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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan dibagi menjadi dua, pendidikan formal dan nonformal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang diterima di sekolah, sedangkan 

pendidikan informal diberikan oleh kursus. Pendidikan kecakapan hidup adalah 

salah satu contohnya. Pendidikan kecakapan hidup dapat diaplikasikan seperti 

kursus bahasa, kursus memasak, dan kursus menjahit. Apabila seseorang 

menekuni pendidikan kecapakan hidup, maka hal ini akan sangat berguna bagi 

masa depannya. Diharapkan agar individu yang menjalani pendidikan formal dan 

informal sekaligus, mampu memberi nilai yang lebih di pekerjaan swasta atau 

instansi negeri, atau berwirausaha.  

Kemampuan berkomunikasi saat ini sangat menjadi kelebihan pada hidup 

sosial bermasyarakat. Komunikasi bahasa asing yang sangat ditekuni oleh 

masyarakat pada saat ini. Komunikasi bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa 

Mandarin, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Masyarakat sekarang semakin maju 

dalam menguasai bahasa- bahasa asing tersebut. Kebutuhan masyarakat akan life 

skill komunikasi inilah yang mendorong dibukanya lembaga kursus bahasa 

mandarin. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat menjadi fokus utama 

lembaga- lembaga bahasa asing yang bersaing. Dari sekian banyak bahasa, saat 

ini bahasa mandarin memiliki presentasi kemajuan yang sangat pesat. Kebutuhan 

akan bahasa mandarin sekarang ini sangat dibutuhkan. Orang membutuhkan 
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bahasa mandarin sama halnya dengan membutuhkan bahasa inggris. Karena 

bahasa mandarin banyak digunakan di dalam dunia bisnis saat ini.  

Mengapa masyarakat perlu mempelajari bahasa mandarin, adalah karena 

mandarin merupakan penutur bahasa terluas di dunia. Etnis Tionghua tersebar di 

seluru dunia, sehingga lama kelamaan bahasa mandarin digunakan di seluruh 

dunia. Saat ini juga dunia bisnis di Tiongkok sedang berkembang, banyak orang 

dari luar datang ke Tiongkok untuk menjalin kerja sama bisnis, khususnya dalam 

sektor ekspor- impor. Jadi peluang kerja masyarakat yang mampu berbahasa 

mandarin sangat besar. Masih jarang orang asing ( bukan dari negeri Tiongkok) 

yang bisa berbahasa mandarin, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan 

bahasa mandarin ini bernilai tinggi dan memberi penghasilan yang tinggi pula. 

Inilah alasan mengapa bahasa mandarin sangat diperlukan untuk dipelajari saat 

ini. (Melisa, Alifah, 2017, 8 Alasan Pentingnya Belajar Bahasa Mandarin, 

https://chinadaily.id/8-alasan-pentingnya-belajar-bahasa-mandarin/). Sekolah- 

sekolah sekarang sudah menjadikan mandarin sebagai pelajaran wajib. Banyak 

anak- anak yang kesulitan mengikuti pelajaran mandarin di sekolah, sehingga 

membutuhkan kursus bahasa mandarin. Dengan adanya kondisi seperti ini, 

penulis yakin akan peluang bisnis lembaga bahasa mandarin sangat berpotensi 

baik. 

Blessing Education Center merupakan salah satu lembaga pendidikan 

kursus bahasa mandarin di Semarang yang didirikan untuk mengambil peluang 

tersebut.Pangsa pasar Blessing Education Center adalah anak- anak SD. Anak- 

anak SD adalah usia yang tepat untuk mempelajari bahasa. Pada usia mereka, 

https://chinadaily.id/8-alasan-pentingnya-belajar-bahasa-mandarin/
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kemampuan otak mampu dengan cepat menyerap materi, dan menyimpan apa 

yang mereka pelajari di dalam memori mereka.  

Ada beberapa lembaga kursus bahasa mandarin di Semarang yang 

terkenal, seperti Xin You, Great Wall, dan China Link. Ada juga kursus bahasa 

mandarin perorangan yang biasa bertempat di rumah pengajar. Masyarakat akan 

memilih kursus mandarin yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. 

Masyarakat Semarang banyak yang mengikuti kursus di Xin You. Xin You adalah 

lembaga kursus bahasa mandarin yang sudah berdiri lama. Mutu dan kualitasnya 

terjamin karena guru pengajar adalah lulusan s1 China. Warga Semarang Barat , 

terutama warga Graha Padma juga banyak yang mengkursuskan anak mereka di 

Xin You. Padahal lokasi Xin You berada di jalan Ki Mangunsarkoro di mana 

sangat jauh dari Graha Padma. Dengan melihat adanya permasalahan ini, penulis 

melihat sebuah peluang bisnis, untuk dibukanya lembaga kursus bahasa mandarin 

di Graha Padma. Dengan adanya rencana bisnis untuk membuka kursus bahasa 

mandarin, maka dibutuhkan konsep bisnis yang terarah. Oleh sebab itu, penelitian 

ini adalah perencanaan bisnis lembaga kursus bahasa mandarin yang dinamai 

Blessing Education Center.  

Konsep Blessing Education Center menyajikankursus bahasa Mandarin 

dengan metode belajar yang kreatif. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

China dengan judul Hua Wen. Guru Blessing Education Center akan mengajarkan 

mandarin modern (mandarin yang sudah disederhanakan), karena ada dua jenis 

bahasa Mandarin, yaitu bahasa Mandarin modern, dan bahasa mandarin 
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tradisional. Bahasa Mandarin modern yang diajarkan karena saat ini komunikasi 

dengan bahasa mandarin modern lebih banyak digunakan dalam berbisnis. 

Tabel 1 Klasifikasi Kursus Mandarin di Semarang menurut Kelas Ekonomi 

Keterangan 
Kelas Ekonomi 

Bawah 

Kelas Ekonomi 

Menengah 
Kelas Ekonomi Atas 

Nama 

Lembaga 

Huang Lao Shi 

(Les datang ke 

rumah guru ) 

Great Wall Xin You 

Harga 
Rp 150.000 / 

bulan 

Rp 200.000 / 

bulan 
Rp 300.000 / bulan 

Promosi 
Dari mulut ke 

mulut 

Media sosial 

dan brosur 

orang mengenal lewat , 

tempat pengobatan tusuk 

jarum yang bersebelahan 

dengan les Xin You 

Metode 

Pembelajaran 

Menggunakan 

buku 

Menggunakan 

buku 
Menggunakan buku 

Tempat 

Nyaman , 

dengan suasana 

rumah 

Nyaman, 

dengan suasana 

kelas yang rapi 

Nyaman, ruang kelas besar 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel klasifikasi kelas ekonomi pada lembaga kursus bahasa 

mandarin di atas, penulis memiliki keinginan untuk mendirikan bisnis usaha 

khursus mandarin. Masyarakat selama ini mengikuti khursus lembaga mandarin di 

Huang Laoshi, Great Wall, dan Xin You. Belum adanya lembaga kursus mandarin 

di area Graha Padma, sehingga penulis melihat adanya peluang bisnis yang baik. 

Penulis membuat klasifikasi mengenai bisnis usaha yang didirikannya sebagai 

pembeda antara lembaga kursus bahasa mandarin yang didirikannya dengan 

lembaga yang sudah ada, yaitu : 
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Tabel 2 Konsep Bisnis Kursus Bahasa Mandarin Blessing Education Center 

Kelas Kelas ekonomi menengah 

Merek Blessing Education Center 

Harga Rp 200.000 / bulan 

Promosi Media sosial, brosur, dan papan nama di ruko 

Metode 

Pembelajaran 

Tidak menggunakan buku saja, tetapi diselingi dengan metode 

belajar kreatif 

Tempat Di Graha Padma Boulevard AA 1 no 27 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan pra survei yang telah dilakukan kepada 30 orang di Semarang 

yang mengkursuskan anak mereka di Huang Laoshi, Greatwall, dan Xin You, 

telah diperoleh informasi yang berguna bagi penelitian ini.Di bawah ini adalah 

gambaran umum karakteristik responden : 

Tabel 3 Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Pilihan Jawaban Jumlah Responden 

Umur 

a. < 20 tahun 

b. 20- 29 tahun 

c. 30-39 tahun 

d. 40-49 tahun 

e. 50-59 tahun 

f. > 60 tahun 

2 

4 

20 

3 

1 

- 

Jenis Kelamin 
a. laki-laki 

b. perempuan 

13 

17 

Pendidikan 

a. tidak tamat SD 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. DIII / S1 

 

- 

- 

- 

2 

28 

Pekerjaan 
a. Wiraswasta 

b. PNS 

24 

6 

Pendapatan 
a. < Rp 2.100.000 

b. > Rp 2.100.000 

2 

28 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan peminat khursus 

mandarin, orang tua mereka bekerja sebagai wiraswasta. Dengan mengetahui 

pasar yang merespon positif kursus bahasa mandarin ini, maka targeting akan 

lebih mudah. Selain itu orang tua wanita yang lebih banyak mempedulikan 

mengenai kursus bahasa mandarin bagi anak- anaknya. Orang tua di umur 30-39 

tahun yang paling banyak merespon kursus mandarin untuk anak mereka, karena 

di usia tersebut pikiran orang tua murid terbuka bagi perkembangan jaman. 

Dengan orang tua berpendidikan s1 juga yang banyak ingin mengkursuskan anak 

mereka. Karena pikiran yang lebih terbuka akan pentingnya bahasa mandarin. 

Dilihat dari segi pendapatan orang tua, maka orang tua dengan pendapatan di atas 

Rp 2.100.000 yang banyak mengkursuskan anak mereka. Artinya pasar sasaran 

kursus bahasa mandarin adalah bagi kelas menengah.  

Tabel 4 Daftar Pertanyaan Responden 

Daftar Pertanyaan Pilihan Jawaban Jumlah Responden 

1. Di mana mengkursuskan 

mandarin anak Ibu/ Bapak? 

a.Huang Lao Shi 

b. Great Wall 

c. Xin You 

5 

10 

15 

2. Sudah berapa lama khursus 

mandarin yang dijalani? 

a. < 1 tahun 

b. > 1 tahun 

c. > 3 tahun 

19 

10 

1 

3. Apakah guru disukai oleh 

anak? 

a. Ya 

b. Tidak 

9 

21 

4. Apakah anak menyukai les 

mandarin? 

a. Ya 

b. Tidak 

14 

16 

5. Apakah anak menyukai 

bahasa mandarin? 

a. Ya  

b. Tidak 

25 

5 

6. Apakah harga kursus 

terjangkau? 

a. Ya 

b. Tidak  

24 

6 

7. Apakah bahasa mandarin 

menjadi pelajaran wajib di 

sekolah? 

a. Ya 

b. Tidak 
25 

5 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang anaknya 

menyukai bahasa mandarin ada banyak (25), namun yang menjawab menyukai les 

mandarin hanya 14 anak saja dari 30 anak, dan juga anak yang menyukai guru 

hanya 9 anak dari 30. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya anak- anak menyukai 

bahasa mandarin, namun tingkat kepuasan mereka masih belum maksimal, dari 

kualitas guru dan sistem pembelajaran les mandarin. Sistem pembelajaran 

mandarin yang diterapkan kursus mandarin selama ini hanya berpusat 

menggunakan buku, sehingga anak mudah jenuh, dan susah mengalami 

perkembangan. Dengan adanya permasalahan ini, sangat dibutuhkan terobosan 

baru dalam memberikan khursus bahasa mandarin. Oleh sebab itu, penulis 

bertekad untuk membuka bisnis kursus bahasa mandarin dengan pembelajaran 

yang kreatif , mengemas bahasa mandarin menjadi pelajaran yang menyenangkan 

bagi anak- anak dan mengedepankan kualitas bahasa mandarin anak- anak. 

Dengan pembelajaran yang kreatif, maka penyerapan materi akan mudah dan 

anak akan dengan mudah mengingat apa yang sudah dipelajari. Dengan respon 

dari harga, masyarakat tidak memiliki masalah dalam soal harga, oleh sebab itu 

peluang bisnis ini akan sangat mudah di terima oleh masyarakat. Responden 

mengakatan bahwa bahasa mandarin menjadi pelajaran wajib di sekolah, sehingga 

mereka perlu mendukung anak mereka melalui khursus mandarin. 

Lembaga kursus bahasa mandarin diberi nama Blessing Education Center, 

dengan harapan agar lembaga kursus bahasa mandarin ini bisa menjadi berkat 

bagi anak- anak, yaitu supaya anak- anak bisa berbicara dalam bahasa mandarin, 

menulis hanzi (karakter mandarin), dan mendengar dalam bahasa mandarin.  
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Blessing Education Center mengajar dengan metode pembelajaran kreatif, 

yaitu bukan hanya dari buku saja tetapi dengan kreatifitas yang mendukung proses 

belajar anak menjadi lebih optimal. Proses pembelajaran dengan metode kreatif 

dapat dilakukan dengan menyanyi, game kelompok, menonton video mandarin 

dan drama dalam bahasa mandarin. Design ruang kelas Blessing Education Center 

nyaman, modern, dan penuh dengan hasil kreatifitas anak- anak. Fasilitas yang 

disediakan juga sangat mendukung, seperti wi- fi , buku- buku cerita dalam 

bahasa mandarin, kamus mandarin, alat peraga mengajar, game anak- anak seperti 

UNO, kartu remi, dan game dalam bahasa mandarin lainnya. Setiap ruangan 

dilengkapi dengan AC. Fasilitas seperti buku dan game diletakkan di lemari buku 

di ruang administrasi (lobi), sehingga bagi orang tua yang menunggu ataupun 

saudara yang menunggu menjemput anak mereka dapat menggunakan fasilitas 

tersebut. Ruang kelas di buat terdiri dari kaca sebagian, agar orang dari luar dapat 

melihat suasana belajar mengajar. Di dalam kelas juga disediakan TV dan LCD 

agar bisa digunakan ketika anak- anak menonton. Partner (guru) yang mengajar 

menggunakan seragam Blessing Education Center. Ruang kelas dipastikan selalu 

bersih dan rapi.  

Aspek- aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah 

perencanaan bisnis, adalah : 

1) Aspek pemasaran  

a) Segmenting 

b) Targeting 

c) Positioning 
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d) Bauran pemasaran : 

i) Product  (Produk) 

ii) Price(harga) 

iii) Place(tempat) 

iv) Promotion (promosi) 

v) People (orang) 

vi) Process (proses) 

vii) Physical Evidence (bukti fisik) 

2) Aspek Produksi 

a. Lokasi usaha 

b. Volume operasi 

c. Mesin dan peralatan  

d. Bahan baku dan bahan penolong 

e. Tenaga Kerja 

f. Tata letak 

2. Aspek SDM  

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

b. Rekrutmen dan seleksi 

c. Job Description dan Job Specification 

d. Orientasi, pelatihan, dan evaluasi 

e. Memberhentikan karyawan 

f. Memotivasi karyawan  
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3. Aspek Keuangan 

a. Kebutuhan dana 

b. Cash Flow 

c. Net Present Value 

d. Internal Rate of Return  

e. Payback Period 

f. Profitability Index 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui bahwa di area Graha Padma 

belum ada wadah yang memberikan kursus bahasa mandarin, sedangkan peminat 

kursus bahasa mandarin banyak, sehingga ada peluang bisnis dengan dibukanya 

lembaga kursus bahasa mandarin Blessing Education Center. Perumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana rencana bisnis Blessing Education Center? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis rencana bisnis Blessing Education Center. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi Blessing Education Center saat ini sehingga mampu mengembangkan 

bisnisnya dan bersaing dengan lembaga kursus bahasa mandarin lainnya. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menjadireferensi untuk 

penelitian bisnis yang sejenis. 


