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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pentingnya
perencanaan bagi pengusaha klanting di desa banuayu Kec. BP Peliung
Kab. OKU Timur. Sumber data dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa
Banuayu yang membuat klanting. Penelitian ini termasuk dalam penelitian
lapangan(Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang
dipaparkan secara deskriptif, penelitian ini berisi gambaran mengenai
pemahaman pentingnya perencaan bisnis bagi wirausaha . Penelitian ini
juga memaparkan bagaimana pentingnya perencaan bisnisbagi wirausaha.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan
wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tdalam kita
membuat usaha itu sangat dibutuhkan perencanaan. Tidak hanya kita asal
mendirikan usaha yang penting jalan, tidak memikirkan nanti bagaimana ke
depannya.
Kata kunci: Perencanaan Bisnis, Pengusaha.
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Abstract
The purpose of this study is to describe the importance of planning for
Klanting entrepreneurs in the village of Banuayu Kec. BP Peliung Kab. East
OKU. The data source in this research is the people of Banuayu village who
make klanting. This research is included in field research (Field Research)
using a qualitative approach that is described descriptively, this research
contains an overview of the understanding of the importance of business
planning for entrepreneurs. This study also describes the importance of
business planning for entrepreneurs. Data collection methods used were
observation and interview methods. The results of this study indicate that in
making the effort, planning is very much needed. Not only do we just start a
business that is important to run, we don't think about the future.
Keywords: Business Planning, Entrepreneur
.

PENDAHULUAN
Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau
gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Ide tersebut harus mempunyai nilai ekono- mi yang tinggi
yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis. Rencana bis- nis tersebut berisi
tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi alokasi sumber daya, perhatian
pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada.
Perencanaan bisnis ini merupakan pernyataan tertulis yang dapat atau bisa menggambarkan
bisnis, produk atau layanan tersebut di masa depan. Perencanaan bisnis tersebut adalah langkah
pertama yang penting bagi bisnis serta juga peta sukses bagi siapapun yang ini memulai bisnis.
Dengan adanya penulisan rencana bisnis tersebut juga dapat membantu pengusaha untuk
menganalisa kelemahan konsep, kesalahan persepsi pasar, serta juga hal-hal spesifik lainnya yang
bisa atau dapat menyebabkan tujuan bisnis tidak tercapai. Usaha merupakan salah satu kegiatan
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dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan
pekerjaan untuk dapat mencapai sesuatu.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian ini dilakukan di masyarakat yang membuat usaha di desa Banuayu kec. BP
Peliung kab. OKU Timur, jenis penelitian ini kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka pengabdian ini dirancang melalui beberapa
tahapan, yakni :
Tahap I
Persiapan

Tahap II
Pelaksanaan

Tahap III
Evaluasi

Gambar 1. Tahapan proses pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kegiatan awal ini dilakukan dengan datang satu persatu ke rumah warga yang membuat usaha
klanting. Setelah itu warga menceritakan proses dari awal berdiri usaha usaha hanya dengan ikutikutan, tanpa adanya perencanaan kedepan, hingga akhirnya banyak yang berhenti.
Pertemuan ke dua peneliti datang dengan memberikan pemahaman, motivasi dan inovasi
supaya warga yang membuat usaha klanting ini bisa tetap eksis dan tetap semangat membuat halhal yang baru dengan berbagai pengarahan dan pemahamn tentang pentinya perencanaan bisnis
bagi wirausaha baik yang sudah terjun ataupun yang baru memulai. Dan dari sini warga sangat
menerima dan senang telah diberikan dan dibagikan ilmu tentang rencana dalam sebuah usaha dan
dimana merekamerasakan mafaat yang positif dari adanya kegiatan ini.
Pembahasan
Hasil kegiatan pengabdian masyarakat mendapat respon yang positif dari warga yang
membuat usaha klanting.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari warga usaha klanting desa Banuayu Oku Timur, dapat
disimpulkan bahwa ternyata setelah diberi pemahaman dan arahan dalam membuat usaha itu dari
awal dibutuhkan perencanaan bisnis, agar kedepan usaha yang kita jalankan itu lebih terarah dan
berjalan lebih baik lagi, baik dari perencanaan usaha daan perencanaan kapasitas produksi dan bisa
mempersiapkan strategi untuk menghadapi masalah atau kendala yang terjadi pada usaha nantinya.
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