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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian pada makalah ini diambil dari pesaing Blessing 

Education Center, yaitu lembaga pendidikan keterampilan berbahasa mandarin 

Xin You, Greatwall, dan Huang Laoshi. Xin You berada di Jalan 

Kimangunsarkoro no 2A. Greatwall berada di jalan Karang Wulan Barat 

(Brumbungan). Huang Laoshi berada di Jalan Puri Anjasmoro. Orang tua murid – 

murid Blessing Education Center juga menjadi obyek penelitian. Selama ini telah 

banyak orang dari Graha Padma yang mengetahui kursus mandarin di tempat 

pesaing, sehingga meskipun jauh, mereka tetap kursus di Xinyou, Greatwall, dan 

Huang Laoshi. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Blessing 

Education Center, karena dengan menaikkan mutu kualitas pengajaran seperti di 

Xinyou, maka orang Graha Padma akan lebih cenderung memilih untuk 

mengkursuskan anak mereka di Blessing Education Center.   

3.2 Populasi dan Sampel 

 3.2.1 Populasi 

  Populasi adalah jumlah keseluruhan obyek yang diteliti ( 

Soeratno,1988). Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua murid Xin You, 

Great Wall, Blessing Education Center, dan Huang Laoshi dan pemilik dari para 

pesaing (yaitu Great Wall, Huang Laoshi, dan Xin You).  
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 3.2.2 Sampel 

 Pada penelitian, yang menjadi obyek sesungguhnya disebut Sampel 

(Soeratno, 1988). Sampel merupakan pengerucutan obyek penelitian. Kriteria 

responden dibagi menjadi dua, yang pertama responden dari pesaing. Teknik 

analisis yang digunakan untuk penelitian terhadap pesaing yaitu metode sensus, 

yang artinya adalah semua populasi pesaing adalah sampel, yaitu : 

a) Pemilik Xin You yang telah 13 tahun mengelola Xin You, dan mengalami 

naik turunnya keadaan Xin You.  

b) Huang Lao Shi, yang telah 25 tahun mengajar mandarin di rumah 

c) Pemilik Greatwall, yang sudah mendirikan Greatwall selama 3 tahun.  

Kriteria dari responden kedua, yaitu : 

a) 27 orang tua murid Blessing Education Center yang telah 6 bulan 

mengkursuskan anaknya di Blessing Education Center, sehingga 

memperoleh data dari pelanggan tetap. 

b) 30 orang tua murid dari lembaga khursus Xin You, Huang Lao Shi, dan 

Greatwall. Yang di ambil adalah orang tua yang sudah mengkursuskan 

anak mereka minimal 6 bulan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk responden orang tua 

murid adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk mengambil 

sampel dengan tujuan.  

Sampel penelitian ini adalah orang tua murid Blessing Education Center 

berjumlah 27 orang, karena dari 27 orang tersebut sudah mewakili dari jumlah 

sampel besar (total murid saat ini 50 murid ). Sampel yang diambil dari orang tua 
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murid Xin You, Greatwall, dan Huang Laoshi berjumlah 30 orang. Sampel 

lainnya adalah masing- masing pemilik dari Xin You, Greatwall, dan Huang 

Laoshi.   

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer. Data 

primer akan berguna bagi penentuan pengambilan keputusan inovasi dalam aspek 

pemasaran dan aspek produksi. Dan tehnik pengumpulan data primermelalui 

observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data primer akan diperoleh 

dari narasumber yang ada, yaitu pemilik Xin You, Great Wall, Huang Laoshi, 

orang tua murid dari ketiga pesaing dan orang tua murid Blessing Education 

Center. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif ini diungkapkan 

hasil penelitiannya secara deskriptif naratif, memakai analisa deskriptif dalam 

menerangkan hasilnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

bersifat mendalam dan yang mengandung makna. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data primer, yaitu melalui interview. 

 Metodologi penelitian akan dilakukan dengan wawancara, observasi,dan 

kuisioner: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui bertanya langsung 

dengan konsumen atau siapapun yang berhubungan dengan obyek 



 

39 
 

penelitian (Soeratno, 1988). Wawancara akan dilakukan kepada 

pemilikXin You, Greatwall, dan Huang Laoshi untuk mendapatkan data 

primer yang nantinya akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan pada 

aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. 

2. Observasi merupakanmencatat dengan cermat dan sistematik untuk 

mengumpulkan data (Soeratno, 1988). Observasi dilakukan untuk melihat 

secara langsung kondisi fisik dari tempat kursus Xin You, Greatwall, dan 

Huang Laoshi. Hasil observasi tersebut nantinya bermanfaat sebagai acuan 

penentuan lokasi Blessing Education Center.  

3. Kuisioner adalah memberikan data pertanyaan kepada responden untuk 

diisi sehingga mampu menjadi data yang bermanfaat bagi penelitian 

(Soeratno, 1988). Kuisioner bermanfaat untuk memberikan informasi yang 

kemudian menjadi pertimbangan penentuan perencanaan bisnis. Kuisioner 

akan diberikankepada orang tua murid pesaing dan Blessing Education 

Center. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

 Tekhnik kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tehnik 

kualitatif data yang akan diperoleh berupa deskriptif dan bukan angka. Dalam 

penelitian ini, proses dan makna yang lebih ditonjolkan. Dalam penelitian ini 

landasan teori diperlukan sebagai pemandu penelitian. Penelitian ini lebih kepada 

analisis. Cara Mengolah Data Responden Melalui Kuisioner menurut 

(Notoatmodjo, 2010 ): 



 

40 
 

a) Mengolah kuisioner dengan menggunakan alat analisis kualitatif dan 

kuantitatif 

b) Memberikan coding atau kode kepada item- item dari seluruh responden 

(karakteristik, pertanyaan, dan daftar jawaban) menjadi data angka 

c) Melakukan data enrtyadalah kegiatan memasukkan semua data ke dalam 

master tabel melalui program Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), kemudian dibuat tabel- tabel berdasarkan variabel dari seluruh 

responden (karakteristik, daftar pertanyaan, dan daftar jawaban) 

d) Data dari variabel yang diteliti disajikan dalam bentuk tabel dan angka 

sehingga lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan pada akhirnya.  

e) Cleaning, kegiatan memeriksa data apakah ada kesalahan kode, 

ketidaklengkapan dan sebagainya, kemudian melakukan pembetulan atau 

koreksi. 

f) Hasil akhir kuisioner pada perencanaan bisnis disusun. 

b. Cara mengolah data pesaing melalui wawancara : 

a) Sebagai pedoman wawancara hendaknya disusun beberapa daftar 

pertanyaan 

b) Melakukan wawancara kepada 3 pesaing, Xin You, Huang laoshi , dan 

Greatwall. 

c) Penyajian data, mengambil poin- poin tertentu dan melakukan rekapitulasi 

d) Mengambil kesimpulan dari hasil wawancara, kemudian memilah hasil 

yang sesuai dengan aspek- aspek yang dibutuhkan dan menyusun hasil 

rekapitulasi wawancara pada perencanaan bisnis.  
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3.5.1Aspek Pemasaran 

 Teknik analisis yang digunakan , yaitu analisis kualitatif, hasil data yang 

diperoleh akan membantu dalam menganalisis stakeholder, tren pasar di 

Semarang, pesaing, dan manfaat dari persaingan serta strategi penambahan nilai 

dan kerja sama dengan pihak lain.  Untuk melihat aspek- aspek tersebut 

dibutuhkan bauran pemasaran/ marketing mix.  

Tabel 6 Marketing Mix 

Keterangan Blessing Education Center Pesaing 

Harga   

Produk   

Lokasi   

Promosi   

Orang   

Proses   

Bukti Fisik   

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Dengan tabel tersebut, maka akan dapat dibandingkan data antara 

Blessing Education Center dengan pesaing secara langsung. Sehingga 

dapat diambil keputusan untuk pengembangan aspek pemasaran Blessing 

Education Center.  

1. Segmenting 

Di dalam segmenting pasar teknik yang di ambil adalah dengan 

menyebarkan kuisioner kepada responden dari orang tua murid 

Blessing Education Center dan pesaing. Dari hasil yang diperoleh 

akan diolah dengan menggunakan metode alat analisis statistik 

deskriptif menggunakan metode penyajian data analisis potret data 

(frekuensi dan presentase), kemudian akan dibuat diagram dan tabel 
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dari hasil tersebut. Hal ini juga di lakukan dengan menggunakan 

segmentasi geografis, yaitu orang tua murid Blessing Education 

Center yang tinggal di Graha Padma. Segmentasi demografis adalah 

pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, dan penghasilan. Dan segmentasi psikografis adalah 

pengelompokkan orang tua murid yang memiliki gaya hidup 

menengah, sehingga mampu mengkursuskan anaknya di Blessing 

Education Center.  

2. Targeting 

Targeting merupakan tindakan memfokuskan pasar sasaran dari 

kelompok pasar yang besar, berdasarkan target geografis, seperti 

masyarakat Semarang Barat, dan berdasarkan target demografis seperti 

seluruh kalangan usia yaitu anak SD, semua jenis kelamin, dan 

merupakan kelas ekonomi menengah.  

3. Positioning 

Di dalam positioning teknik analisis data yang dilakukan adalah 

melakukan perbandingan antara pesaing dengan Blessing Education 

Center. Isi tabel perbandingan adalah 7p seperti produk, harga, tempat, 

promosi, orang, proses, dan bukti fisik yang dilakukan. Sehingga 

mampu mengerti seperti apa minat konsumen pada pihak pesaing, dan 

mampu menelaah keunggulan dan kelemahan dari pesaing, sehingga 

mampu menjadi landasan pengambilan keputusan bisnis. Blessing 

Education Center akan dibentuk dengan kualitas pengajaran nomor 
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satu, dan dengan fasilitas lengkap proses belajar seperti, ruang kelas 

yang nyaman, AC, papan tulis, meja, kursi, lemari, alat peraga, wi- fi, 

laptop, dan alat tulis yang lengkap. 

4. Bauran Pemasaran  

Teknik analisis data yang digunakan untuk marketing mix adalah 

dengan melakukan observasi dan melalui kuisioner kepada responden 

orang tua murid Blessing Education Center dan pesaing. Dari hasil 

data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis deskriptif 

menggunakan metode penyajian data analisis potret (frekuensi dan 

presentase ).  

a. Product 

Produk dari Blessing Education Center adalah kursus mandarin dengan 6 level , 

yaitu level 1-6. Masing-masing level ditempuh selama 1 tahun. Pada setiap akhir 

level, murid harus melalui tes dan jika lulus, akan mendapatkan sertifikat dari 

Blessing Education Center. Setiap level akan ditempuh dengan kursus seminggu 1 

kali. Dan setiap pertemuan durasinya adalah 1 jam.  

Kurikulum level 1 : 

a. Percakapan perkenalan  

b. Percakapan kosakata binatang 

c. Buku Hua Wen level 1  

Kurikulum level 2:  

a. Percakapan meminjam barang  

b. Percakapan dengan orang di rumah  
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c. Buku Hua Wen level 2 

Kurikulum level 3 : 

a. Percakapan pergi ke luar negeri  

b. Percakapan membeli dan menjual barang 

c. Buku Hua Wen level 3 

Kurikulum level 4: 

a. Percakapan di dalam kelas 

b. Percakapan tentang hobi 

c. Buku Hua Wen level 4 

Kurikulum level 5 : 

a. Percakapan cita- cita 

b. Puisi 

c. Buku Hua Wen level 5 

Kurikulum level 6 : 

a. Membaca koran Tiongkok 

b. Percakapan sehari- hari 

c. Buku Hua Wen level 6 

Semakin tinggi level, maka pelajaran yang didapatpun juga semakin susah 

tingkatnya. Kurikulum ini diseusaikan dengan tingkat kemampuan anak- anak SD. 

Kurikulum ini memiliki target, agar anak mampu menguasai bahasa mandarin 

dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu mereka terapkan pada 

kehidupan sehari- hari. Sehingga murid yang lulus dari Blessing Education Center 

mampu berkomunikasi dalam bahasa mandarin secara fasih. Pada setiap kelas, 
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setiap 15 menit terakhir akan diadakan menyanyi atau games atau kreatifitas 

lainnya dengan menggunakan bahasa mandarin. Dengan begitu anak- anak akan 

sangat menikmati proses belajar mereka.  

b. Price  

Penetapan harga kursus Blessing Education Center adalah Rp 200.000 / bulan . 

Semua macam level miliki tawaran harga yang sama. Harga diambil dari hasil 

dari wawancara kepada orang tua murid Blessing Education Center , sesuai 

dengan kemampuan pembayaran mereka.  

c. Place  

Tempat Blessing Education Center berada di Graha Padma Boulevard AA 1 no 27 

di lokasi yang mudah dijangkau oleh warga Graha Padma dan sekitarnya. Berada 

di lingkungan yang bersih, nyaman, dan berlahan parkir luas.  

d. Promotion 

Upaya- upaya yang dilakukan oleh Blessing Education Center agar semakin 

dikenal oleh masyarakat. Promosinya menggunakan brosur dan media sosial 

(instagram, facebook, dll ).  

e. People 

People Blessing Education Center terdiri dari orang- orang yang bekerja di 

Blessing Education Center yaitu pemilik, patner, dan tenaga administrasi. 

f. Process  

Kegiatan dari, registrasi, belajar mengajar dan pembayaran uang les merupakan 

proses yang terjadi di Blessing Education Center. Contoh : Seorang anak datang 

mendaftar untuk mengikuti kursus mandarin, kemudian dengan pihak Blessing 
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Education Center melakukan penetapan hari dan jam les. Proses belajar 

berlangsung pada hari dan jam yang telah disepakati , kemudian pembayaran 

dilakukan. Anak diwajibkan membayar uang les di awal bulan, maksimal tanggal 

pembayaran adalah tanggal 10 bulan tersebut. Hal ini ditetapkan agar, flow 

keuangan berjalan dengan baik.  

g. Physical Evidence  

Bukti fisik seperti tempat ruko kursus dan fasilitas – fasilitas yang ditawarkan 

oleh Blessing Education Center merupakan physical evidence.  

3.5.2 Aspek Produksi 

Dalam aspek produksi, penelitian akan diarahkan kepada tehnik mengajar 

guru di Xin You. Data yang didapatkan dari pemilik  Xin You, akan menjadi ide 

bagi Blessing Education Center tentang bagaimana proses belajar mengajar akan 

dijalankan. Dan juga didapat dari kuisioner orang tua murid Blessing Education 

Center. Data berupa data kualitatif. 

a. Lokasi Usaha 

Hasil dari penetapan lokasi usaha di dasarkan dari observasi lokasi Xin You. 

Dengan mengetahui alasan pemilihan lokasi di jalan Kimangunsarkoro tersebut, 

maka dapat di ambil tindakan langkah apa saja yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih lokasi. Xin You menyatakan mereka memilih tempat itu karena berada di 

kawasan pecinan. Walaupun Graha Padma bukan kawasan pecinan, namun Graha 

Padma terdiri dari 10 cluster, di mana sangat banyak penduduk di dalamnya. Dan 

ada sekolah Karang Turi di dalamnya, jadi sangat strategis untuk membuka usaha 
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kursus mandarin. Di dalam Graha Padma juga belum ada bisnis sejenis lainnya. 

Jadi peluang bagi Blessing Education Center sangat besar.  

b. Volume Operasi 

Volume operasi harus sesuai dengan permintaan dari pasar. Setiap permintaan 

pasar dapat dipenuhi berdasarkan pada kapasitas perusahaan atau peralatan yang 

tersedia, suplai bahan baku, dan jumlah tenaga kerja. Dalam hal ini Blessing 

Education Center mampu menampung total 384 murid. 

Perhitungan kapasitas maksimal murid Blessing Education Center 

2 kelas x 8 jam operasional (sehari ) x 4 murid (dalam satu kelas) x 6 hari (dalam 

seminggu) =  384 murid  

c. Mesin dan Peralatan 

Teknik analisis data pada mesin dan peralatan adalah dengan melakukan 

pengamatan ke tempat pesaing dan melakukan wawancara kepada pemilik untuk 

dapat mengetahui peralatan apa saja yang digunakan, dan berapa biaya yang 

dibutuhkan sehingga proses produksi dapat berjalan secara lebih efektif dan 

efisien. Peralatan yang dibutuhkan adalah meja kursi, papan tulis, penghapus 

papan tulis, spidol, lemari, dan alat tulis lainnya. 

d. Bahan Baku 

Bahan baku adalah bahan- bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk 

dapat memenuhi proses belajar mengajar. Bahan baku pada Blessing Education 

Center adalah buku paket Hua Wen yang di beli dari supplier buku. Buku Hua 

Wen dipesan dari Toko Buku Smart Kids.  
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 Dalam pemilihan supplierBlessing Education Center, Blessing Education 

Center melihat akan catatan pekerjaan supplier dengan perusahaan lain, apabila 

memiliki catatan baik, maka Blessing Education Center mau bekerja sama . 

Bahan- bahan baku seperti buku dan alat tulis dipilih dari supplier yang 

memberikan barang berkualitas baik, supaya murid- murid mendapat fasilitas 

belajar yang terbaik. Dengan mengadakan hubungan bisnis dengan supplier, maka 

supplier hendaknya bersedia menerima kritik dan saran, dan bersedia bekerja 

sama sesuai dengan kesepakatan. Bahan buku Blessing Education Center adalah 

Hua Wen dari level 1-6, juga dilengkapi dengan buku- buku cerita mandarin 

lainnya.  

e. Tenaga Kerja  

Adalah seluruh karyawan yang bekerja di Blessing Education Center seperti 

partner dan tenaga administrasi. Partner pengajar Blessing Education Center 

disebut tenaga kerja langsung, karena mereka bertanggung jawab atas proses 

belajar mengajar secara langsung. Sedangkan tenaga administrasi merupakan 

pekerja tak langsung, karena mereka tidak terlibat dalam proses belajar mengajar.  

f. Tata Letak (layout) 

Teknik analisis tata letak dilakukan dengan cara mengobservasi tata letak ruang 

pesaing. Tata letak sangat penting karena setiap ruangan dalam bangunan harus 

terpakai secara efektif dan efisien, dengan begitu proses belajar pun menjadi 

efektif. Ruangan juga harus ditata dengan indah dan penuh estetika sehingga 

ruangan tidak terlihat kumuh. Selain itu harus memperhatikan warna cat tembok 

dan pencahayaan.  
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3.5.3 Aspek Sumber Daya Manusia 

 Tehnik yang digunakan adalah tehnik kualitatif. Di Blessing Education 

Center, guru disebut partner, karena Blessing Education Center bekerja sama 

dengan partner dengan cara bagi hasil. Dengan tehnik kualitatif, Blessing 

Education Center dapat mengetahui kebutuhan partner. Blessing Education Center 

akan mengadakan pelatihan partner untuk menaikkan kualitas mengajar.  

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah tingkatan jabatan kerja yang ada dalam 

perusahaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing- masing. Teknik 

analisis data yang digunakan untuk struktur organisasi adalah dengan cara 

melakukan wawancara kepada Xin You, sehingga diperoleh hasil yang 

dapat diterapkan pula di Blessing Education Center. 

b. Perencanaan SDM 

Adalah penentuan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Blessing Education 

Center. Sumber daya manusia ini yang dibutuhkan untuk dapat 

menghasilkan jasa yang maksimal dan berpotensial. 

c. Rekrutmen dan Seleksi 

Teknik analisis data pada rekrutmen dan seleksi diperoleh melalui hasil 

wawancara dengan Xin You. Dalam proses rekrutmen dilakukan proses 

seleksi untuk mendapat sumber daya manusia yang seseuai dengan kriteria 

yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Xin You telah melakukan 

rekrutmen dengan memasang iklan di koran. 
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d. Job Description dan Job Specification 

Job Descriptionadalah analisis pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh 

seseorang dengan jabatannya. Job Specificationadalah syarat- syarat yang 

harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjadi bagian dalam suatu 

perusahaan.  

e. Orientasi, Pelatihan, dan Evaluasi 

Orientasi terjadi setelah karyawan diterima pada suatu perusahaan. Lalu 

dilakukan pelatihan agar karyawan mampu meningkatkan kemampuannya 

sesuai dengan kemampuan yang diharapkan oleh perusahaan , dan mampu 

bekerja sesuai dengan citra perusahaan. Kemudian melakukan evaluasi, 

agar karyawan memahami kesalahannya dan mampu memperbaiki 

kesalahannya.  

f. Memberhentikan Karyawan 

Adalah suatu penghentian atau pemutusan hubungan kerja karena 

beberapa faktor seperti keinginan perusahaan, keinginan karyawan, 

kesehatan karyawan, atau karyawan meninggal dunia. 

g. Memotivasi Karyawan 

Adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemilik Blessing Education Center 

untuk memberikan semangat kepada para patnernya agar dapat mengajar 

dengan lebih giat dan baik.   

3.5.4 Aspek Keuangan 

 Tehnik pada aspek keuangan yang digunakan adalah tehnik kuantitatif 

untuk menghitung modal awal, laporan keuangan, laporan laba/ rugi, neraca dan 
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analisis kelayakan yang dilihat dari Payback Period (PP), Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Profitability Index (PI). 

 Berikut adalah penjelasan dari : 

1) Modal awal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai suatu 

bisnis. Rumus modal awal , 

Modal = Harta – utang  

Dengan mengetahui modal yang dibutuhkan, akan berguna untuk dapat 

mempersiapkan modal tersebut dan dapat memperkirakan berapa 

keuntungan yang akan diperoleh.  

2) Laporan keuangan adalah laporan ekonomi perusahaan yang sangat 

penting untuk menilai kelayakan suatu bisnis, serta bisa menggambarkan 

prospek bisnis suatu perusahaan kedepan.  

3) Laporan laba / rugi  adalah  laporan mengenai laba rugi perushaan yang 

didapat dari unsur- unsur pendapatan dan beban perusahaan. Laporan laba 

/ rugi terdiri dari pendapatan, HPP (harga pokok produksi ) , biaya, pajak 

dan bunganya.  

4) Neraca adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode atau waktu 

tertentu. Neraca menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, modal, dan 

kewajiban keuangan pada waktu tertentu di mana passiva berimbang nilai 

nya dengan aktiva.  
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5) Payback Period 

Rumus PP: 

PP = nilai investasi         x 1 tahun 

         Kas masuk bersih 

a) Net Present Value  

Rumus NPV : 

NPV = NBi (1 + i )-n 

Atau  

NPV = NBi   

  (1 + i)n 

Atau 

NPV =  Bi – Ci =  NBi 

NB = Net benefit = Benefit – Cost 

C   = Biaya investasi + Biaya operasi 

      = Benefit yang telah didiskon 

      = Cost yang telah didiskon 

i     = diskon faktor 

n    = tahun (waktu) 

Berikut ini merupakan hubungan antara nilai NPV dalam hubungannya dengan 

kelayakan suatu proyek/usaha: 

Kriteria Kesimpulan 

NPV>0 Proyek/usaha layak untuk dilaksanakan 

NPV=0 
Proyek/usaha berada di dalam keadaan BEP dimana TR = TC dalam 

bentuk persent value 

NPV<0 Proyek/usaha tidak layak untuk dilaksanakan 
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6) Internal Rate of Return 

Rumus IRR: 

IRR = i1  +   NPV1                        (i2 – i1) 

                   (NPV 1 – NPV2) 

Keterangan:     

IRR = Internal Rate of Return 

i1 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV+ 

i2 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV- 

NPV1=Net Present Value bernilai positif 

NPV2= Net Present Value bernilai negatif 

Dengan catatan : 

1) IRR  < SOCC, apabila keadaan seperti demikian berarti nilai finansial bisnis ini 

tidak layak. 

2) IRR  = SOCC, hal  ini  juga  berarti  bahwa  usaha  atau  proyek  tersebut 

berada dalam keadaan break even point. 

3) IRR > SOCC, hal ini berarti bahwa usaha atau proyek tersebut layak secara 

finansial. 

7) Profitability Index 

Rumus PI : 

Profitability Index = PV. Kas masuk 

PV. Kas keluar 

Jika PI > 1, investasi diterima 

Jika PI < 1, investasi ditolak 
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Secara keseluruhan metode penelitian dapat dirangkum pada table di 

bawah ini.  

Tabel 7  Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Aspek Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Metode 

Pengumpulan Data 

Pemasaran 

Segmenting 

 

Geografis, 

Demografis, 

Psikografis 
orang tua 

murid 

Blessing 

Education 

Center dan 

pesaing. 

Wawancara dan 

kuisioner 

Targeting 

Menetapkan 

konsumen dari 

hasil segmenting 

Positioning 
Product, price, 

place, promotion 

Bauran 

Pemasaran 

People, process, 

physical 

evidence 

Produksi 

Lokasi 

Usaha 

Lokasi Blessing 

Education Center 

Pemilik 

pesaing dan 

orang tua 

murid 

Blessing 

Education 

Center 

Wawancara, 

kuisioner 

Volume 

Operasi 

Berapa banyak 

Blessing 

Education Center 

mampu 

menampung 

murid sesuai 

dengan waktu 

operasi dan 

tempat. 

Mesin dan 

Peralatan 

Mesin dan 

peralatan yang 

digunakan dalam 

belajar mengajar 

Bahan baku 

dan bahan 

penolong 

Bahan baku dan 

bahan penolong 

untuk proses 

produksi 

Tenaga 

Kerja 

Jumlah tenaga 

kerja dan 

kualifikasi yang 

dibutuhkan 

Tata Letak 

Desain tata letak 

Blessing 

Education Center 

Sumber Struktur Susunan Pemilik Wawancara, 
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daya 

manusia 

Organisasi mengenai 

tingkatan dan 

peran dalam 

suatu usaha 

pesaing kuisioner 

Perencanaan 

SDM 

Prediksi dan 

jumlah yang 

dibutuhkan 

dalam 

pengembangan 

usaha 

Job 

Description 

dan Job 

Specificatio

n 

Tanggung jawab 

yang harus 

dikerjakan dan 

kriteria yang 

dibutuhkan oleh 

suatu jabatan 

Rekrutmen 

dan Seleksi 

Kontak dengan 

pelamar kerja, 

kemudian seleksi 

Orientasi, 

Pelatihan, 

dan 

Evaluasi 

Pelatihan, 

pengembangan 

individu, dan 

penilaian 

Memberhen

tikan 

Karyawan 

Memberhentikan 

tenaga kerja 

Memotivasi 

Karyawan 

Perusahaan 

memberikan 

kepada karyawan 

untuk melakukan 

yang terbaik 

Keuangan 

Kebutuhan 

dana dan 

cash flow 

Pemantauan 

kelayakan bisnis 

Dokumentasi 

keuangan 

Perhitungan modal  

awal, laporan 

keuangan, laporan 

laba/ rugi, neraca dan 

analisis kelayakan 

yang dilihat dari 

Payback Period (PP), 

Net Present Value 

(NPV), Internal Rate 

of Return (IRR) dan 

Profitability Index 

(PI). 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 


