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Dampak dari pandemi Covid-19 memaksa para pelaku usaha untuk berpikir kreatif dan inovatif agar
mampu bertahan dalam kondisi ini. Demikian pula halnya dengan Ibu Mulyasih pemilik usaha Baekhi
yang memproduksi kacang tujin pedas turut mengalami dampak dari pandemi ini. Kondisi ini
memaksa Ibu Mulyasih untuk berpikir kreatif dengan mengidentifikasi peluang bisnis untuk bertahan
dengan kondisi saat ini.
Akibat pandemi Covid-19 terjadi perubahan pola konsumsi dari masyarakat. Pada saat ini, skala
prioritas konsumen dalam berbelanja yaitu berbelanja produk kesehatan yang dapat menaikkan
daya tahan tubuh meningkat seperti vitamin, suplemen dan madu. Untuk itu, Ibu Mulyasih mencoba
mengubah fokus usahanya dengan memberanikan diri mengambil peluang saat ini untuk
memproduksi madu. Madu yang diproduksi oleh Ibu Mulyasih diberi merek “Madu MS” yang
merupakan madu alami (tanpa pengawet) yang diambil langsung dari petani madu hutan dari jenis
lebah akasia. Sebelum diproduksi, tentunya madu telah lulus dari tahap elaborasi untuk
membuktikan tingkat kelayakan madu dan kemudian disimpan pada ruang tertutup agar tidak rusak
jika terkena matahari langsung.
Kehadiran bisnis “Madu MS” memang muncul pada momen yang tepat. Tetapi sayangnya bisnis ini
dijalankan tanpa adanya perencanaan secara detail. Padahal penyusunan rencana bisnis memiliki
manfaat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha.
Rencana Bisnis (Business Plan) merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang
menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal, maupun eksternal mengenai
perusahaan untuk memulai sewaktu usaha (Alma, 2004). Secara garis besar isi suatu rencana bisnis
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berisi mengenai profil bisnis, strategi bisnis, aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen,
aspek produksi, dan juga aspek keuangan.
Untuk itu, tim pengabdian masyarakat membantu usaha dari Ibu Mulyasih dengan melakukan
pendampingan penyusunan rencana bisnis. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini maka
Ibu Mulyasih dapat mengevaluasi usahanya secara lebih dalam sehingga mampu menetapkan
strategi yang tepat agar visi dan misi yang diharapkan dapat tercapai.
Awal dari pendampingan, Ibu Mulyasih diminta untuk menetapkan visi dan misi yang ingin dicapai
serta mengidentifikasi lebih dalam kekuatan dan kelemahan dari produknya. Memahami sebuah
bisnis yang sedang dijalani merupakan langkah awal penting yang harus diketahui agar keuntungan
dapat dimaksimalkan serta risiko kegagalan dapat diminimalkan. Analisis kompetitor juga dilakukan
oleh Ibu Mulyasih agar mampu menciptakan strategi bersaing yang lebih baik di pasar.
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keterbatasan modal merupakan permasalahan
utama yang dihadapi Ibu Mulyasih. Saat ini Ibu Mulyasih hanya mampu memproduksi sebanyak 15
kg (30 botol) untuk satu kali suplai dalam jangka waktu dua bulan. Hal ini karena keterbatasan
tempat, prasarana dan sumber daya manusia dalam proses produksi. Bu Mulyasih sangat berharap
adanya perencanaan bisnis ini dapat membantu usahanya untuk mendapatkan bantuan permodalan
dari investor sehingga kuantitas produk dapat ditingkatkan.
Pada rencana bisnis ini dijabarkan pula secara rinci strategi dari berbagai aspek. Dari aspek
pemasaran, Ibu Mulyasih akan melakukan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
serta Gerakan Ekonomi Kreatif (GEKRAF) Provinsi Jambi dengan aktif mengikuti acara-acara yang
diselenggarakan dalam upaya memasarkan produk UMKM lokal daerah. Selain itu, pemasaran dan
penjualan dengan menggunakan media sosial maupun marketplace juga akan dilakukan untuk
memperluas cakupan pasar.
Dari aspek produksi, Ibu Mulyasih berencana untuk meningkatkan kualitas dari madu dengan
mengubah kemasan botol pecah belah dengan botol plastik. Hal ini dikarenakan selain kepraktisan
dalam pengiriman, penggunaan botol plastik sebagai bahan isolator dapat lebih menjaga kualitas
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dari madu itu sendiri. Dari aspek keuangan, Ibu Mulyasih telah melakukan proyeksi keuangan,
analisis kelayakan usaha dan juga analisis keuntungan selama beberapa tahun ke depan
Dengan adanya pendampingan pembuatan rencana bisnis diharapkan dapat membantu UMKM
khususnya usaha “Madu MS” milik Ibu Mulyasih agar dapat memperoleh investor untuk
mengembangkan usahanya dan juga sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya ke depan
agar semakin maju.
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