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Banyak bisnis yang gagal karena kurangnya
perencanaan keuangan apapun tipe bisnisnya,
baik usaha sosial maupun komersial. Memiliki
rencana keuangan yang baik adalah sesuatu yang
wajib agar Anda terhindar dari masalah keuangan
di masa mendatang. Membuat rencana keuangan
tidaklah susah. Berikut langkah-langkah mudah
untuk membuat rencana keuangan untuk usaha
sosial Anda.

1. Hitung biaya yang dibutuhkan untuk
mendirikan usaha sosial Anda
Coba hitung modal yang Anda butuhkan untuk memulai usaha sosial.
Jika Anda merasa modal yang tersedia belum cukup untuk menjalankan
usaha sosial, Anda dapat mencari sumber pendanaan lain. Biaya
pendirian usaha sosial antara lain:

• Biaya pendaftaran badan hukum untuk usaha sosial
Misalnya, Anda perlu notaris untuk melegalkan usaha sosial Anda, biaya
administrasi untuk pengurusan surat izin usaha sosial, serta
pengurusan NPWP untuk usaha sosial Anda.

• Biaya pembelian perlengkapan awal
Anda perlu membedakan antara perlengkapan habis pakai dan tidak
habis pakai. Misalnya, Anda membeli pulpen, kertas, buku, dan tinta
printer untuk kegiatan usaha sosial. Maka Anda harus mencatat
pengeluaran ini di perlengkapan habis pakai. Untuk perlengkapan tidak
habis pakai misalnya printer, teve, meja dan kursi.

• Biaya pembelian faktor produksi awal
Faktor produksi di antaranya sumber daya manusia, barang produksi
habis pakai, mesin-mesin, dan lainnya. Misalnya, jika memiliki usaha
konveksi baju maka Anda harus mencatat berapa uang yang dipakai
untuk membeli mesin-mesin, membeli kain-kain di awal, dan menggaji
tim Anda untuk pertama kalinya.
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2. Perkirakan keuntungan dan kerugian
usaha sosial Anda
Perkirakan penjualan dan pengeluaran usaha sosial Anda untuk masa
operasi 12 bulan ke depan. Berikut cara menghitungnya:

• Bandingkan potensi pendapatan dari penjualan, dengan biaya yang
akan dikeluarkan

Anda akan mencatat pendapatan setiap bulan selama setahun,
kemudian juga mencatat biaya-biaya lainnya. Di akhir bulan, Anda
akan melihat berapa keuntungan yang diperoleh. Data ini dicatatkan
selama 12 bulan. Di akhir tahun, Anda dapat memprediksikan
keuntungan bersih yang akan didapat selama satu tahun.

• Hitung besar persentasi keuntungan yang diinginkan dan mencoba
model penentuan harga.

Dengan mencatatkan segala biaya produksi, Anda dapat
memperkirakan berapa persen keuntungan yang diambil. Semua akan
lebih mudah bila Anda mencatatkannya dalam satu jurnal rencana
keuangan.
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3. Perkirakan arus kas usaha sosial Anda
Arus kas adalah unsur yang paling penting dalam perencanaan
keuangan. Saat membuat Perkiraan Arus Kas, Anda perlu
memperhatikan hal-hal berikut:

• Usaha sosial baru seringkali perlu dana untuk membangun
kapasitas yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan.
Biasanya usaha sosial baru perlu dana yang lebih besar untuk
membeli perlengkapan. Apalagi kebutuhan Anda tiba-tiba menjadi
sangat banyak. Maka Anda harus pintar mengatur arus kas. Jika
keliru, bisa-bisa Anda tidak memiliki uang kas di tangan untuk
produksi barang.

• Ada kemungkinan konsumen atau pelanggan akan
mengutang
Tidak semua pelanggan membayar secara kontan. Sistem kredit sudah
menjadi hal umum bagi sistem pembayaran sekarang. Hal ini ini akan
memengaruhi arus kas pemasukan menjadi berkurang. Terlebih bila
Anda harus membayar suplier dengan segera, yang artinya Anda
harus mengeluarkan biaya besar di awal. Maka pintar-pintarlah
mengaturnya sehingga Anda bisa tetap memegang uang kas.

• Perbedaan pencatatan arus kas sangat mungkin terjadi
Jika terjadi perbedaan pencatatan, jangan panik. Coba telusuri lagi
kesalahan-kesalahan yang terjadi, lalu perbaiki segera.
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4. Perkirakan neraca keuangan usaha sosial
Anda
Tentukan perkiraaan keuangan usaha sosial Anda untuk operasional
selama 12 bulan ke depan berdasarkan hal berikut :

• Pembelian yang dilakukan dan biaya pendirian usaha sosial
Pada rancangan pertama, berapa modal yang Anda telah belanjakan?
Apakah Anda jadi membeli mesin atau alat-alat yang direncanakan di
awal tahun? Berapa persen serapan modal tersebut? Anda juga harus
perhatikan bahwa nilai aset akan berkurang setiap tahun. Misal, Anda
membeli mobil untuk keperluan usaha sosial maka harganya akan turun
dari tahun ke tahun.

• Hasil dari laporan arus kas
Pada langkah ketiga, Anda dapat mengetahui jumlah utang dan piutang
di tahun tersebut. Data ini dapat menjadi gambaran berapa uang kas
yang ada di tangan dan berapa jumlah aset keseluruhan usaha sosial
Anda.
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5. Perkiraan balik modal
Setelah menghitung biaya tetap, Anda dapat menghitung berapa
banyak pemasukan yang dibutuhkan agar dapat balik modal. Jika
Anda telah menentukan harga maka penghitungan pemasukan akan
lebih mudah. Soalnya, dapat dihitung berdasarkan hasil penjualan.
Pendekatan yang bisa digunakan untuk memprediksi penjualan di
antaranya:

• Untuk industri jasa – menetapkan batas berdasarkan rata-rata
waktu kerja per minggu.

• Untuk bisnis lainnya – menentukan besar pasar yang ada, lalu
melihat pangsa pasar yang dikuasai untuk melihat potensi
penjualan.

• Bersiap dengan berbagai perkiraan, berdasarkan situasi terbaik dan
terburuk serta situasi rata-rata.

• Tuliskan asumsi Anda dan alasannya. Kemudian coba dan
perbaharui terus berdasarkan pengetahuan dan peningkatan usaha
sosial Anda.
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