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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Konsep Bisnis Blessing Education Center 

Konsep bisnis Blessing Education Center adalah proses pembelajaran dengan 

kreatifitas sehingga penyerapan bahasa jauh lebih efektif dibanding dengan proses 

belajar pada umumnya. Proses belajar ini akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Proses Belajar Mengajar 

 Proses belajar kreatif diterapkandengan menyanyikan lagu bahasa Mandarin, 

bermain drama, dan dengan games, yang tentu semuanya dilakukan dengan 

bahasa pengantar mandarin. Lagu mandarin yang bisa diterapkan di kelas untuk 

anak- anak, salah satunya berjudul “ Xing Fu de Lian “. Anak- anak akan dapat 

mengenal , memahami, dan menghafal kata- kata baru dengan cepat dan 

menyenangkan. Apabila dibandingkan dengan belajar hanya menggunakan buku, 

bernyanyi dapat menjadi proses belajar yang sangat baik. Melalui menyanyi, 

pengajar dapat memberikan pesan yang terkandung dalam nyanyian tersebut.  

Dalam kursus mandarin Blessing Education Center, konsumen akan mendapat 

tawaran jasa sesuai dengan kemampuan level mandarin mereka. Di Blessing 

Education Center terdapat 4 level, yaitu level 1, 2, 3, dan 4. Setelah melewati 1 

level, maka konsumen akan mengikuti tes dan mendapatkan sertifikat. Durasi 

kursus 1 level adalah 1 tahun.  
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Ruangan yang akan digunakan ada 2 ruangan , dengan ukuran 5 x 4 meter. 

Tersedia 2 ruang kelas, dan di depan ada tempat administrasi. Blessing Education 

Center beroperasi dari pk 14.00 hingga pk 22.00 dari Senin- Sabtu.  

2. Lokasi 

Lokasi yang dipilih bagi Blessing Education Center adalah di ruko Graha 

Padma Boulevard AA 1 no 27, Semarang Barat. Lokasi dipilih karena 

strategis, berada di perumahan dengan 9 cluster , sehingga banyak warga 

dapat mengkhursuskan anak- anak mereka di Blessing Education Center.  

3. Layout 

Blessing Education Center didesain menarik dan cocok bagi anak- anak 

SD. Ruangan dalam penuh dengan dekorasi yang memikat hati anak-anak, 

supaya anak- anak nyaman dalam belajar bahasa mandarin. Tentu saja 

dekorasinya berbau budaya Tiongkok, seperti lampion, tulisan kaligrafi, 

foto- foto kegiatan anak-anak, dan lain- lainnya, semua tulisan di Blessing 

Education Center menggunakan bahasa mandarin . Dan setiap ruangan 

desainnya akan berubah dalam tempo waktu 6 bulan sekali agar anak- 

anak tidak bosan dengan suasana kelas.  

4. Tenaga Kerja 

Patner yang bekerja di Blessing Education Center datang setiap ada kelas 

yang mereka ajar. Setiap patner memiliki jam minimal mengajar, yaitu 4 

jam sehari. Sedangkan tenaga administrasi harus datang dari pk 14.00 – pk 

22.00 , selain untuk menerima tamu, tenaga administrasi masih membantu 

dalam kebersihan Blessing Education Center.  



 

58 
 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Wawancara terhadap pesaing dilakukan langsung terhadap pemilik Xin You. 

Hasil wawancara dapat disimak di halaman lampiran. Xin You dikepalai oleh Bu 

Lili yang berumur 30 tahun. Bu Lili sudah 13 tahun memimpin Xin You. Beliau 

bertempat tinggal di Tanah Mas, Semarang. Melalui wawancara dengan beliau, 

maka telah diambil banyak pembelajaran bagi Blessing Education Center.  

Telah dilakukan wawancara kepada Huang Laoshi sendiri yang bertempat 

tinggal di jalan Puri Anjasmoro blok L 1 no 27. Huang Laoshi adalah Ibu guru 

mandarin yang berusia 57 tahun. Beliau telah menyediakan waktunya untuk 

menjawab pertanyaan- pertanyaan dari penulis.  

Wawancara kepada pesaing Great Wall dilakukan kepada pemiliknya 

bernama Ibu Siany. Ibu Siany berumur 30 tahun, beliau mendirikan Great Wall 

setelah pulang dari belajar di Cina. Beliau bertempat tinggal di jalan Pekojan, 

Semarang. Blessing Education Center mampu mendapat banyak informasi yang 

sangat berguna bagi penelitian ini melalui Ibu Siany.  

Tabel 8 Gambaran Umum Responden  

Orang Tua Murid Xin You, Greatwall, dan Huang Laoshi 

Karakteristik Responden Pilihan Jawaban Jumlah Peminat 

Umur 

a. 30-39 tahun 

b. 40-49 tahun 

c. 50-59 tahun 

d. > 60 tahun 

6 

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 

- 

- 

- 

2 
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e. DIII / S1 28 

Pekerjaan 
a. Wiraswasta 

b. PNS 

24 

6 

Asal sekolah anak 

a. TBI 

b. Karang Turi 

c. YSKI 

d. Kebon Dalem 

12 

8 

5 

5 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Setelah dilakukan penelitian kepada orang tua murid dari Xin You, Huang 

Laoshi, dan GreatWall, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden pada penelitian ini berusia 40-49 tahun (67%) ,yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 17 orang (57 %), dan berpendidikan DIII / S1 (93 

%).Dari tabel di atas, orang tua yang mendominasi dengan jumlah 12 

orang,menyekolahkan anak mereka di TBI (40%) . Sedangkan responden orang 

tua yang anaknya bersekolah di Karang Turi berjumlah 8 orang (26,7%) . 

Responden orang tua yang anaknya bersekolah di YSKI berjumlah 5 orang 

(16,7%). Responden orang tua yang anaknya bersekolah di Kebon Dalem 

berjumlah 5 orang tua murid (16,7%). 

Tabel 9  Gambaran Responden Orang Tua Murid Blessing Education Center 

Berdasarkan Asal Sekolah Anak 

No. Asal sekolah Anak Jumlah % 

1 Karang Turi 12 44% 

2 Tri Tunggal 5 19 % 

3 Bernadus 4 15 % 

4 DCS (Daniel Creative School ) 6 22 % 

 TOTAL 27 orang 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Berdasarkan tabel di atas, reponden terbanyak berasal dari orang tua murid 

anak Karang Turi yaitu dengan jumlah 44 %. Responden dari orang tua murid Tri 

Tunggal hanya 19 % dengan jumlah 5 orang. Responden orang tua murid dari 
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Bernadus berjumlah 15% dengan jumlah 4 orang. Responden orang tua murid dari 

DCS adalah 22 % dengan jumlah 6 orang.  

Tabel 10 Tabulasi Silang antara Metode Pembelajaran Kreatif dan Kualitas 

Mengajar di Blessing Education Center 

Metode pembelajaran kreatif * Kualitas mengajar Crosstabulation 

 
Kualitas 

mengajar 

Total Sangat baik 

Metode pembelajaran kreatif Ya Count 27 27 

% of Total 100,0% 100,0% 

Total Count 27 27 

% of Total 100,0% 100,0% 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Berdasarkan tabel di atas berarti 27 responden setuju dengan 

diterapkannya metode pembelajaran kreatif dan menganggap kualitas belajar yang 

sangat baik juga di perlukan. Oleh sebab itu Blessing Education Center perlu 

menerapkan metode pembelajaran kreatif di kelas dan memperhatikan benar akan 

kualitas mengajar mereka. Dari penelitian ini, dapat dipastikan bahwa dengan 

metode pembelajaran kreatif pada bisnis Blessing Education Center diterima oleh 

masyarakat. Peluang bisnis ini menjadi baik dengan metode pembelajaran kreatif.  

Tabel 11  Tabulasi Silang antara Kualitas Guru dan Blessing Education Center 

telah dikenal melalui Brosur, Papan Nama, dan Media Sosial 

Blessing Education Center telah Dikenal * Kualitas Guru Crosstabulation 

 
Kualitas Guru 

Total Disukai anak 

Sangat disukai 

anak 

Blessing Education Center 

telah Dikenal 

Tidak dikenal Count 0 1 1 

% of Total ,0% 3,7% 3,7% 

Dikenal Count 1 25 26 

% of Total 3,7% 92,6% 96,3% 

Total Count 1 26 27 

% of Total 3,7% 96,3% 100,0% 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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 Berdasarkan tabel di atas Blessing Education Center memiliki guru yang 

sangat disukai oleh anak- anak dan sudah mudah dikenal oleh masyarakat melalui 

brosur, papan nama, dan media sosial. Blessing Education Center telah memiliki 

metode pembelajaran yang baik yang membuatnya disukai anak-anak. Anak-anak 

menjadi tidak mudah bosan dalam proses belajar.  

Tabel 12 Fasilitas Tempat Kursus yang Diharapkan oleh Responden 

Fasilitas Tempat Kursus 
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

Harga Terjangkau 

Letak tempat strategis 

Tersedia tempat parkir luas 

Tersedia games dan buku- buku 

Total 

23 

26 

21 

23 

93 

24,7 % 

28% 

22,6% 

24,7% 

100% 

74,2% 

83,9% 

67,7% 

74,2 % 

300% 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Total jawaban adalah 93 butir dari pertanyaan- pertanyaan tersebut. Dari 

data di atas dapat dikatakan bahwa responden mengharapkan tempat khursus yang 

harganya terjangkau, di tempat yang dekat dengan rumah mereka, menyediakan 

parkir yang luas, dan menyediakan games dan buku- buku di ruang tunggu.  

Tabel 13 Hasil Kuisioner Orang Tua Murid Blessing Education Center (%) 

No Keterangan 
Presentasi Total Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Bahasa Mandarin sangat penting untuk 

dipelajari saat ini 
96,3% 3,7% - - - 

2 
Bahasa Mandarin tidak mudah untuk 

dipelajari 
85,2% 14,8% - - - 

3 

Sertifikat mandarin sangat berguna 

untuk masuk perguruan tinggi / 

bekerja 

77,8% 22,2% - - - 

4 

Apakah anak dapat menerapkan 

bahasa mandarin di rumah maupun 

sekolah , setelah mengikuti kursus 

18,5% 29,6% 51,9% - - 

5 
Apakah nilai mandarin anak di sekolah 

meningkat 
96,3% - 3,7%   

6 Apakah biaya kursus sudah sesuai 85,2% 11,1% 3,7% - - 
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dengan yang diharapkan 

7 

Apakah Blessing Education Center 

memiliki kualitas yang baik dalam 

mengajar 

100% - - - - 

8 

Apakah Ibu/ Bapak mengharapkan 

metode pembelajaran kreatif seperti 

menyanyi bahasa mandarin, drama , 

dalam proses belajar 

100%     

9 
Apakah anak menyukai guru di 

Blessing Education Center 

96,3 

% 
- 3,7% - - 

10 

Apakah Ibu / Bapak mengenal 

Blessing Education Center melalui 

brosur, media social, atau papan nama 

di depan ruko 

77,8 

% 
- 22,2% - - 

11 

Apakah tempat kursus yang dekat 

dengan rumah tinggal Bapak / Ibu 

penting bagi Bapak / Ibu 

96,3% 3,7% - - - 

12 
Apakah Bapak/ Ibu nyaman dengan 

lahan parkir yang luas 

77,8 

% 
- 22,2% - - 

13 

Apakah fasilitas game dan buku- buku 

yang disediakan di tempat tunggu 

bermanfaat bagi Bapak/ Ibu maupun 

anak- anak Bapak / Ibu 

85,2% - 14,8% - - 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Tabel di atas menjelaskan bahwa bahasa mandarin sangat penting untuk 

dipelajari saat ini yaitu dengan 26 orang memilih jawaban sangat setuju dan 1 

orang memilih jawaban setuju. Bahasa mandarin tidak mudah untuk dipelajari 

dengan perhitungan 23 orang memilih sangat setuju dan 4 orang memilih setuju. 

Sertifikat bahasa mandarin sangat berguna untuk masuk perguruan tinggi / bekerja 

dengan perolehan jawaban sangat setuju 21 orang, dan setuju 6 orang. Apakah 

anak dapat menerapkan bahasa mandarin di rumah maupun sekolah , setelah 

mengikuti kursus memperoleh jawaban netral 14 orang, setuju 8 orang dan sangat 

setuju 5 orang. Dari hasil pembelajaran di Blessing Education Center, 26 murid 

mengalami kenaikan nilai mandarin di sekolah mereka. Dua puluh tiga  orang tua 

murid merasa sesuai dengan biaya yang ditawarkan oleh Blessing Education 
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Center. Ada 27 orang tua murid yaitu seluruh orang tua murid Blessing Education 

Center menganggap bahwa Blessing Education Center memiliki kualitas yang 

baik dalam mengajar. Orang tua anak- anak yang menyukai guru Blessing 

Education center berjumlah 26. Ada 26 orang yang mengenal Blessing Education 

Center melalui brosur, papan nama, dan media sosial, 1 orang lainnya mengenal 

melalui cara yang lainnya dengan menjawab netral. Ada 26 orang tua murid yang 

mengatakan bahwa tempat khursus yang dekat penting, 1 orang tua murid lainnya 

setuju dengan tempat khursus yang dekat dengan rumah penting. Ada 21 orang 

tua murid yang sangat setuju dengan lahan parkir yang luas memberi kenyamanan 

bagi mereka, 6 orang tua murid lainnya menjawab netral bahwa lahan parkir yang 

luas memberi kenyamanan bagi mereka. Ada 23 orang tua murid yang sangat 

setuju akan ketersediaan game dan buku- buku bahasa mandarin di ruang tunggu 

Blessing Education Center. Melalui jawaban orang tua murid yang telah diperoleh 

dari kuisioner yang dibagikan, maka dapat simpulkan bahwa, rencana bisnis 

Blessing Education Center layak untuk dilaksanakan.  

 Orang tua murid Blessing Education Center melihat bahwa bahasa 

mandarin adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari sekarang ini. 

Mereka menganggap bahwa bahasa mandarin tidak mudah untuk dipelajari, 

sehingga mereka membutuhkan kursus bahasa mandarin. Dengan adanya 

mandarin sebagai pelajaran wajib di sekolah- sekolah, maka orang tua pasti akan 

berusaha agar nilai mandarin anak mereka baik, dengan cara mengkursuskan anak 

mereka bahasa mandarin. Jadi potensi bisnis lembaga kursus bahasa Blessing 

Education Center sangat besar karena akan diminati oleh orang tua yang 
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bertempat tinggal di Graha Padma khususnya.  Konsep bisnis Blessing Education 

Center sudah sesuai dengan model kursus yang diinginkan oleh orang tua murid 

Blessing Education Center.   

4.2 Aspek Pemasaran 

Aspek pasar berisi tentang pembahasan kegiatan segmentasi, target, dan 

positioning, selain itu juga kegiatan bauran pemasaran (7 p) yang dilakukan oleh 

Blessing Education Center untuk bersaing di pasar yang ada. Dalam menganalisa 

aspek pemasaran ini, telah dilakukan penelitian kepada beberapa responden. 

Penelitian terhadap responden menghasilkan data yang dapat diolah, sehingga 

berguna untuk pengambilan keputusan tindakan perencanaan bisnis ini. Gambaran 

umum responden penelitian tercantum seperti di bawah ini.  

4.2.1 Segmenting  

1. Segmenting Demografis 

Kelas sosial ini membagi pasar ke dalam kelompok kelas sosial menengah, 

berdasarkan pendapatan orang tua muridnya. Segmenting ini berdasarkan pada 

tingkat usia murid, yaitu antara (SD 1- 6). Blessing Education Center 

menargetkan anak SD sebagai pasarnya. Jenis kelamin membagi pasar dalam 

kategori perempuan dan laki- laki. 

2. Segmenting Geografis  

Segmen Blessing Education Center berdasar geografis adalah warga perumahan 

Graha Padma dan sekitarnya, seperti Puri Anjasmoro dan Ngaliyan. Selain itu 

murid- murid sekolah Karang Turi juga menjadi target dari pasar Blessing 

Education Center. 
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3. Segmenting Psikografis 

Segmen ini didasarkan pada alasan mengapa orang tua mau anaknya mengambil 

khursus di Blessing Education Center. Keinginan orang tua agara anak mereka 

dapat berkomunikasi dalam bahasa Mandarin sangat besar. Hal ini menjadi alasan 

paling utama pasar Blessing Education Center. Adanya tuntunan hidup yang kian 

meningkat, yaitu pekerjaan- pekerjaan sekarang yang membutuhkan tenaga yang 

mampu berkomunikasi dalam bahasa mandarin. Sehingga banyak orang tua murid 

yang ingin mengkursuskan anak mereka bahasa mandarin.  

4.2.2 Targeting  

Setelah menentukan segmen pasar, maka akan ada pengelompokan yang 

lebih spesifik lagi untuk menentukan arah pemasaran. Target dari Blessing 

Education Center adalah anak SD di antara umur 6- 12 tahun, yang bertempat 

tinggal di Graha Padma, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Target ini 

merupakan pasar yang paling potensial karena jarak tempuh antara rumah dan 

lokasi Blessing Education Center yang dekat, memudahkan konsumen datang ke 

Blessing Education Center.  

4.2.3 Positioning  

Blessing Education Center merupakan lembaga khursus bahasa yang 

terintegrasi menjadi satu yang menyediakan proses belajar yang kreatif , yaitu 

mengajar dengan cara yang menyenangkan bagi anak- anak, sehingga belajar 

menjadi semakin efektif. Spesialisasi Blessing Education Center ini diterapkan 

dengan menyanyi di kelas, drama, dan games dengan menggunakan bahasa 

mandarin.  
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Gambar 3 Aktivitas 1 

 

Guru membuat penjelasan kosakata baru dengan menggunakan kreatifitas 

seperti pada gambar. Tulisan mandarin di atas adalah tulisan mengenai “arah” 

dalam bahasa mandarin. Alat peraga demikian akan sangat menarik bagi anak- 

anak, sehingga minat belajar anak pun meningkat.  

Gambar 4 Aktivitas 2 
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 Gambar tersebut adalah gambar guru- guru mandarin Semarang yang 

mengikuti seminar pelatihan guru mandarin dari Taiwan. Pada gambar, guru 

sedang membawa karton bergambar X, yang menyatakan arti salah. Pada saat itu 

Guru dari Taiwan sedang menanyakan pernyataan dalam bahasa mandarin, dan 

peserta di minta untuk memberi jawab apakah pertanyaan tersebut benar atau 

salah. Karton tersebut bergambar X dan sebaliknya bergambar O. X berarti salah 

dan O berarti benar. Atribut ini sangat baik apabila diterapkan kepada anak- anak. 

Anak- anak akan mengikuti kelas dengan penuh antusias.  

Gambar 5 Aktivitas 3 
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Gambar di atas adalah seorang guru dari Taiwan sedang membawa alat 

peraga yang berbentuk lingkaran bersumbu tengah. Lingkaran di dalam lingkaran 

tersebut dapat diputar sehingga membentuk kalimat setiap diputar.  

Gambar 6 Aktivitas 4 

 

Gambar tersebut adalah gambar ketika peserta seminar di minta untuk 

menyusun kalimat- kalimat mandarin menjadi sebuah paragraf yang benar. 

Apabila anak- anak diminta untuk melakukan hal ini di kelas, maka anak- anak 

akan lebih berpartisipasi dalam proses belajar. 
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4.2.4 Bauran Pemasaran 

1. Product 

Khursus yang diberikan kepada anak- anak tidak hanya menggunakan buku, 

namun juga menggunakan banyak alat peraga yang mendukung aktivitas. 

Pembelajaran berbicara dalam bahasa mandarin menjadi penekanan penting 

dalam kursus. Anak akan diajarkan membaca dalam bahasa mandarin, 

kemudian melakukan percakapan dengan gurunya, menggunakan modul- 

modul yang ada. Logo yang digunakan oleh Blessing Education Center 

mengunakan unsur- unsur yang simple, menggunakan font yang bersahabat 

bagi anak- anak, dan berwarna ungu dan putih. Buku yang Blessing Education 

Center berikan kepada anak- anak adalah buku asli, dan tertulis hanya dalam 

bahasa mandarin (hanzi). Berikut merupakan desain logo Blessing Education 

Center. 

Gambar 7 Desain Logo Blessing Education Center 
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 Warna yang digunakan adalah warna ungu dan putih. Warna ungu sendiri 

memiliki arti keunikan, kecantikan, kewanitaan, dan kemewahan. Warna ungu 

juga merupakan warna yang membangkitkan emosi secara spesifik. Warna 

ungu melambangkan inovasi. Dan warna ungu dapat menarik hati wanita. 

Sedangkan warna putih merupakan simbol kebersihan, kesucian, dan 

merupakan titik awal dari sebuah pekerjaan. Pada logo menggunakan segi 

enam agar memberi kesan elegance . (Saveasbrand, 2016,  Inilah 10 Arti 

Psikologi Warna Dalam Desain Logo, http://saveasbrand.com/inilah-10-arti-

psikologi-warna-dalam-desain-logo/, diakses tanggal 20 Desember 2017) 

Gambar 8 Buku Hua Wen Buku Pedoman Blessing Education Center 

 

 Pada setiap levelnya ada 2 buku, yaitu activity book dan work book.Work 

book adalah buku yang berisi materi pelajaran, dan activity book adalah buku 

yang berisi latihan soal dari materi yang sudah diajarkan di workbook. 

2. Price 

Kebijakan harga yang diambil oleh Blessing Education Center adalah : 

a. Biaya Resgistrasi = Rp 150.000 

http://saveasbrand.com/inilah-10-arti-psikologi-warna-dalam-desain-logo/
http://saveasbrand.com/inilah-10-arti-psikologi-warna-dalam-desain-logo/
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Dari uang registrasi murid mendapatkan buku paket, buku kotak besar, dan 

cocard. 

b. Biaya les / bulan  = Rp 200.000 

Dalam melakukan penetapan harga, Blessing Education Center memberikan 

harga sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan membandingkan dengan 

pesaing yang berimbang kualitasnya, yaitu Greatwall. 

3. Place 

Tempat lokasi Blessing Education Center adalah tempat yang strategis, yaitu di 

jalan Graha Padma Boulevard AA 1 no 27. Di jalan ini dilalui banyak orang, 

dan posisi di jalan besar Graha Padma ,sehingga pasti dilihat oleh orang- orang 

yang melalui jalan tersebut. Lokasi memiliki lahan parkir yang luas. Karena di 

depan ruko terdapat papan nama Blessing Education Center besar, maka lokasi 

mudah untuk dikenali orang. 

4. Promotion 

Kebijakan promosi adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan. Promosi Blessing Education Center meliputi : 

a. Papan nama , membuat papan nama yang menarik bagi anak- anak, 

dengan desain yang unik dan elegance . Pada papan nama menyertakan 

nama Blessing Education Center, no telepon, alamat, dan produk kursus 

mandarin (menyertakan huruf Hanzi). 
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b. Media sosial , dilakukan melalui instagram, facebook, dan path. Update 

dilakukan berkala, seperti mengunduh foto kegiatan belajar mengajar di 

instagram setiap hari, dan menunjukkan video proses belajar mengajar. 

c. Brosur, Blessing Education Center membuat brosur yang menarik dengan 

kata- kata yang simple. Brosur dibagikan di sekolah Karang Turi, di 

perumahan Graha Padma (rumah- rumah), di the club (pusat olahraga 

Graha Padma), dan di tempat menjual snack pagi di depan Blessing 

Education Center. 

Biaya Pemasaran 

Berikut adalah data kebutuhan anggaran Blessing Education Center untuk 

melakukan pemasaran : 

Tabel 14 Biaya Pemasaran tahun 2018 

Alat Promosi Rincian Keterangan Harga 

Papan Nama 

berbahan kayu 

Ukuran 1 x 

4 meter 

Dengan papan identitas yang jelas 

di muka tempat khursus , serta 

menyertakan no telepon, maka 

orang akan tertarik dengan 

sendirinya. 

Rp 2.000.000 

Media sosial 

(instagram, 

facebook, 

twitter ) 

Kuota 

internet 

Media sosial adalah salah satu 

promosi paling efektif di era 

sekarang ini. Selain itu melalui 

media sosial, Blessing Education 

Center tidak perlu mengeluarkan 

biaya. Yang diperlukan hanyalah 

membuat sebuah desain gambar 

promosi Blessing Education 

Center. 

Rp 310.000 

Brosur 

Ukuran a5, 

full color, 

isi 1000 

lembar 

Setiap pembagian brosur di waktu 

yang berbeda menggunakan desian 

yang baru, sehingga konsumen 

selalu merasa fresh dengan brosur 

yang dibagikan. 

Total Rp 2.310.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Di atas merupakan rencana biaya yang diperlukan untuk pemasaran tahun 

2018. Biaya yang dikenakan hanya biaya papan nama Blessing Education Center 

yang menyertakan logo, alamat lengkap, dan nomor telepon Blessing Education 

Center yaitu Rp 2.310.000. Papan nama tersebut akan di pasang di ruko bagian 

depan paling atas Blessing Education Center. 

Tabel 15 Biaya Pemasaran selama 5 tahun 

Jenis Pemasaran 2018 2019 2020 2021 2022 

Papan nama kayu 2,000,000 2,100,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 

Media sosial & 

brosur 
310,000 400,000 400,000 300,000 300,000 

Total 2,310,000 2,500,000 2,600,000 2,600,000 2,700,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

5. People 

Semua orang yang terlibat bekerja dalam Blessing Education Center, yaitu 

pemilik, patner, dan tenaga admininstrasi. Jumlah patner hanya 2 karena untuk 

memaksimalkan pendapatan bagi setiap patner dengan maksimalnya kapasitas 

jumlah murid bagi masing- masing patnernya. Seluruh pekerja menggunakan 

seragam Blessing Education Center sehingga memberi citra kepada konsumen. 

6. Process 

Berikut merupakan proses yang harus dilalui konsumen dari awal datang ke 

Blessing Education Center : 
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Gambar 9 Alur Proses Transaksi pada Blessing Education Center 

 

        1     2   3         4            5
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Pertama-tama saat konsumen calon murid Blessing Education Center datang, 

diberi penjelasan mengenai tata cara kursus yang ada. Juga dijelaskan secara rinci, 

biaya dan kurikulum apa saja yang akan diterima calon murid. Konsumen 

membayar uang les bulan tersebut di depan. Pembayaran uang les dilakukan 

setiap bulan sekali di awal bulan, dan maksimal tanggal pembayarannya adalah 

tanggal 10 bulan tersebut. Dalam melakukan penetapan harga, Blessing Education 

Center memberikan harga sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan 

membandingkan dengan pesaing yang berimbang kualitasnya, yaitu Greatwall. 

Selanjutnya ditentukan jadwal les untuk pertemuan les rutin selanjutnya. 

 

Konsumen 

datang 

Menerima 

penjelasan 

jasa mengenai 

kursus 

Konsumen 

mendaftar dan 

melakukan 

pembayaran 

uang les untuk 
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jadwal les 

Bertemu pada 

waktu les 

murid 
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7. Physical Evidence 

Bukti fisik adalah lingkungan, suasana, dan fasilitas yang diberikan kepada 

konsumen oleh Blessing Education Center. Bukti fisik Blessing Education Center 

berupa ruko yang di desain nyaman untuk anak- anak dan modern. Pada ruang 

tunggu terdapat lemari yang menyimpan buku- buku bacaan dan games, agar 

ketika menjemput anak- anak orang tua menjadi tidak bosan. Ruang kelas bisa 

dilihat dari luar karena sebagian terdiri dari kaca. Dengan begitu quality control 

langsung dilakukan oleh konsumen yang datang di Blessing Education Center. 
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Tabel 16 Marketing Mix 

7P Xin You Huang Lao Shi Great Wall Blessing Education Center 

Product 
Memberikan jasa khursus 

bahasa mandarin 

Khursus bahasa 

mandarin 
Khursus bahasa mandarin 

Memberikan jasa khursus bahasa 

mandarin dengan metode pembelajaran 

yang kreatif 

Price Rp 300.000/ bulan Rp 150.000 / bulan Rp 200.000 / bulan Rp 200.000/ bulan 

Place 

Xin You berada di Jalan 

Kimangunsarkoro 2A 

Semarang, dekat dengan area 

kawasan penduduk Tionghua 

(daerah semawis dan jagalan ) 

Bertempat di tempat 

tinggal Huang Laoshi di 

jalan Puri Anjasmoro L 

Jl. Karang Wulan Barat 

III/28, Brumbungan, 

Semarang 

Berada di Jalan Graha Padma 

Boulevard AA 1 no 27 , dekat dengan 

sekolah Karang Turi, Tri Tunggal, dan 

DCS. 
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7P Xin You Huang Lao Shi Great Wall Blessing Education Center 

Promotion 

Tempat yang menjadi satu 

dengan pengobatan tusuk jarum 

Cina menjadi alat promosi. 

Orang yang datang berobat di 

sana, akan mengetahui bahwa 

Xin You merupakan tempat 

khursus bahasa mandarin. 

Dari mulut ke mulut Media sosial dan brosur 

Melalui media sosial (instagram ), 

penyebaran brosur di seluruh rumah 

Graha Padma dan Karang Turi, Papan 

nama yang besar di depan ruko. 

People 

1. Memiliki 9 guru dengan 

kualifikasi sertifikat 

mandarin. 

2. Guru menggunakan baju 

yang rapi dan bersih ketika 

mengajar 

1. D

Diajar oleh Huang 

Laoshi sendiri 

2. H

Huang Laoshi 

mengenakan baju 

sehari- hari ketika 

mengajar 

1. M

Memiliki 3 tenaga 

pengajar 

2. G

Guru mengenakan 

seragam guru Greatwall 

ketika mengajar 

1. Memiliki 3 guru dengan kualifikasi 

ijazah S1 Mandarin 

2. Patner menggunakan seragam dalam 

mengajar 

3. Patner menggunakan cocard tanda 

pengenal ketika di Blessing 

Education Center 

Process 

1. Siswa datang 

2. Siswa mendapat modul 

harian yang diberikan oleh 

Xin You 

3. Proses belajar mengajar 

4. Siswa pulang 

1. Siswa datang 

2. Menggunakan buku 

yang telah diberikan 

berupa fotokopi untuk 

belajar 

3. Siswa pulang 

1. Siswa datang 

2. Menggunakan buku 

paket dari Greatwall 

untuk belajar 

3. Siswa pulang 

1. Siswa datang 

2. Pelajaran berlangsung menggunakan 

buku dari BEC 

3. Kreatifitas 

4. Siswa pulang 

Physical 

Evidence 
Ruang kelas 

Ruang makan yang 

menjadi tempat les 
Ruang kelas Ruang kelas 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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4.3 Aspek Produksi 

Perencanaan bisnispada aspek operasi dilakukan dengan menentukan lokasi 

usaha, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, 

tenaga kerja, dan tata letak . 

4.3.1Lokasi 

Lokasi Blessing Education Center berada di Jalan Graha Padma 

Boulevard, berada di area ruko-ruko Graha Padma dengan luas bangunan4 x 20 

meter dan harga sewa tanah Rp 40.000.000 / tahun. Lokasi ini yang paling 

strategis untuk Blessing Education Center karena berada di perumahan Graha 

Padma dan di dekat sekolah Karang Turi. 

4.3.2Volume Operasi 

Volume operasi Blessing Education Center maksimal menampung 384 

murid. 

Perhitungan kapasitas maksimal murid Blessing Education Center 

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

64 murid / hari 

Jumlah total murid maximal 64 x 6 hari waktu operasional = 384 murid 

Durasi 1 murid belajar yaitu dalam sebulan 4 kali, dalam seminggu 1 kali, 

dan satu kali pertemuan 1 jam.  

Target murid Blessing Education Center di tahun 2018 adalah 100 murid. 

Proses pencarian murid tidaklah mudah, yaitu harus dengan melakukan promosi 

aktif dengan membagi brosur, iklan via instagram / media sosial lainnya, dan 

papan nama Blessing Education Center.  
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Blessing Education Center juga memiliki target murid dalam 5 tahun ke 

depan. Kenaikan jumlah target murid per tahun adalah 10%. Sementara kenaikan 

biaya les per tahun adalah 7,5% berdasarkan data inflasi tahun 2017. Total 

pendapatan didapat dari target murid dikali biaya les per bulan dikali 12 bulan.  

Tabel 17 Target Murid dan Total Pendapatan dalam 5 Tahun 

Tahun Target Murid Biaya Les/Bulan Total Pendapatan 

2018 100 murid 200.000 240.000.000 

2019 110 murid 215.000 283.800.000 

2020 121 murid 230.000 333.960.000 

2021 133 murid 250.000 399.000.000 

2022 146 murid 270.000 473.040.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

4.3.3 Mesin dan peralatan 

Mesin dan peralatan pada Blessing Education Center terbagi menjadi 

dua,yaitu aktiva tetap dan peralatan. Yang termasuk aktiva tetap adalah meja, 

kursi, AC, papan tulis, laptop, dan LCD . Dan yang menjadi peralatannya adalah 

spidol, alat tulis, alat penunjuk ( pointer) , dan keperluan kreatifitas mengajar 

lainnya. Berikut merupakan data anggaran untuk pemenuhan kebutuhan peralatan 

dan aktiva tetap Blessing Education Center : 

Tabel 18 Daftar Harga Aktiva Tetap 

Barang 
Harga / 

unit 

Jumlah 

barang 

Total kebutuhan / 

Thn 

Penyusutan 

/ Thn 

Meja dan 

 kursi set 
140.000 16 2.240.000 300.000 

AC 3.500.000 2 7.000.000 700.000 

Papan 

tulis 
100.000 2 200.000 20.000 

Laptop 3.000.000 3 9.000.000 1.000.000 

LCD 105.000 2 210.000 50.000 

TV 1.246.800 2 2.493.600 300.000 

Total 21.143.600 2.370.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Tabel di atas menunjukan rencana biaya aktiva tetap. Total kebutuhan 

aktiva tetapnya adalah Rp 21.143.600 . Total penyusutan aktiva tetap tahun 2018 

adalah Rp 2.370.000. 

4.3.4Bahan Baku dan Bahan Penolong 

Bahan baku yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah buku 

Huawen. Bahan penolongnya adalah buku- buku cerita dalam bahasa mandarin, 

buku budaya Tionghoa, dan buku percakapan. 

4.3.5Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh karyawan yang bekerja di Blessing Education 

Center, di mana karyawan yang diterima ditempatkan di posisi sesuai dengan 

keahlian mereka.  

Seragam adalah citra dari pada setiap perusahaan. Seragam Blessing 

Education Center berwarna ungu, disesuaikan dengan warna logo Blessing 

Education Center. Di balik kaos berkerah ini terdapat logo Blessing Education 

Center kecil di bagian atas. Blessing Education Center memilik kaos berkerah 

sebagai seragam, karena kenyamanan penggunaan, dan bernuansa semi formal.  

Gambar 10 Seragam Blessing Education Center 
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4.3.6Desain Layout 

Blessing Education Center akan menempati tempat dengan luas 280 meter2 

dimana luas bangunannya 200 meter2 dan luas tempat parkir 80 meter2. Bangunan 

terdiri dari satu lantai saja, dan berbentuk melebar. Bangunan ini terdiri dari 2 

ruko yang digabung menjadi satu. Ruang kelas ada 2 dengan ukuran 10x 7,5 

meter masing- masing nya, ruang toilet dengan ukuran 2x1 meter, dan ruang 

administrasi / penerima tamu dengan ukuran 8x 6 meter.  

 Tata layout yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Gambar 11 Penampang Lahan Blessing Education Center 

 

 

 

Bangunan 

 

                                                                                                            1400 

Lahan Parkir  

      

2000 

Skala 1 :200 

Luas bangunan : 20 m x 10 m = 200 m² 
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 Gambar di atas merupakan gambar tata letak bangunan dan lahan parkir 

Blessing Education Center. Blessing Education Center menyediakan tempat parkir 

yang besar, sehingga memberi kenyamanan konsumen dalam hal penyediaan 

lahan transportasi. Selain nyaman dalam mencari tempat parkir, lahan parkir yang 

besar juga menyebabkan Blessing Education Center terhindar dari kemacetan. 

Gambar 12 Layout Tata Ruang Blessing Education Center 

Ruang kelas       Ruang kelas 

 

Ruang Admin. 

 

  

 Ruang kelas terdiri dari 2 ruangan. Tempat administrasi berada di bagian 

depan untuk menerima tamu, tempat orang tua murid menunggu menjemput anak, 

dan galeri prestasi. Di ruang administrasi akan disediakan lemari yang 

menyediakan piala prestasi anak Blessing Education Center mengikuti lomba.  

Gambar 13 Layout Ruang Kelas Blessing Education Center 
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 Di dalam setiap masing – masing ruang kelas terdapat papan tulis, 8 

pasang kursi meja murid, 1 pasang kursi meja guru. Ruang kelas berukuran 4x 5 

meter ini sangat nyaman untuk proses belajar mengajar Blessing Education 

Center. 

4.3.7 Biaya Operasi 

1. Biaya Listrik dan Air 

Tabel 19 Biaya Listrik dan Air 

Jenis Kebutuhan Biaya (Bulan) Biaya (Tahun ) 

Listrik 200.000 2.400.000 

Air 84.000 1.008.000 

Total 284.000 3.408.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Tabel di atas merupakan tabel rencanabiaya listrik dan air pada tahun 

2018. Total biaya listrik dan air Blessing Education Center pada tahun 2018 

adalah Rp 3.408.000 

Tabel 20 Total Biaya Listrik dan Air 

Tahun Total Biaya Listrik dan Air 

2018 3.408.000 

2019 3.600.000 

2020 3.900.000 

2021 4.300.000 

2022 4.800.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Tabel di atas menunjukkan rencanabiaya listrik dan air Blessing Education 

Center selama 5 tahun. Di mana terjadi kenaikan 5,8 % pada tahun 2018 , 8,3 % 

pada tahun 2019, 10 % pada tahun 2020, dan kenaikan 12 % pada tahun 2021. 
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2. Biaya Tenaga Kerja 

Pengeluaran biaya untuk tenaga kerja Blessing Education Center dipengaruhi 

oleh kebutuhan jumlah tenaga kerja dan upah yang diterima oleh tenaga kerja. Di 

Blessing Education Center ada dua macam sistem komponen upah, yaitu 

penghasilan tetap bagi pegawai administrasi dan profit sharing bagi patner/tenaga 

pengajar. Patner akan mendapat 50 % dari total jumlah uang les murid yang 

dipegang. Misalnya tahun 2018 biaya kursus 1 murid Rp.200.000, sedangkan 

jumlah murid yang di ajar seorang patner adalah 33 murid, maka penghasilan 

yang diperoleh patner tersebut adalah Rp.3.300.000 dengan perincian sebagai 

berikut: 

33 murid X Rp200.000 X (50%) = Rp.3.300.000 
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Tabel 21 Share Profit Patner dalam 5 Tahun  

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah Murid (kenaikan 10 %) 100 110 121 133 146 

Biaya Kursus (kenaikan 7,5%) 200,000 215,000 230,000 250,000 270,000 

Share Profit 3 Patner 118.800.000 141.900.000 166.980.000 199.500.000 236.520.000 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017)  

Berikut rumus perhitungan rencana biaya pengeluaran Blessing Education Center untuk tenaga kerja : 
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Apabila dihitung menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat dianggarkan pengeluaran biaya selama 5 tahun untuk tenaga kerja 

sebagai berikut: 

Tabel 22 Anggaran Biaya Tenaga Kerja untuk 5 Tahun 

Jenis Tenaga Kerja 

2018 2019 2020 2021 2022 

Gaji Gaji Gaji Gaji Upah 

Partner (3) 9,900,000 11,825,000 13,915,000 16,625,000 19,710,000 

Tenaga Kerja Admin (1) 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

Total Biaya       Per Bulan 11,700,000 13,625,000 15,715,000 18,425,000 21,510,000 

Total Biaya       Per Tahun 140,400,000 163,500,000 188,580,000 221,100,000 258,120,000 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 
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3. Biaya Seragam 

Biaya seragam adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan akan seragam karyawan. Seragam yang dibutuhkan berjumlah 4, sesuai 

dengan jumlah karyawannya.  

Tabel 23 Biaya Seragam pada Blessing Education Center 

Keterangan Per tahun 

Seragam @Rp 125.000 

Total karyawan 4 

@karyawan 2 seragam 

Rp 1.000.000 

Total Rp 1.000.000 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

 Pada setiap tahun seragam akan diberikan yang baru kepada masing- 

masing karyawan. Hal ini diupayakan untuk menjaga kualitas dari seragam yang 

dikenakan oleh karyawan.  

4. Total Biaya Operasi 

Tabel 24 Total Kebutuhan Operasi Tahun Pertama 

Jenis Kebutuhan 2018 

BTKL 140.400.000 

Listrik Air 3.408.000 

Biaya seragam 1.000.000 

Total 144.808.000 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

Tabel di atas adalah tabel total kebutuhan operasi di tahun 2018. Total 

kebutuhan terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, seragam, listrik , air, dan biaya 

lain- lain.  
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5. Total Kebutuhan Sewa Tempat dan Peralatan  

Tabel 25 Total Kebutuhan Sewa Tempat dan Peralatan 

Jenis Biaya Total Biaya 

Biaya sewa ruko (40.000.000 x 5 th) 200.000.000 

Biaya peralatan (aktiva tetap) 105.718.000 

Total 398.968.000 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

Tabel di atas merupakan total kebutuhan pendukung physical evidence, yang 

terdiri dari biaya sewa ruko dan biaya aktiva tetap.  

4.4 Aspek Sumber Daya Manusia 

Dengan melihat pada perencaanan sumber daya manusia , deskripsi kerja, 

spesifikasi kerja, seleksi, dan struktur organisasi maka tercipta rencana bisnis 

dalam aspek sumber daya manusia Blessing Education Center.  

4.4.1Struktur Organisasi 

Gambar 14 Struktur Organisasi pada Blessing Education Center 

 

4.4.2Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di Blessing Education Center berjumlah 4 orang, 

yaitu pemilik yang sebagai pemimpin dan juga pengajar, 2 orang partner / guru , 

dan 1 tenaga administrasi.  
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(1) Deskripsi Kerja 

Blessing Education Center beroperasi dari hari Senin –Sabtu pukul 14.00 – 

22.00. Partner datang ke Blessing Education Center sesuai dengan jadwal 

mengajar yang beliau miliki. Patner tidak perlu  datang jika tidak ada jadwal 

mengajar. Berbeda dengan tenaga administrasi yang harus selalu datang di jam 

Blessing Education Center buka.  

Tabel 26 Job Description dan Job Specification Blessing Education Center 

Posisi  Job Description Job Specification 

Pemimpin 

1. Melakukan pengawasan 

terhadap karyawan 

2. Melakukan motivasi dan arahan 

kepada karyawan 

3. Berperan dalam mengambil 

keputusan bisnis, dan 

bertanggung jawab akan 

keuangan Blessing Education 

Center 

Posisi kepala ditempati oleh 

pemilik 

Patner/ guru 

(2 orang ) 

1. Mengajar murid yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing 

patner . 

2. Memastikan kelulusan anak di 

sekolah dalam bidang mandarin 

dan atas kelulusan anak di 

Blessing Education Center 

1. Lulusan S1 sastra 

mandarin 

2. Memiliki passion 

mengajar 

 

Tenaga 

administrasi 

1. Mengolah semua data Blessing 

Education Center kelengkapan, 

keamanan dan kerapian. 

2. Menjalin hubungan baik dengan 

orang tua murid untuk keperluan 

administrasi 

1. Memiliki pengalaman 

kerja di bidang 

administrasi min 2 tahun 

2. Sabar 

3. Berkepribadian menarik 

4. Jujur 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

(2) Seleksi  

Pencarian partner dilakukan dengan cara memasang iklan pada surat kabar 

selama 3 hari. Seleksi ini dilakukan agar patner yang mengajar adalah patner yang 
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benar- benar berkualitas tinggi. Seleksi akan dilakukan dengan wawancara selama 

15 menit dengan menggunakan bahasa mandarin, dan tes tertulis selama 15 menit.  

Materi wawancara yang akan ditanyakan kepada calon tenaga kerja adalah 

seperti berikut : 

1. Memperkenalkan diri dengan singkat 

2. Alasan mengapa memilih pekerjaan sebagai guru mandarin / tenaga 

administrasi 

3. Kelebihan dalam berbahasa mandarin / menjadi tenaga administrasi 

4. Pengalaman kerja yang dimiliki 

5. Alasan mengundurkan diri dari pekerjaan yang sebelumnya 

6. Dari mana mengetahui informasi lowongan pekerjaan di Blessing 

Education Center.  

7. Alasan melamar di Blessing Education Center 

8. Hal yang akan dilakukan untuk dapat memberi kontribusi positif kepada 

Blessing Education Center 

9. Untuk guru : diskusi penerapan proses belajar dengan metode kreatif. 

 Calon ternaga kerja yang baik akan mampu menjawab pertanyaan- 

pertanyaan tersebut dengan baik. Selain itu, tenaga kerja yang telah memiliki 

pengalaman kerja dibidangnya yang menjadi nilai utama diterimanya seseorang. 

Bukan hanya jawaban yang dinilai pada saat wawancara, namun juga gerak tubuh 

calon tenaga kerja akan dinilai.  

(3) Orientasi, Pelatihan, dan Evaluasi 
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Setelah melalui proses rekrutmen dan seleksi, kemudian tenaga kerja menjadi 

bagian dari Blessing Education Center dan mendapat orientasi. Pengenalan akan 

pekerjaan yang digeluti secara mendetail agar karyawan mampu bekerja dengan 

lebih efektif dan efisien adalah orientasi.  

 Berikut merupakan masing- masing orientasi setiap jabatan : 

1. Patner    : Latihan mengajar dengan metode pembelajaran 

kreatif, yaitu dengan games, bernyanyi, dan membacakan cerita pada 15 

menit terakhir pelajaran. Pada orintasinya, patner akan mengajar murid 

secara langsung dan mendapat pendampingan dari pemimpinnya.  

2. Tenaga Administrasi : Pelatihan untuk dapat membuat data dan file 

menjadi lengkap dan rapi. Selain itu juga, pelatihan bagaimana berbicara 

dengan konsumen yang sopan dan persuasif, agar dapat menjadi marketing 

yang baik dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan.  

 Evaluasi adalah pemberian penilaian terhadap kinerja karyawan, untuk 

mengoptimalkan kinerja. Dengan evaluasi, maka bisa memperbaiki kesalahan dan 

bekerja dengan lebih baik.  

 Standar evaluasi pada Blessing Education Center adalah sebagai berikut : 

1. Datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan jam kerja. 

2. Penampilan yang bersih dan rapi. 

3. Mampu menjaga ketertiban kelas  

4. Nilai anak- anak di sekolah dan di Blessing Education Center juga menjadi 

evaluasi kualitas pengajaran patner 
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5. Tidak ada handphone yang digunakan oleh murid maupun guru ketika 

proses belajar mengajar. 

 Evaluasi terhadap kinerja diperlukan untuk memperbaiki kelakuan dalam 

mencapai tujuan. Apabila standar tersebut semuanya tidak dapat dipenuhi oleh 

tenaga kerja, maka tenaga kerja akan diberhentikan dari Blessing Education 

Center.  

(4) Memberhentikan Karyawan 

Pemberhentian karyawan dapat dilakukan dari pihak pemilik ataupun karyawan 

sendiri. Karyawan yang akan diberhentikan, adalah orang yang tidak mampu 

memperbaiki kesalahannya, setelah ditegur berulang- ulang dan melanggar semua 

dari standar kualitas kerja Blessing Education Center. Alasan pemberhentian 

tenaga kerja lainnya : 

1. Karyawan mengalami sakit keras 

2. Melakukan tindak kriminal di Blessing Education Center 

3. Mabuk / memakai narkoba /berjudi . 

(5) Memotivasi Karyawan 

Memotivasi karyawan adalah dorongan yang diberikan pemimpin kepada 

karyawannya, demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan 

pemberian bonus, apabila patner mampu mencapai target. Targetnya adalah anak- 

anak mendapat nilai 100 mandarin di Blessing Education Center dan di sekolah 

pada ujian akhir. Apabila murid mampu mendapat hasil tersebut, maka patner 

akan mendapat Rp 150.000 / murid. Tindakan lainnya, adalah menegur jika 

karyawan melakukan kesalahan, memuji jika karyawan menjukkan prestasi 
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(mampu membawa anak- anak didik mengikuti lomba dan menang). Apabila 

anak- anak mengikuti lomba dan menang akan mendapat bonus Rp 150.000 / 

murid. Mengadakan acara di luar, seperti makan bersama, berlibur bersama, untuk 

meningkatkan keakraban anggota Blessing Education Center.  

4.5 Aspek Keuangan 

 Perencanaan bisnis pada aspek keuangan dilakukan dengan melihat pada 

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, NPV, PP, PI, dan IRR yang 

akan dijelaskan secara rinci di bagian bawah. 
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4.5.1 Laporan Laba Rugi  

Tabel 27 Laporan Laba Rugi 

LAPORAN LABA RUGI 

Lembaga Khursus Bahasa Blessing Education Center Tahun 2018- 2022 ( dalam Rupiah ) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Pendapatan 240,000,000 283,800,000 333,960,000 399,000,000 473,040,000 

Laba Kotor 240,000,000 283,800,000 333,960,000 399,000,000 473,040,000 

Biaya Pemasaran 2,310,000 2,500,000 2,600,000 2,600,000 2,700,000 

Biaya Penyusutan Peralatan  2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 

Biaya Gaji Karyawan 140,400,000 163,500,000 188,580,000 221,100,000 258,120,000 

Biaya Listrik dan Air 3,408,000 3,600,000 3,900,000 4,300,000 4,800,000 

Biaya Seragam 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

Total Biaya Operasional  149,488,000 172,970,000 198,450,000 231,370,000 268,990,000 

EBT 90,512,000 110,830,000 135,510,000 167,630,000 204,050,000 

Pajak (10%) 9,051,200 11,083,000 13,551,000 16,763,000 20,405,000 

EAT 81,460,800 99,747,000 121,959,000 150,867,000 183,645,000 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 
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4.5.2 Laporan Arus Kas 

Tabel 28 Laporan Arus Kas 

LAPORAN ARUS KAS 

Lembaga Khursus Bahasa Blessing Education Center Tahun 2017- 2022 ( dalam Rupiah ) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kas Masuk  

Pendapatan   240,000,000 283,800,000 333,960,000 399,000,000 473,040,000 

Modal Sendiri 439,858,000           

Total Kas Masuk 439,858,000 240,000,000 283,800,000 333,960,000 399,000,000 473,040,000 

Kas Keluar 

Sewa tempat dan Peralatan  398,968,000           

Biaya Pemasaran   2,310,000 2,500,000 2,600,000 2,600,000 2,700,000 

Biaya Gaji Karyawan   140,400,000 163,500,000 188,580,000 221,100,000 258,120,000 

Biaya Listrik dan Air   3,408,000 3,600,000 3,900,000 4,300,000 4,800,000 

Biaya Seragam    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

Pajak   9,051,200 11,083,000 13,551,000 16,763,000 20,405,000 

Total Kas Keluar 398,968,000 156,169,200 181,683,000 209,631,000 245,763,000 287,025,000 

Selisih 40,890,000 83,830,800 102,117,000 124,329,000 153,237,000 186,015,000 

Saldo Kas Awal 0 40,890,000 124,720,800 226,837,800 351,166,800 504,403,800 

Saldo Kas Akhir 40,890,000 124,720,800 226,837,800 351,166,800 504,403,800 690,418,800 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 
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*) Pendapatan tahun 2018,240.000.000 berasal dari = 

(100 murid x Rp200.000 (uang les perbulan) x 12 bulan) = 240.000.000  

Pendapatan tahun 2019,283.800.000 berasal dari =  

(110 murid x Rp215.000 (uang les perbulan) x 12 bulan) = 283.800.000 

Pendapatan tahun 2020, 333.960.000 berasal dari = 

(121 murid x Rp 230.000 (uang les per bulan) x 12 bulan ) = 333.960.000 

Pendapatan tahun 2021, 399.000.000 berasal dari = 

(133 murid x Rp 250.000 (uang les per bulan) x 12 bulan ) = 399.000.000 

Pendapatan tahun 2022, 473.040.000 berasal dari =  

(146 murid x Rp 270.000 (uang les per bulan) x 12 bulan ) = 473.040.000 
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4.5.3 Neraca  

Tabel 29 Neraca 

LAPORAN NERACA 

Lembaga Khursus Bahasa Blessing Education Center Tahun 2017- 2022 ( dalam Rupiah ) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiva 

Kas 40,890,000 124,720,800 226,837,800 351,166,800 504,403,800 690,418,800 

Sewa Tempat dan Aktiva Tetap 398,968,000 398,968,000 398,968,000 398,968,000 398,968,000 398,968,000 

Akumulasi Penyusutan Peralatan* 0 -2,370,000 -4,740,000 -7,110,000 -9,480,000 -11,850,000 

Total Aktiva  439,858,000 521,318,800 621,065,800 743,024,800 893,891,800 1,077,536,800 

Passiva 

Modal (Akhir) 439,858,000 439,858,000 521,318,800 621,065,800 743,024,800 893,891,800 

Laba tahun berjalan (EAT) 0 81,460,800 99,747,000 121,959,000 150,867,000 183,645,000 

Total Passiva  439,858,000 521,318,800 621,065,800 743,024,800 893,891,800 1,077,536,800 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

*) Akumulasi penyutan peralatan = biaya penyusutan perlatan x jumlah tahun; bersifat mengurangi aktiva tetap.
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4.5.4 Penilaian Kelayakan Investasi 

a. Net Present Value (NPV) 

Tabel 30 Net Present Value (NPV) 

Tahun EAT Depresiasi Cash Inflow NSFB (10%) PV 

1     81,460,800  2,370,000 83,830,800 0.909 76,209,818 

2     99,747,000  2,370,000 102,117,000 0.826 84,394,215 

3   121,959,000  2,370,000 124,329,000 0.751 93,410,218 

4   150,867,000  2,370,000 153,237,000 0.683 104,662,933 

5   183,645,000  2,370,000 186,015,000 0.621 115,500,680 

Total PV 474,177,864 

Initial Investment 439,858,000 

NPV  34,319,864 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

*) Keterangan : 

Cash Inflow   = EAT + Depresiasi 

Present Value (PV) = Cash Inflow x NSFB 

NPV    = Total PV – Initial Investment  

 

Kesimpulan: 

Nilai NPV Rp34,319,864 positif maka usulan proyek investasi tersebut 

dinyatakan layak (diterima), artinya dana sebesar Rp439,858,000 yang di 

investasikan tersebut dapat menghasilkan present value cash flow Rp34,319,864. 
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b. Payback Period (PP)  

Tabel 31 Payback Period (PP) 

Modal Awal 439,858,000 

Tahun Kumulatif CF Sisa Modal 

2018 124,720,800 315,137,200 

2019 226,837,800 213,020,200 

2020 351,166,800 88,691,200 

2021 504,403,800 -64,545,800 

PP = 3 tahun + 
88,691,200 

504,403,800 

PP = 3 tahun + 0.18 

PP = 3,18 tahun 

 Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

Kesimpulan: 

Dengan Payback Period 3 tahun 2 bulan lebih cepat dari jangka waktu umur 

ekonomi proyek 5 tahun maka usulan proyek investasi tersebut dinyatakan layak 

(diterima). 

 

c. Profitability Index (PI) 

PI = Total PV 

  Initial Investment 

PI = 474,177,864 

  439,858,000 

PI = 1.07802 

 

Kesimpulan: 

Nilai PI 1.07802 > 1 maka usulan proyek investasi tersebut dinyatakan layak 

(diterima), artinya present value cash inflow yang dihasilkan proyek investasi 

tersebut lebih besar dari present value cash outflow. 
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d. Internal Rate of Return (IRR) 

Tabel 32 Internal Rate of Return (IRR) 

Tahun EAT Depresiasi Cash Inflow NSFB (13%) PV 

1     81,460,800  2,370,000 83,830,800 0.885 74,186,549 

2     99,747,000  2,370,000 102,117,000 0.783 79,972,590 

3   121,959,000  2,370,000 124,329,000 0.693 86,166,234 

4   150,867,000  2,370,000 153,237,000 0.613 93,983,122 

5   183,645,000  2,370,000 186,015,000 0.543 100,961,489 

Total PV 435,269,984 

Initial Investment 439,858,000 

NPV  -4,588,016 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

IRR 

DF1 = 10% NPV1 = 34,319,864 

DF2 = 13% NPV2 = -4,588,016 

Selisih 3% selisih 38,907,880 

Tiap kenaikan 1% NPV turun sebesar = 1,296,929,339 

IRR = 10% +  34,319,864   

  

 

1,296,929,339   

IRR = 10% +  2.65%   

IRR = 12.65%     

 

Kesimpulan: 

IRR 12,65% adalah tingkat bunga yang menjadikan NPV sama dengan nol karena 

menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas 

bersih. IRR 12,65% > suku bunga maka usulan proyek investasi tersebut 

dinyatakan layak (diterima). 


