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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb 

Puji syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal kewirausahaan yang berjudul 

“PEMBUATAN MERCHANDISE PSIKOLOGI (4PM) ini. Proposal ini disusun guna 

permintaan dana untuk usaha. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal ini. Penyusun 

menyadari akan banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam proposal ini. Untuk itu 

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penyusun untuk memperbaiki 

proposal ini.  

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Psikologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari perilaku manusia. Didalam ilmu psikologi banyak sekali dikenal 

tokoh dan teori-teori psikologi, beberapa diantaranya juga sudah sangat populer 

dimasyarakat umum. Ilmu psikologi memiliki keunikan tersendiri, karena ilmunya 

yang terus berkembang dan kajiannya berupa perilaku manusia. Manusia 

sebagai obyek dalam psikologi, yang mula-mula hanya bermasyarakat primitive 

kemudian berkembang menjadi masyarakat agraris, seterusnya menjadi 

masyarakat industri dan servis sehingga memerlukan penanganan khusus 

karena mereka mempunyai ciri-ciri, sifat dan karakteristik khusus.  

Saat ini di Indonesia sendiri psikologi sedang mengalami perkembangan, 

terbukti dengan terbentuknya HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) organisasi 

yang mewadahi para ilmuwan psikologi dan para psikolog dan ILMPI (Ikatan 

Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia) organisasi yang mewadahi para 

mahasiswa psikologi di Indonesia. Ilmu psikologi saat ini sudah mulai merambah 

berbagai bidang tidak hanya bidang klinis namun juga pendidikan dan industri. 

Kebanggaan sebagai bagian dari mahasiswa psikologi secara khusus dan 

masyarakat psikologi secara umum, membuat kami ingin mewujudkan sebuah 

ide usaha. Usaha yang ditujukan untuk mahasiswa dan masyarakat psikologi 

sebagai bentuk kebanggaan buat mereka, namun usaha ini juga bertujuan untuk 

mempopulerkan ilmu psikologi kepada masyarakat secara umum.  

Bentuk dari usaha ini sendiri adalah produksi dan penjualan merchandise 

psikologi (kaos, polo-shirt, mug, jam, topi, jumper, dan jaket). Nantinya produk ini 

akan dipasarkan secara terbuka dengan target pasar utama adalah mahasiswa 

dan masyarakat psikologi, serta masyarakat umum. Dengan segmented pasar 

seperti tersebut tentunya usaha ini adalah usaha yang potensial, karena masih 

sangat jarang usaha seperti ini yang dikelola secara profesional dan terstruktur. 

Usaha ini nantinya tidak hanya menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan 

tetapi juga menjadi usaha iconik psikologi. 
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B. Rasional Kegiatan  

Bisnis pembuatan merchandise yang kami dirikan ini mempunyai nama 4PM ( 

For Psikologi in Merchandise). Secara khusus bisnis ini bergerak dibidang 

penjualan merchandise yang bernuansa psikologi yang didesain sendiri. Alasan 

kami memilih bergerak dibidang bisnis seperti ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dan masyarakat psikologi membutuhkan identitas nyata 

sebagai bentuk kebanggaan menjadi seorang ilmuwan psikologi dan 

psikolog.  

2. Merchandise merupakan barang-barang yang digunakan sehari-hari dan 

bisa digunakan semua kalangan. 

3. Desain khas psikologi yang diusung oleh bisnis merchandise ini adalah 

untuk mempopulerkan ilmu psikologi kepada masyarakat umum. 

 

C. Tujuan Kegiatan 

 

1. Untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang kami dapatkan dari perkuliahan 

kewirausahaan tentang bisnis dari usaha kecil ini. 

2. Mengembangkan dan berinovasi dengan mendesain gambar merchandise 

lucu dan unik dan digemari oleh mahasiswa psikologi saat ini sekaligus 

mempopulerkan ilmu psikologi kemasyarakat umum dan anak muda.. 

3. Untuk memperoleh pendapatan tambahan yang dapat kami gunakan untuk 

menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. 

4. Untuk menyalurkan hobi menggambar dan mendesain berbagai tulisan yang 

dapat menarik minat mahasiswa psikologi, masyarakat psikologi secara 

khusus dan masyarakat umum. 

 

 

D. Keberlanjutan Usaha 

 

1. Memperbesar ruang lingkup pasar. 

2. Meningkatkan produksi usaha. 

3. Mendirikan store. 
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BAB II 

KELAYAKAN BISNIS 

A. Aspek Pemasaran 

a. Segmen atau target pasar 

Dalam hal ini, kami secara khusus mensegmenkan pasar untuk 

mahasiswa dan masyarakat psikologi. Namun kami juga tetap membuka 

pasar untuk masyarakat umum guna mencapai tujuan kami untuk 

mempopulerkan ilmu psikologi. Perkembangan ilmu psikologi di Indonesia 

membuat kami yakin usaha ini akan berkembang dengan sangat baik. 

 

 
 

Gb. 1. Target Pemasaran. 

 

b. Strategi Bisnis 

4PM atau for psikologi in merchandise adalah konsep merchandise yang 

menjual merchandise dengan desain unik dan khusus sekaligus lucu. 4PM 

menawarkan penjualan kaos secara eceran maupun pesanan dalam jumlah 

besar. Karena merchandise merupakan barang yang umum digunakan 

dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Penjualan merchandise ini akan dijual secara online baik itu dijual di 

website berbayar maupun melalui media sosial seperti facebook, twitter, kaskus, 

bbm (blackberry messenger). Srategi penjualan seperti ini diharapkan mampu 

50% 

15% 

35% 

Target Pemasaran 

mahasiswa psikologi

masyarakat psikologi

masyarakat umum
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untuk menghemat biaya sewa tempat, listrik, dll selain itu juga akan membantu 

pelanggan yang mempunyai waktu terbatas dan tidak sempat untuk belanja 

merchandise ke toko/gerai offline. 

Elemen-elemen penting yang di tawarkan antara 4PM dibanding dengan 

merchandise yang lain pada umumnya: 

1. Bahan merchandise yang berkualitas tinggi 

Merchandise akan dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi. 

Khususnya bahan merchandise untuk kaos. Karena kaos distro lebih 

segmented.  Bahan kaos yang bagus digunakan adalah bahan cotton 

combed. Mengingat kaos distro selain daya jualnya ada didesain juga 

ada di kualitas bahan. 

2. Desain web yang sederhana dan menarik 

Karena penjualan merchandise ini melalui web, maka web penjualan 

akan di desain sederhana dan menarik. Desain sederhana yang 

dimaksud adalah untuk memudahkan calon pembeli untuk memesan 

merchandise dan desain menarik adalah untuk menarik pembeli untuk 

betah berlama-berlama di web 4PM. 

3. Desain Merchandise yang bagus dan dibuat terbatas. 

Desain merchandise yang akan dijual hanya dibuat dalam jumlah yang 

terbatas, sehingga sangat kecil kemungkinan orang menggunakan 

desain sama, apabila bukan dalam pesanan secara besar. 

4. Memberikan pelayanan yang prima 

Tujuan dari desain ini adalah mengembangkan layanan positif dan 

proaktif yang yang akan dialami konsumen setiap kali mereka membeli 

produk merchandise ini. karena penjulan merchandise ini melalui 

website, maka pengiriman barang tepat waktu adalah kunci utama 

agar konsumen tidak kecewa selain itu juga konsumen bisa 

memberikan komentar, kritik maupun saran di website penjualan jika 

konsumen merasa tidak puas. 

 

 

c. Pengemasan dan Promosi 

Untuk pengemasan, akan dibuat kemasan yang lucu dan unik, karena 

pengemasan yang baik akan membantu pemasaran merchandise. 

Strategi pemasaran dari produk  4PM adalah untuk mengenalkan brand 

ini sehingga dapat mendorong pembelian melalui segala macam promosi yang 

dilakukan. 
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Implementasi promosi meliputi hal-hal berikut: 

1) Melakukan perlombaan desain merchandise untuk menyaring bakat 

dalam desain grafis, dan hasil desain pemenang akan dijadikan 

merchandise ekslusif pada pembukaan pertama distro. 

2) Memberikan voucher kepada konsumen yang melakukan pembelian 

lebih dari Rp 150.000,- merupakan upaya agar konsumen melakukan 

pembelian kembali pada produk “4PM”. 

3) Pengiriman barang tepat waktu, dan memberikan garansi jika barang 

yang dikirim cacat.  

4) Menawarkan kerjasama pada kegiatan-kegiatan seperti lomba, dan 

menjadikan produk “4PM” sebagai hadiah. 

5) Sampling, mengaplikasikan ilmu psikologi sebagai salah satu strategi 

promosi. 

Bentuk lain strategi pemasaran adalah meletakkan logo “4PM” pada 

setiap desain yang diproduksi. Dengan begitu maka dengan mudah orang untuk 

mengenal barang atau merchandise yang diproduksi “4PM”. 

 

B. Aspek Produksi 

a. Produk  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa produk yang akan dijual atau 

dipasarkan adalah barang merchandise yaitu seperti kaos, mug, jam, polo-

shirt, jamper dan jaket yang membuat merchandise ini unik adalah desainnya 

yang bernuansa psikologi. 

b. Proses Produksi 

Dengan fasilitas produksi yang sudah dimiliki, proses produksi nantinya 

akan dilakukan sendiri termasuk desain produk. Proses produksi 

menggunakan teknologi digital printing untuk mempercepat proses produksi, 

memperbanyak jumlah cetakan dan menghasilkan cetakan yang berkualitas 

tinggi. 

 

c. Lokasi 

Jl. Gedong Kuning, Gedongan Baru, Gang Arwana no. 2A. 

 

d. Layout Produksi 

Terlampir. 
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e. Ketersediaan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang banyak diperjual-

belikan dipasaran, sehingga tidak ada kemungkinan kekurangan bahan baku 

untuk produksi. 

 

 

C. Aspek Sumber Daya Manusia 

a. Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan usaha nantinya akan ditangani langsung oleh 

seluruh anggota kelompok. Untuk proses produksi nantinya akan 

dipekerjakan dua orang pekerja guna mempermudah dan mempercepat 

proses produksi, sedangkan untuk proses pendistribusian akan digunakan 

jasa pengiriman barang jika pemesan berasal dari luar kota dan untuk 

dalam kota sendiri akan diantar langsung oleh divisi marketing. 

 

b. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2. Struktur Organisasi. 

 

Alfian Guna Widya 

Direktur  

Restu Arbelino 

Sekretaris 

Arfin Fachriardiansyah 

Divisi Marketing 

Nugroho Aji W 

Divisi Produksi 

Armansyah Wahyu 

Divisi Keuangan 
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c. Pembagian Waktu 

Proses produksi bisa dilakukan setelah kuliah, sedangkan untuk 

proses promosi dan pemesanan akan dilakukan bersama. Sehingga tidak 

ada masalah dalam masalah pembagian waktu, semuanya tetap bisa 

teratasi. 

 

D. Aspek Keuangan 

a. Sumber Permodalan 

Sumber dana utama adalah dana yang berasal dari Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga. Untuk dana tambahan akan dicari dari sumber lain 

maupun dari iuran anggota. 

 

b. Prediksi Arus Kas 

Kas dana modal tidak habis pakai (1) 

Nama barang Implementasi Kebutuhan Harga Keterangan 

Printer  Sarana 
proses 
produksi 

1 unit Rp. 1.600.000,- Standar 
produksi 
Epson T 13 

Total  1 unit  Rp. 1.600.000,-  

Tabel. 1. Kas dana modal tidak habis pakai. 

 

Kas dana produksi (2) 

Nama 
barang 

Implementasi Kebutuhan Harga Keterangan 

Bahan kaos 
polos jadi  

Produksi 
kaos 

100 buah Rp. 3.000.000,- Rp.30.000/buah  

Bahan jadi 
mug coating 

Produksi mug 50 buah Rp. 1.250.000,- Rp.25.000/buah  

Bahan jadi 
pin 

Produksi pin 100 buah Rp. 500.000,- Rp. 5000/buah 

total  250 buah Rp. 4.750.000,-  

Tabel. 2. Kas dana produksi. 

 

Kas dana promosi / manajemen pengelolaan (3) 

Nama barang Implementasi Kebutuhan Harga Keterangan 

Perlengakapan 
promosi  

Proses 
promosi 

1 set  Rp. 500.000,- Spanduk, 
pamflet, 
brosur, 
katalog dan 
stiker 

Perlengkapan Proses 1 set Rp. 1.000.000,- Kertas, 
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kesekretariatan kesekretariatan pulpen, 
buku 
keuangan 
dan lemari 
penyimpana
n berkas 

Total   Rp. 1.500.000,-  

Tabel. 3. Kas dana promosi dan manajemen pengelolaan. 

Total keseluruhan anggaran 

Kas dana 1 + kas dana 2 + kas dana 3 = total 

Rp. 1.600.000 + Rp. 4.750.000 + Rp. 1.500.000 = Rp. 7.850.000,-. 

 

E. Aspek Amdal 

Bahan baku utama dalam proses produksi menggunakan bahan jadi sehingga 

tidak memiliki limbah produksi. Untuk bahan tinta sablonan menggunakan tinta 

rubber yang ramah lingkungan dan food grade. Serta untuk bahan pengemasan 

menggunakan bahan kertas daur ulang. Dengan begitu limbah produksi dapat 

ditekan dan semua proses produksi ramah lingkungan. 

 

F. Kesimpulan 

Usaha yang tim rintis merupakan usaha yang bertujuan untuk membangun 

image psikologi dimasyarakat. Semua produk yang akan diproduksi nantinya 

berdesain khas psikologi, sehingga harapannya nanti produk-produk dari usaha ini 

bisa menjadi produk iconik psikologi. Usaha ini merupakan usaha pengembangan 

dari usaha yang telah ada, dengan menciptakan branding baru untuk proses 

pemasaran. 

Proses produksi menggunakan teknologi digital printing yang ramah lingkungan. 

Semua bahan baku utama adalah bahan jadi yang siap produksi. Hal ini dilakukan 

untuk menekan hasil limbah produksi. 
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LAMPIRAN 

 

Contoh layout produksi kaos 

 

Gb. 3. Contoh layout produksi kaos 

 

Contoh layout produksi mug 

 

Gb. 4. Layout produksi mug. 

 


