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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan : WINLIE EXPEDITION 

Bidang Usaha : EKSPEDISI 

Jenis Produk / Jasa : TRUCKING CONTAINER 

Alamat Perusahaan : Jl. Warakas V Gg. I, No. 75, Warakas, Tj. Priok 

Nomor Telepon : (+628) 990988420 

Alamat Email : sanlie25may97@gmail.com 

Bank Perusahaan : BCA 

Bentuk Badan Hukum : Partnership 

 

1.2 Nama dan Alamat Pengurus 

Nama : San Lie 

Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang, 25-Mei-1997 

Alamat : Jl. Warakas V Gg. I, No. 75, Warakas, Tj. Priok 

Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Informatika 

Nomor Telepon : (+628) 990988420 

Alamat Email : sanlie25may97@gmail.com 

 

1.3 Informasi Bisnis 

 WINLIE EXPEDITION adalah usaha yang bergerak di bidang jasa ekspedisi impor 

dan ekspor dimana yaitu jasa yang menerima pengantaran barang dalam petikemas dari 

pelabuhan Tanjung Priok ke tempat tujuan. 

 Sebelum kita menjalankan perusahaan yang direncanakan ini, maka kami harus 

mempunyai modal usaha. Untuk merencanakan pemasaran, perusahaan kita akan 

mempromosikan layanan jasa yang akan kita jalankan melalui kerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan lain. 
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BAB II 

RANGKUMAN EKSEKUTIF 

2.1 Latar Belakang 

 Kegiatan ekspor impor bagi eksportir maupun importir dasarnya mencari laba yang 

semaksimal dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia, hal 

tersebut mengacu pada prinsip efisiensi. Selain itu, kegiatan ekspor impor didasari oleh 

kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain 

saling membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya, 

iklim, geografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut 

menyebabkan perbedaan barang atau jasa yang dihasilkan, secara langsung atau tidak 

diperlukan pertukaran barang atau jasa antar negara lain dalam bentuk hubungan 

perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negara nya. 

 Memasuki pasar ekspor tidak semudah dan secepat perdagangan domestik, karena 

kegiatan ekspor cenderung memerlukan suatu proses yang bertahap dan panjang. 

Seperti halnya, eksportir maupun importir yang baru mengenal dunia perdagangan 

internasional pasti mempunyai permasalahan mengenai pengiriman barang ekspor 

maupun penerimaan barang impor. Untuk eksportir dan importir yang baru memasuki 

pasar internasional dalam pengurusan dokumen ekspor maupun impor bisa 

menggunakan jasa dari freight forwarding (FF), badan tersebut bergerak dalam 

ekspedisi barang, baik melalui laut atau udara. 

 Freight forwarding (FF) dapat bertindak atas nama pengirim (eksportir/consignor) 

atau bertindak sebagai nama penerima (importir/consignor) atau bertindak atas nama 

pengirim dan penerima, bergantung dari lingkung kerja yang sudah tercantum dalam 

kontrak kerja yang telah disetejui. Freight forwarding juga menyelesaikan biaya-biaya 

yang timbul akibat dari kegiatan transportasi dan pengurusan dokumentasi. Biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh freight forwarding, kemudian akan dibayar oleh 

pemberi order ditambah dengan biaya jasa pelayanan. 
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2.2 Visi dan Misi 

Visi :  Mitra dan solusi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan 

memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal pengangkutan container untuk 

membantu dan mengembangkan dan memperlancar sistem logistik. 

 

Misi :  Memberikan dan menerapkan pengiriman berkualitas terbaik, terpercaya 

dan dengan waktu yang cepat/wajar dengan solusi yang tepat dan harga bersaing serta 

servis yang terbaik. 

 

2.3 Lokasi 

 Lokasi untuk parkir trucking yang dipilih merupakan tempat yang strategis di 

Papanggo, Tj. Priok karena berada tidak jauh dari pelabuhan Tj. Priok, lokasi yang 

aman dan efisien. 

 Sedangkan untuk lokasi dalam pengurusan surat jalan atau dokumen yang lain 

berada di rumah pemilik. 

 

2.4 Konsep Promosi 

 Membuat hubungan baik antar perusahaan ekspedisi maupun perusahaan yang lain 

sehingga memiliki informasi dari pelanggan ke pelanggan. 

 Selain itu, kita akan membuat iklan secara online di internet agar bisa dijangkau 

masyarakat luas dengan cara melakukan penerimaan order secara online. Dengan cara 

ini kami optimis WINLIE EXPEDITION akan lebih mudah dan cepat dikenal. 

 

2.5 Target Pelanggan 

 Target pelanggan kita adalah perusahaan yang melakukan ekspor maupun impor 

atau para eksportir maupun importir. Mereka adalah pelanggan yang akan memerlukan 

jasa dari WINLIE EXPEDITION. 
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BAB III 

ANALISIS PASAR 

3.1 Prespektif Masa Depan 

 Dengan terciptanya WINLIE EXPEDITION yang bergerak di bidang jasa ekspedisi 

impor dan ekspor, khususnya di JABODETABEK dengan lokasi yang strategis, maka 

kami yakin usaha ini akan maju. Karena kebutuhan dan permintaan sangat banyak 

setelah pelabuhan Tj. Priok direnovasi menjadi semakin besar. 

 

3.2 Analisis Persaingan 

 Berdasarkan pemantauan dan hasil survey yang ada bahwa di sekitar lokasi tempat 

kami dirikan ini, masih banyak kekurangan trucking container sedangkan kebutuhan 

dan permintaan yang sangat besar yang di menutupi. 

 

3.3 Segmentasi Pasar 

 WINLIE EXPEDITION membidik perusahaan yang melakukan ekspor maupun 

impor atau eksportir maupun importir dengan pemberian harga yang terjangkau, 

ketepatan waktu, keamanan yang maksimal dan terpercaya. Pada prinsipnya kita akan 

membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga 

membuat pelanggan merasa puas dengan layanan kita dan senantiasa kembali ke tempat 

kita. 

 Pada awalnya sebelum pelabuhan Tj. Priok direnovasi, permintaan jasa ekspedisi 

impor dan ekspor ini dapat dipenuhi, akan tetapi setelah pelabuhan Tj. Priok telah 

direnovasi, maka kebutuhan dan permintaan melonjak tinggi. Hal ini mendorong kami 

untuk melakukan pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI USAHA 

4.1 Produk / Jasa Yang Dihasilkan 

 Semakin tingginya kebutuhan dan permintaan akan jasa ekspedisi impor dan ekspor 

atau eksportir maupun importir sehingga bisa mendapatkan order sampai 20-30 

perjalanan, belum termasuk order yang kami serahkan ke pihak lain. 

Adapun kualitas dari jasa yang kami berikan memiliki beberapa keunggulan : 

 Sampai tepat waktu. 

 Sudah pasti aman. 

 Komunikasi yang tidak pernah putus. 

 Pemantauan secara online. 

 Sebagai kebutuhan perusahaan dalam melakukan ekspor maupun impor dengan 

berbagai macam kebutuhan, sehingga pelayanan jasa kami mempunyai beberapa 

keistimewaan, diantaranya : 

 Harga yang terjangkau 

 Keamanan yang terjaga 

 Terpercaya 

4.2 Ruang Lingkup Usaha 

 Ruang lingkup usaha pelayanan jasa ekspedisi ekspor maupun impor ini kami 

rancang dengan sebaik mungkin karena semua itu bisa berpengaruh terhadap maju 

mundurnya perusahaan kami, maka dari itu kami akan memberikan sesuatu yang 

terbaik untuk pelanggan kami. 

 Dengan truck container yang parkir terletak di Papanggo, Tj. Priok yang tidak 

terlalu jauh dari pelabuhan Tj. Priok dengan akses yang lancar dan aman akan 

memaksimalkan pelayanan jasa ini. 

4.3 Personalia dan Perlengkapan Kantor 

Pemilik : San Lie 

Bendahara : Windy 

Konsultan : MS. Suparman 
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BAB V 

RENCANA PRODUKSI 

5.1 Proses Pelayanan Jasa 

 Proses pelayanan jasa yang kami jalankan dalam perusahaan kami dapat dilihat 

pada bagan berikut : 

 

5.2 Sumber Bahan 

 Untuk sumber-sumber yang diperlukan, kami mengambil dari supplier atau 

perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitas-kualitas ban, oli, dll. Sehingga 

dengan begitu tidak merugikan berbagai pihak, baik dari pihak perusahaan maupun 

pelanggan yang menggunakan jasa kita. 
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BAB VI 

RENCANA PEMASARAN 

6.1 Penetapan Harga 

 Harga yang akan dikenakan adalah harga yang telah disurvey dan analisis yang 

terjangkau. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan 

sebagai harga awal berikut adalah tabel harga jasa ekspedisi yang ditawarkan. Adapun 

untuk selanjutnya harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. 
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6.2 Strategi Promosi 

Strategi yang akan kami jalankan pada perusahaan ini antara lain : 

 Membuat pamphlet-pamflet berisi informasi tentang jasa pelayanan ekspedisi 

yang akan disebarkan pada bulan pertama pembukaan. 

 Melakukan iklan-iklan di dunia internet baik melalui situs jejaring sosial 

maupun forum-forum. 
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BAB VII 

PERENCANAAN ORGANISASI 

7.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasinya yaitu : 

 

7.2 Job Description 

Pemilik : Bertugas untuk memantau jalannya usaha dan 

pengambilan keputusan. 

Bendahara : Bertugas untuk membuat laporan keuangan setiap 

bulannya. 

Karyawan : Bertugas untuk menjadi supir dan menyerahkan 

surat jalan atau dokumen yang bersangkutan. 

Konsultan : Bertugas untuk memantau dan pemberi saran. 
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BAB VIII 

RISIKO 

8.1 Analisis SWOT 

Strenght (Kekuatan) 

- Mempunyai konsultan yang berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang 

ekspedisi impor , ekspor , dll. 

- Letak tempat yang strategis. 

- Kebutuhan dan permintaan yang besar setelah pelabuhan Tj. Priok direnovasi. 

- Sudah mempunyai koneksi dalam bidang ekspedisi. 

Weaknesses (Kelemahan) 

- Berubahnya kondisi perekonomian. 

- Hanya melayani sekitar JABODETABEK 

Opportunity (Peluang) 

- Kepercayaan pelanggan kepada kami sudah sangat baik. 

- Terbukanya kesempatan kerjasama dengan perusahaan lain. 

- Masih memiliki kesempatan dalam mengembangkan usaha. 

Threats (Ancaman) 

- Globalisasi di berbagai bidang semakin memperketat persaingan terutama 

dibidang perdagangan 

- Perkembangan teknologi yang mempengaruhi program aktivitas 

- Masih memiliki kesempatan dalam mengembangkan usaha. 

- Munculnya perusahaan yang sejenis untuk berusaha menyaingi perusahaan kami. 

 

8.2 Gambaran Perkembangan Masa Kini 

 Dengan perkembangan teknologi yang semakin melaju ini bisa menjadi ancaman 

terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan semakin banyak perusahaan yang bisa 

membandingkan segala aspek lewat informasi dari internet. Jika kita tidak mengikuti 

perkembangan jaman masalah ini akan menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan. 

 Perusahaan diharuskan untuk mengikuti perkembangan jaman agar dapat tetap 

maju dengan cara menerapkan teknologi dan berbagai inovasi teknologi pada 

perusahaan seperti memasang GPS pada trucking agar kita bisa pantau. 
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BAB IX 

PERENCANAAN PERMODALAN 

9.1 Sumber Permodalan 

 Sebagai awal mula pendirian WINLIE EXPEDITION yaitu dari para investor yang 

akan bergabung dengan kami. Sebagai investasinya untuk itu didirikanlah perusahaan 

dalam bidang pelayanan jasa ekspedisi ekspor maupun impor ini. 

9.2 Neraca Permulaan Perusahaan 

A. Modal Awal (Aset Usaha)   

Truck Container [Hino SG 260J] : Rp755.000.000,00 

Ban Vulkanisir [14x] : Rp26.600.000,00 

Ban Dalam [14x] : Rp4.900.000,00        + 

Jumlah : Rp786.500.000,00 

 

B. Biaya Lain   

Biaya Operasional Tahun Pertama : Rp60.000.000,00 

Biaya Gaji Karyawan / Tahun : Rp58.800.000,00 

Listrik / Tahun : Rp3.000.000,00        + 

Jumlah : Rp121.800.000,00 

 

Total Seluruh Biaya   

Jumlah Modal Awal : Rp786.500.000,00 

Jumlah Biaya Lain : Rp121.800.000,00    + 

Jumlah : Rp890.300.000,00 
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9.3 Proyeksi Aliran Kas 

 Untuk perusahaan kami proyeksi keuntungan kotor adalah 600juta – 700juta dalam 

jangka waktu satu tahun. Rata-rata untuk mendapatkan permintaan jasa kami ini akan 

mampu menerima order 288 rute/Tahun, Sehingga jika diambil keuntungan bersih 

pertahun adalah sekitar 300juta – 350juta pertahun. 

 Sehingga, pada pertengahan tahun kedua, kita sudah bisa balik modal. Dan tahun 

ke 3, 4 dan seterusnya, kita tinggal mengumpulkan untung dan kemungkinan besar kita 

gunakan untuk penambahan truck container baru. 

9.4 Perencanaan Laba Rugi 

A. Biaya Tetap   

Penyusutan Aset Tetap : Rp6.500.000,00 

Gaji Karyawan : Rp58.800.000,00      + 

Jumlah : Rp65.300.000,00 

 

B. Biaya Variable   

Biaya Operasional : Rp60.000.000,00 

Biaya Uang Jalan Sopir : Rp201.600.000,00 

Listrik : Rp3.000.000,00        + 

Jumlah : Rp264.600.000,00 

 

Total Pengeluaran   

Biaya Tetap : Rp65.300.000,00 

Biaya Variable : Rp264.600.000,00     + 

Jumlah : Rp329.900.000,00 

 

Proyeksi Laba/Rugi   

Total Pendapatan : Rp633.600.000,00 

Total Pengeluaran : Rp329.900.000,00     - 

Total Keuntungan Bersih : Rp303.700.000,00 
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BAB X 

APENDIKS 

Sebagai pelengkap dari proposal ini, maka kami lampirkan sebagai berikut : 

  

 


