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A. Pendahuluan 

Berniaga merupakan salah satu jenis mata pencaharian. Berniaga merupakan pekerjaan yang 

mulia. Bahkan di dalam agama Islam, berniaga merupakan salah satu sunah Rasulullah saw.. 

Jika dikalkulasikan tentang besaran mata pencaharian yang dipilih manusia, maka berniaga 

merupakan mata pencaharian yang sangat banyak dipilih. 

Dalam usaha atau niaga, seseorang memerlukan modal. Dan untuk permulaan, modal yang 

dibutuhkan biasanya sangat lah besar. Oleh karena itu para pengusaha akan sangat berterima 

kasih kepada sistem perniagaan yang memberlakukan sistem kerjasama atau sistem lainnya 

yang mempermudah para pengusaha muda untuk menjadi saudagar perniagaan di masa yang 

akan datang. 

B. Deskripsi Usaha 

Home industry atau industri rumahan merupakan kegiatan usaha produksi barang atau jasa 

dengan skala kecil. Jika kegiatan produksi dilakukan di sebuah gedung atau pabrik, maka 

biasanya produksi tersebut berskala besar. 

Begitu pula dengan kami yang memiliki industri rumahan berupa produksi makanan ringan. 

Kami memproduksi makanan ringan umbi-umbian dengan berbagai varian rasa. Produksi 

makanan ringan umbi-umbian ini berupa talas, singkong, dan ubi. Kami juga memproduksi 

makanan ringan dari buah pisang. 

Makanan-makanan ringan ini dipasarkan dalam berbagai bentuk pemasaran. Produk 

dipasarkan di warung-warung, produk di pasarkan di tempat produksi, dan produk juga 

dipasarkan secara online. Dengan pemasaran seperti ini, diharapkan bisa mendongkerak 

kesuksesan usaha kami. 

C. Deskripsi Produk 

Kami memproduksi makanan ringan yang terbuat dari umbi-umbian dan juga pisang. Umbi-

umbian yang kami produksi berupa talas, singkong, dan ubi. Kami memproduksi berbagai jenis 

makanan ringan seperti keripik. Rasa yang disajikan pun beragam jenisnya seperti rasa gurih, 

manis, dan pedas. Ukuran dari makanan ringan keripik umbi-umbiannya pun beragam 

disesuaikan dengan porsi dan harganya. 

D. Permodalan 

Berikut ini permodalan yang dibutuhkan untuk usaha pribadi yang telah direncanakan. 
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No Kebutuhan Biaya 

1 Bahan Utama Rp. 3.000.000 

2 Bahan Bumbu Rp. 750.000 

3 Alat Produksi Rp. 10.000.000 

4 Distribusi Rp. 1.000.000 

 

E. Permohonan Bantuan Dana 

Bersama dengan datangnya proposal bantuan dana ini, kami segenap owner usaha pribadi 

mengajukan bantuan dana untuk kelancaran usaha yang akan kami jalankan ini. Sebagaimana 

yang tercantum di dalam pemberitahuan penerimaan permohonan bantuan dana yang telah 

tersebar. 

F. Penutup 

Demikanlah proposal permohonan bantuan dana ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Semoga apa yang kami niatkan dan apa yang pihak penerima permohonan niatkan dilancarkan 

oleh Tuhan. 


