha.
Pada prinsipnya setiap pengusaha, besar atau kecil, pasti
merencanakan untung. Sebelum menjual anda pasti
menghitung dulu biaya terlebih dahulu. Setelah lihat
kanan kiri, akhirnya anda memutuskan untuk memasang
harga
jual.
Seharga
itulah
nantinya
pembeli
mengeluarkan uangnya untuk memperoleh barang
buatan atau jualan anda.
Cuma
saja,
apakah
anda
sudah
betul-betul
merencanakan untung dengan serius? Bisa jadi karena
anda tidak terlalu serius merencanakan untung, sehingga
suka bingung memutuskan harga jual, atau usaha anda
berjalan biasa-biasa saja. Memang ini bukan satusatunya yang membuat usaha anda maju, tetapi
seriusnya merencanakan untung akan turut menentukan
majunya suatu usaha.
Dan anda tentu sudah memahami rahasia untung, yaitu
bagaimana menekan biaya atau bagaimana menaikkan
pendapatan. Mari kita melakukannya lebih baik.
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Untung
Mari kita lihat perumpamaan sederhana ini. Seminggu lalu anda sudah
memastikan niat ingin berjualan pisang goreng. Esoknya anda pun membeli
gerobak dan alat masaknya milik tetangga anda yang sudah tidak terpakai
lagi. Harga yang disepakati dua juta rupiah. Karena baru memulai anda
hanya berani memasak 200 pisang.
Untuk bisa memasak 200 pisang goreng itu anda mengeluarkan uang
sebesar 40 ribu rupiah, yaitu untuk membeli pisang, tepung, minyak, ongkos,
dan bahan lainnya. Dan anda menjual 250 rupiah untuk setiap pisang goreng.
Selama 5 hari, pisang goreng sebanyak 200 itu selalu habis disikat pembeli.
Jadi selama lima hari anda memperoleh untung sebesar lima puluh ribu.
Tetapi, betulkah anda sudah beruntung?
Dalam dunia usaha, memang ada model para pengusaha mengatakan apa
itu untung, yaitu:

Model pertama
Pengusaha menganggap untung jika uang masuk hasil PENDAPATAN
lebih besar dibandingkan TOTAL BIAYA yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan itu.
Model ini disebut keuntungan kas. Konsep ini cocok buat mereka yang
melakukan transaksi secara tunai. Hal terpenting adalah apakah kita sudah
menghitung seluruh ragam biaya dalam usaha kita?

Model yang kedua
Pengusaha menganggap untung jika TOTAL PENDAPATAN lebih besar
dibandingkan dengan BIAYA yang dikeluarkan atau dialokasikan. Baik
pendapatan yang dilakukan tunai maupun dengan perjanjian tertentu,
Model yang ini suka disebut keuntungan akuntansi, karena berdasarkan
hitung-hitungan akuntansi. Jadi ada hal-hal yang disesuaikan ketentuan
akuntansi.
Misalnya dalam kasus berjualan pisang goreng. Dalam akuntansi, uang anda
untuk membeli barang modal seperti wajan dan gerobak atau bakul tidak bisa
dikategorikan sebagai biaya. Untuk mengubahnya menjadi biaya, anda harus
menghitungnya berapa harga wajan, gerobak, atau barang lainnya dalam
satu hari. Sebelum itu anda pasti perlu menetapkan dulu, berapa lama
barang-barang itu akan digunakan misalnya satu tahun, jadi sama dengan
365 hari jika setiap hari anda berjualan.
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Anda boleh memilih menggunakan salah satu model untung di atas, selama
memahami mana model yang lebih pas buat usaha anda. Berikutnya marilah
kita memasuki obrolan yang lebih menantang: bagaimana anda menargetkan
untung.
• Berapa untung yang anda inginkan?
• Dan bagaimana anda menghitungnya?
Ada 3 cara yang dilakukan pengusaha untuk menargetkan untung:
1. Tetapkan saja besaran prosentasi keuntungan terlebih dulu, atau
2. Merencanakan kegiatannya lebih dulu lalu menghitung target keuntungan.
Kemudian menetapkan tingkat atau target laba berdasarkan pengalaman,
harapan, atau dengan membandingkan.
3. Atau, anda juga bisa menggabungkan kedua cara itu.
Tetapi cara apapun yang anda lakukan, anda akan semakin yakin dengan
target untung yang anda tetapkan jika melakukan hal-hal berikut:
1. Menghitung besarnya penjualan dengan kemampuan produksi saat
ini.
2. Menghitung titik impas (break even point), yaitu besarnya biaya
produksi sama dengan besarnya hasil penjualan.
3. Menghitung lama waktu untuk mengembalikan modal.
4. Menghitung untung dan rugi untuk setiap tingkatan penjualan
5. Menghitung kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai
sasaran laba
6. Menetapkan besarnya penjualan yang harus dicapai untuk:
a. menutupi biaya terpakai,
b. menghasilkan untung yang cukup untuk keperluan,
c. menyisihkan untung untuk keperluan masa depan
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Biaya
Setiap pengusaha pasti memiliki mencatat pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukannya. Sesederhana apapun modelnya. Paling tidak mencatat kapan,
untuk apa, dan berapa jumlah uang yang anda keluarkan. Juga berapa
pendapatan yang anda peroleh. Bisa dipastikan anda juga melakukannya.
Benar bukan?
Umumnya, orang banyak menganggap setiap uang yang mereka keluarkan
untuk membeli sesuatu dalam niat mendukung usahanya dianggap sebagai
biaya. Dalam jangka panjang perjalanan usaha, pendapat ini benar. Tetapi
dalam jangka pendek perjalanan usaha anda, pikiran ini akan membuat anda
sulit menetapkan harga jual dan capaian penjualan, malah seringkali tidak
merasakan untung.
Bayangkan jika anda menghitung pembelian gerobak sebagai biaya, maka
selama tiga bulan pertama berjualan pisang goreng anda selalu merasa rugi.
Meskipun kalau dihitung kembali dengan seksama bisa jadi anda sudah
mendapatkan keuntungan, walaupun modal untuk membeli gerobak belum
kembali.
Baiklah, mari kita berbincang sedikit panjang lebar soal biaya. Pengertian
yang paling mudah soal biaya adalah: bagian harta yang anda belanjakan
untuk menciptakan pendapatan.

HARTA

BIAYA
Misalnya: Membeli bahan baku,
memperbaiki warung, membayar
tukang panggul, dan lain-lain.

PENDAPATAN
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BIAYA MODAL DAN BIAYA OPERASIONAL
Secara garis besar, apapun usaha anda, pengeluaran
anda bisa dikelompokkan menjadi dua jenis biaya yaitu
BIAYA MODAL dan biaya OPERSAIONAL.
Biaya modal yaitu uang yang anda belanjakan untuk
memperoleh barang-barang yang bisa digunakan
berulang kali atau masa manfaatnnya panjang. Barangbarang itu biasa disebut BARANG MODAL. Misalnya
membeli gerobak.
Sedangkan biaya operasional meliputi uang yang anda
keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang
habis pakai, atau memiliki masa manfaat yang panjang
namun nilai uangnya kecil. Misalnya membeli bahanbahan untuk produksi.
Bersamaan dengan cucur keringat anda untuk
MENGHASILKAN PRODUK, biaya operasaional yang
anda keluarkan biasanya untuk memperoleh Bahan
Baku, Tenaga Kerja, dan Overhead.

Pengeluaran untuk
memperoleh barang
modal tidak serta
merta dianggap
sebagai biaya.
Karena azas
manfaatnya yang
panjang, lebih
dari 1 tahun,
maka biaya
belinya
dibebankan secara
seimbang menurut
masa manfaatnya.
Pembebanan
proporsional
itulah yang
dianggap sebagai
biaya. Umumnya,

Maka kalau dibuatkan skemanya akan menjadi berikut:

Biaya Modal
Biaya Bahan Baku

Biaya
Biaya Operasional

Biaya Tenaga Kerja
Biaya Overhead

Kalau anda memasak dan menjual tahu goreng, maka biaya-biaya yang anda
keluarkan:
1. Biaya Modal, antara lain: membeli kompor dan wajan.
2. Biaya Bahan Baku, antara lain adalah membeli tahu, tepung, cabai, dan
minyak.
3. Biaya Tenaga Kerja, antara lain adalah membayar tukang masak dan
tenaga penjual, kalau anda tidak sendirian melakukannnya.
4. Biaya Overhead, antara lain adalah membeli kertas pembungkus, sewa
lapak/ijin berjualan, ongkos transportasi, dan air minum (untuk diminum
sendiri selama berjualan).
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Dengan mengetahui memilah uang yang anda habiskan sebagai biaya modal
dan biaya operasinal, maka anda dapat menghitung total biaya produksi yang
anda butuhkan untuk membuat sekian unit produk.

MENGIDENTIFIKASI BIAYA MODAL DAN OPERASIONAL
Biaya muncul karena ada kegiatan yang harus anda lakukan. Dan untuk
melaksanakan kegiatan itu anda membutuhkan berbagai barang atau tenaga.
Sangat bermanfaat kalau anda mencatat kegiatan apa saja yang anda
perlukan dalam kegiatan usaha anda, sehingga semua jenis biaya usaha
anda bisa diketahui.
Untuk mudahnya anda bisa menggunakan tabel berikut:
(Misalnya dalam usaha pisang goreng)
Kegiatan
Kebutuhan
Besar biaya
(Rp.)
Membeli bahan
Kendaraan

Menggoreng dan
menjual pisang

Kuli panggul
Pisang

Keterangan
Kalau kendaraan sendiri,
jumlah liter bensin di kali
harga
bensin.
Kalau
menggunakan
kendaraan
umum, berapa tarifnya.
Berapa rata-rata buah
satu tandan.
Satu kilogram tepung
berapa pisang?
Satu liter minyak
berapa pisang?
Satu liter minyak
berapa pisang?
Satu kilogram gula
berapa pisang?
Satu bungkus garam
berapa pisang?

Tepung
Minyak goreng
Minyak tanah
Gula
Garam
Kertas bungkus
Kantong plastik
Alat
penggorengan

dalam
untuk
untuk
untuk
untuk
untuk

Taksirlah, berapa hari alat
penggorengan
ini
bisa
dipakai. Lalu bagilah harga
beli dengan jumlah hari itu.
Inilah nilai biaya yang anda
gunakan.
Taksirlah, berapa hari alat

Gerobak
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penggorengan
ini
bisa
dipakai. Lalu bagilah harga
beli dengan jumlah hari itu.
Inilah nilai biaya yang anda
gunakan.
JUMLAH

BIAYA TETAP DAN BIAYA VARIABEL
DI dalam semua jenis produksi, ada jenis kebutuhan yang jumlahnya akan
selalu tetap berapapun jumlah barang yang anda buat. Pengeluaran untuk
kebutuhan jenis ini disebut BIAYA TETAP. Sementara ada juga jenis
kebutuhan yang jumlahnya akan bertambah banyak jika barang yang anda
buat juga banyak. Setiap uang yang anda keluarkan untuk membeli
kebutuhan ini disebut BIAYA VARIABEL.
Contohnya dalam produksi tahu:
• Biaya Tetap meliputi biaya gerobak, sewa kios, upah menggoreng
(kalau dihitung harian).
• Biaya Variabel, meliputi: pembelian tahu, minyak, garam, gas, dan
cabai.
Tentu saja biaya tetap bersifat relatif. Artinya juga bisa bertambah sesuai
perkembangan usaha anda. Misalnya sewa kios. Jika saat ini hanya anda
menjaul seratus tahu goreng dalam sehari, mungkin anda hanya
membutuhkan tempat seukuran 1 x2 meter persegi. Tetapi dua tahun lagi
usaha anda berkembang dan menjual sepuluh ribu tahu setiap harinya,
sudah pasti anda membutuhkan tempat usaha yang lebih luas sehingga
ongkos sewanya juga naik.
Tetapi ingat, kenaikan sewa kios ini karena anda menyewa tempat yang lebih
luas. Bukan karena pemilik kios tiba-tiba menaikkan harga sewanya. Kalau ini
yang terjadi, jelas beda kasusnya.
Dengan
mengelompokkan
pengeluaran anda dalam biaya tetap
dan biaya variabel, maka anda dapat
menghitung titik impas usaha anda
yaitu besarnya biaya yang anda
keluarkan sama dengan besarnya
pendapatan yang anda peroleh.
Sudah lazim orang mengucapkan
break even point untuk menyebut titik
impas.
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MENGHITUNG TITIK IMPAS
Untuk apa kita menghitung titik impas?
Titik impas bertujuan untuk:
1. Merencanakan jumlah atau tingkat keuntungan,
2. Merencanakan tingkat pengembalian modal.
Titik Impas bisa melihat dua sisi,
1. Unit, yaitu berapa jumlah minimal unit yang harus kita jual agar
pendapatan yang kita peroleh senilai biaya yang dikeluarkan.
2. Nilai Uang, yaitu: berapa kita harga jual minimal agar pendapatan kita
senilai biaya.

Contoh Kasus
Pak Daud, ia berjualan pisang goreng pontianak dengan harga 400 rupiah per
buah. Kalau dihitung-hitung normalnya: omzet dalam seminggu 6.000.000
rupiah, biaya tetap 1.600.000 rupiah, dan biaya variabel 3.600.000 rupiah.
Sedang biaya variabel per buahnya 240 rupiah.
Jadi biaya yang dikeluarkan Pak Daud dalam satu minggu bisa dihitung
dengan rumus: Biaya Tetap + Biaya Variabel.
Hasilnya Rp1.600.000 + Rp 3.600.000 = Rp 5.200.000.
Di sini terlihat bahwa Pak Daud memperoleh untung sebesar 800 ribu rupiah
setiap minggu. Tetapi berapa jumlah minimal pisang yang harus dijual Pak
Daud agar tidak rugi dengan harga jual 400 rupiah?
Untuk menghitung itu, kita bisa menggunakan rumus titik impas berikut:

Penjualan
=
Biaya Tetap
1 – (biaya variabel per unit / harga jual per unit)
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Mari kita hitung titik impas pisang pontianak Pak Daud.

Penjualan

1.600.000
1 – (240 / 400)
1.600.000
1 – 0,4
1.600.000
0,6

Rp. 4000.000

Dengan harga jual Rp 400 per buah, Pak Daud setidaknya harus bisa
menjual pisang pontianak sebanyak

10.000 buah.

Rumus titik impas ini juga anda dapat memetakan dampak

perubahan

harga jual terhadap pendapatan, serta untung dan rugi.
Selama melakukan langkah ini anda harus menggunakan asumsi:
1. Biaya variable per unit, tetap.
2. Tidak ada perubahan biaya tetap
3. Calon pembeli tidak terpengaruh perubahan harga.
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Misalnya, Pak Daud ingin melihat pendapatnya jika pisang pontianaknya
dijual 300, 400, 500 rupiah per buah. Hasilnya menjadi tabel berikut:

Perhitungan pendapatan
Jumlah Pisang yang Terjual

Harga jual
per buah

26,667

10,000

6,154.00

300

Rp. 8,000,000

Rp. 3,000,000

Rp. 1,846,200

400

Rp. 10,666,800

Rp. 4,000,000

Rp. 2,461,600

500

Rp. 13,333,500

Rp. 5,000,000

Rp. 3,077,000

Atau, Pak Daud ingin mengetahui berapa titik impas usahanya jika pisang
pontianak itu ia jual dengan harga 300, 400, 500 rupiah per buah. Hitungan
Pak Daud bisa bisa dilihat di bawah ini:

Perhitungan titik impas usaha (laba –
rugi)
Jumlah Penjualan Pisang
26,667

10,000

6,154

impas

400

Rp. 2,666,800

impas

Rp. (615,400)

500

Rp. 5,333,500

Rp. 1,000,000

impas

BEP

Rp. 8,000,000

Rp. 4,000,000

Harga
j l

300

Rp. (1,000,000)

Rp. (1,230,800)

Rp. 3,077,000
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Pak Daud akhirnya mantap dengan tetap menjual pisang pontianaknya
dengan harga 400 rupiah per buah. Maka ia mencoba untuk mengetahui
besarnya biaya dan pendapatannya seandainya ia bisa menjual pisang dalam
jumlah tertentu.

Perhitungan pendapatan berdasarkan
jumlah penjualan

Jumlah pisang yang dijual

Asumsi --> Harga jual: 400 rupiah per buah.
Biaya variabel: 240 rupiah per buah.
Biaya tetap: 1.600.000 rupiah.
Pendapatan

Biaya
Tetap

Biaya
Variabel

Total
Biaya

Estimasi
Untung

1

2

3

4=2+3

5=1-4

20,000

8,000,000

1,600,000

4,800,000

6,400,000

1,600,000

15,000

6,000,000

1,600,000

3,600,000

5,200,000

800,000

10,000

4,000,000

1,600,000

2,400,000

4,000,000

-

5,000

2,000,000

1,600,000

1,200,000

2,800,000

(800,000)

4,000

1,600,000

1,600,000

960,000

2,560,000

(960,000)

5,000

2,000,000

1,600,000

1,200,000

2,800,000

(800,000)

4,000

1,600,000

1,600,000

960,000

2,560,000

(960,000)

Tentu saja Pak Daud sadar betul, bahwa kalau ia menaikkan harga jual pasti
akan mempengerahui jumlah pembeli. Apakah mereka masih tetap berminat
membeli? Pada beberapa produk-produk khas yang memiliki keunggulan
kuat, kenaikan harga bisa jadi tidak terlalu mempengaruhi jumlah pembeli.
Tetapi normalnya akan ada penurunan pembeli kalau harga dinaikkan.
Pilihan Pak Daud untuk memperbesar untung, tentu menekan biaya produksi,
baik biaya tetap maupun biaya variabel. Tentu saja tanpa mengurangi mutu
pisang pontianaknya, sebab pasti akan mengurangi kepuasan pelanggannya.
Untuk mengurangi biaya itu, maka Pak Daud mencoba melihat biaya
langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya-biaya lain yang menjadi
beban usahanya.
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BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya-biaya itu masih bisa kita bedakan menjadi Biaya Langsung dan Biaya
Tidak Langsung. Dari namanya saja, anda langsung bisa menebak bahwa
biaya itu berkaitan langsung atau tidak langsung dengan terciptanya barang
atau jasa yang hendak dijual. Bagi usaha-usaha sangat kecil, seperti penjual
nasi goreng keliling, atau tukang jamu keliling, pembagian biaya dalam
kelompok langsung dan tidak langsung rasanya belum diperlukan. Tetapi
untuk usaha yang lebih besar, misalnya warung makan, memberikan
mengetahui mana biaya yang langsung dan tidak langsung akan sangat
membantu dalam mengatur pengeluaran biaya.
Baiklah, marilah kita mencoba melihat dalam usaha tahu goreng, maka :
1. Biaya Langsung adalah: pembelian tahu (bahan baku), minyak tanah atau
gas, minyak goreng, cabai, garam, dan upah tenaga penjual, bila ada.
2. Biaya Tidak Langsung adalah pembelian kertas pembungkus, air minum
(untuk kita minum sendiri selama berjualan), ongkos transportasi, sewa
kios atau izin berjualan.
Nah, sekarang kita sudah mengenal 5 jenis biaya, yakni:
1. Biaya Bahan Langsung
2. Biaya Bahan Tidak Langsung
3. Biaya Tenaga Kerja Langsung
4. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
5. Biaya Overhead
Dan kalau dipilah, kelima jenis itu bisa dikelompokkan menjadi dua saja:

BIAYA UTAMA
Biaya Bahan Baku Langsung
+
Biaya Tenaga Kerja Langsung

BIAYA OVERHEAD
Biaya Bahan Baku Tidak Langsung
+
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
+
Biaya Tidak Langsung lainnya
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BEBAN
Tetapi, ada kalanya Anda menggunakan harta untuk
membayar sesuatu tapi tidak bisa digolongkan sebagai
biaya. Pengeluaran seperti ini biasanya disebut beban,
yang
biasanya
tidak
langsung
mempengaruhi
pendapatan dan manfaatnya langsung habis terpakai.
Misalnya: membeli buku catatan atau pensil, membayar
iuran keamanan, membayar ongkos transportasi, dan
lain-lain.
Lalu apa pentingnya kita menggolongkan pengeluaran
sebagai biaya dan sebagai beban?
Bayangkan kalau semua pengeluaran anda hitung
sebagai biaya, tentu harga jual barang anda akan
semakin tinggi. Semakin tinggi harga jual, sudah tentu
tantangan untuk menjualnya juga semakin besar.

Pada saat berjualan,
anda harus membeli air
minum untuk kebutuhan
anda sendiri.
Dalam kondisi tertentu,
kasus ini bisa menjadi
biaya, tetapi juga bisa
digolongkan sebagai
beban.

Situasi kapankah?
Mari kita diskusikan!

MENGHEMAT BIAYA PRODUKSI
Sekarang kita telah mengetahui ragam biaya yang akan menghisap uang
anda untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kita ibaratkan menyimpan modal
anda dalam sebuah celengan, maka celengan itu paling tidak memiliki 5
lubang yang menjadi tempat anda mengorek keluar uang di dalamnya. Jadi
berhati-hatilah mengoreknya, jangan sampai uang yang anda korek lebih
banyak dari yang dimasukkan.
Untuk menghemat biaya produksi tentu saja anda perlu menghitung biaya
produksi selama ini. Karena itu, penting buat semua pengusaha untuk
mengetahui seluk beluk biaya produksi mereka. Sekecil apapun usaha yang
mereka buat. Dan rata-rata pengusaha hebat memiliki kemampuan yang baik
dalam menghitung biaya produksi.
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Begini menghitungnya:
1. Biaya Bahan Baku Langsung
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

+
(1 + 2)

=

Biaya Utama

3. Biaya Bahan Baku Tidak Langsung
4. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
5. Biaya Tidak Langsung Lainnya

+

(3 + 4 + 5)

=

Biaya Overhead
BIAYA PRODUKSI

Apabila anda tambahkan lagi dengan:
6. Beban Pemasaran
7. Beban Administrasi

+
(6 + 7)

=

Beban Komersial
BIAYA OPERASI

Untuk menghemat biaya, Lihatlah kembali komponen apa saja untuk masingmasing jenis biaya itu. Lihatlah biaya yang paling besar, apakah memang
harus sebesar itu. Lalu lihatlah biaya pemasaran, administrasi, dan biayabiaya tidak langsung.
Anda bisa menggunakan tabel berikut:
Bahan
Baku
Langsung
Item

jml

Nilai

Tenaga
Kerja
Langsung
Item

Nilai

Bahan
Baku Tidak
Langsung

Tenaga
Kerja Tidak
Langsung

Item

Item

Nilai

Nilai

Tidak
Langsung
Lainnya
Item

Nilai

Pemasaran

Item

Nilai

Administrasi

Item

Nilai

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

jml

Rp.

jml

Rp.

jml

Rp.

jml
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Rp.

jml

Rp.

jml

Rp.
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JANGKA PENDEK
Jika anda melakukannya, perhatikanlah hal-hal berikut:
1. Jangka waktu yang anda tetapkan jelas
2. Paling tidak untuk satu kali putaran produksi, atau satu putaran musiman
bila usaha musiman
3. Cukup panjang untuk menyediakan dana produksi sebelum kebutuhannya
betul-betul nyata

JANGKA PANJANG
Perencanaan ini bersifat terus menerus, artinya Anda harus terus meninjau
dan memperbaiki rencana yang telah dibuat. Hal-hal yang perlu Anda
perhatikan saat melakukan rencana jangka panjang adalah:
(1) Perkiraan terbaik tentang keadaan di masa yang akan datang.
(2) Mengambil keputusan saat ini secara sistematis.
(3) Mengorganisir kegiatan yang diperlukan secara sistematis.
(4) Membandingkan hasil keputusan dengan hasil yang
diharapkan.
Biasanya, untuk merencanakan untung jangka panjang pengusaha
menganalisa tren (kecenderungan) yang terjadi pada satu atau beberapa
bidang, misalnya: pertambahan penduduk, kenaikan harga barang,
kebiasaan belanja, rencana pembangunan dari pemerintah setempat,
perubahan perilaku atau kesenangan, dan lain-lain. Kadang juga dengan
membanding-bandingkan, misalnya: UNTUNG dengan PENJUALAN, atau
PENJUALAN dengan MODAL.
Jika usaha anda sudah mulai kompleks, maka perencanaan jangka panjang
ini bisa dilakukan pada bidang tertentu, misalnya penjualan, permodalan,
pemasaran, atau perolehan bahan baku.
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Mengatur Celengan Usaha
Kemampuan usaha tidak hanya ditentukan keterampilan membuat, dan
kehebatan memasarkan barang. Semua kemampuan itu memang diperlukan,
tetapi jika kita tak bisa mengatur penggunaan uang maka uang yang sudah
susah payah dikumpulkan pelan-pelan akan habis juga. Yang akhirnya akan
meruntuhkan usaha itu. Apalagi jika usaha itu milik anda sendiri.
Karena tidak memiliki tim keuangan yang bertugas mencatat uang yang
masuk dan keluar dari hasil usaha, maka seringkali sulit membedakan uang
dalam kantong kita. Ada kalanya begitu mudah kita menggunakan uang
usaha untuk membeli kebutuhan anak, suami, atau istri. Tidak jarang juga
malah membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, tetapi hanya karena
memiliki barang itu memberikan rasa mewah.
Disinilah pentingnya anda mempunyai beberapa celengan untuk menampung
uang anda sesuai kebutuhan. Celengan pertama yang harus anda miliki
adalah celengan kebutuhan keluarga. Celengan ini untuk menampung semua
uang yang akan anda gunakan untuk membayar uang sekolah, membeli
kebutuhan dapur, memperbaiki rumah, atau hal lain yang dibutuhkan
keluarga.
Celengan kedua anda adalah celengan tabungan usaha, yang isi dari hasil
menyisihkan keuntungan yang anda peroleh dari hasil usaha. Anda harus
berkeras hati untuk tidak sedikitpun mengorek isinya selain untuk
memperbesar usaha anda. Celengan ini sungguh berarti jika anda ingin
benar-benar menjadikan usaha anda lebih maju. Atau untuk berjaga-jaga
kalau usaha kita sedang merugi,
Celengan ketiga yaitu celengan operasional usaha. Celengan ini anda
gunakan untuk menyimpan sementara uang yang anda pakai untuk
membiayai seluruh kegiatan usaha. Ingat, jangan sekali-kali, dan tetaplah
berkeras hati untuk sekuat mungkin tidak mengambil isinya untuk kebutuhan
keluarga.
Tentu saja anda bisa membuat berbagai jenis celengan lain untuk tujuan
yang lain. Dan, oh ya, anda tentu tidak menganggap yang saya sebutkan
celengan di sini betul-betul celengan dari tanah liat, seperti celengan ayam
jago milik saya kecil dulu. Bisa jadi celengan anda berupa rekening. Tetapi
boleh juga berupa celengan ayam jago, amplop, atau lainnya.
Selamat berusaha. Semoga Tuhan selalu memberi sukses dan berkah.
---o0o---
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