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Ringkasan Eksekutif

Industri wisata terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa
tahun terakhir. Bahkan liburan saat ini bisa menjadi kebutuhan primer sebagian besar orang,
karena sudah banyak faktor yang mendorong yang mendorong hal tersebut, salah satunya
banyak penawaran paket wisata atau fasilitas wisata yang tidak hanya eksklusif untuk
kalangan atas tetapi bisa didapatkan oleh semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu usaha
ini dibuat untuk berusaha memasuki atau menembus pasar pariwisata tersebut.
Lets Kuy tur dan travel merupakan bisnis usaha yang bergerak dalam bidang jasa
pariwisata sekaligus dibuat untuk meningkatkan potensi wisata khususnya di daerah
Indonesia. Oleh karena itu kami berusaha memanfaatkan potensi wirausahawan muda dan
kreatif agar dapat semakin berkembang.
Konsep yang Lets Luy tur dan travel tawarkan adalah konsep modern, yaitu
perusahaan ini akan memberikan fasilitas yang sangat modern mulai dari transportasi hingga
akomodasi penginapan. Pada saat konsumen jenuh menghadapi aktivitas sehari-hari, solusi
yang tepat adalah pergi berlibur bersama keluarga ataupun teman. Untuk liburan seperti ini
yang dicari adalah agen travel yang memberikan fasilitas modern dan pelayanan yang baik
sehingga mereka merasa puas dan nyaman.
Prospek penjualan kami pun cukup tinggi depan peningkatan sebesar 15%. Usaha ini
cukup menjanjikan dengan prospek keuntungan yang didapat, karena dalam kurun waktu 3
tahun 3 bulan 7 hari usaha ini sudah mendapatkan modal yang digunakan pada awal usaha
didirikan.
Surat izin usaha, semua perizinan agen maskapai penerbangan maupun transportasi
lain dan juga akomodasi penginapan juga akan disiapkan agar konsumen mendapatkan
pelayan yang baik serta terpercaya sesuai yang konsumen inginkan dan mereka pilih.
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BAB I
PEMBUKAAN

1. Pendahuluan
Sebagai pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia, Tidak heran jika jakarta dijadikan
salah satu tempat atau lokasi yang ideal untuk memulai bisnis baru atau usaha baru yang
dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibanding dengan di kota lainnya di
Indonesia, jika kita dapat mengatur dan membuat perencanaan sebaik mungkin.Bisnis yang
banyak dilakukan oleh masyarakat di Jakarta khususnya Jakarta Selatan adalah di bidang
kuliner karena sebagian besar anak muda suka berkumpul dengan sesama di sebuah cafe
maupun restoran.Bisnis yang cukup menjanjikan di kota ini adalah bisnis tur dan travel,
karena di setiap tahun pasti banyak anak muda , karyawan kantor , maupun keluarga yang
ingin berlibur untuk melepaskan penat setelah beraktivitas. Jika beberapa tahun lalu banyak
orang yang berlibur mengurus semuanya sendiri mulai dari transportasi, tiket wisata, maupun
akomodasi penginapan, sekarang orang jauh lebih menginginkan hal yang mudah dan simple,
sehingga usaha tur dan travel ini dapat menjadi pilihan orang yang ingin berlibur secara
mudah dan simple karena pihak tur dan travel akan menyiapkan paket yang bervariasi mulai
dari harga,jumlah tempat wisata dan fasilitas yang diberikan.
Rencana usaha yang akan dibuat adalah tur dan travel. Pendirian tur dan travel ini
didasari karena banyak masyarakat atau konsumen yang ingin berlibur bersama keluarga dan
teman maupun karyawan kantor yang ingin melakukan acara gathering bersama.Usaha ini
dibuat agar memudahkan konsumen membuat rencana bepergian sehingga mereka tidak perlu
kesulitan menyiapkan semua akomodasi.Usaha ini juga tidak akan mengambil keuntungan
yang berlebih dan berlipat ganda (riba) sehingga harga paket pun tidak melonjak tinggi.
Harga paket wisata yang disediakan pun bervariatif tergantung bugdet dari konsumen dan
tergantung fasilitas yang dipilih.Harga yang dipilih pun akan ditetapkan di awal tanpa ada
perubahan sehingga dihindarkan dari gharar atau ketidakjelasan.
Pemilik tur dan travel ini sebelumnya belum pernah bekerja di usaha tur dan travel,
tetapi pemilik usaha sudah mempunyai pengalaman menggunakan berbagai macam tur dan
travel lainnya sehingga mengetahui apa kekurangan yang diinginkan konsumen dan apa
kelebihan yang dapat membuat konsumen puas terhadap tur dan travel yang akan didirikan
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oleh pemilik.Usaha travel ini bukan hanya untuk tur syariah atau religi tetapi usaha tur dan
travel ini akan menerapkan prinsip syariah yaitu jujur dan amanah dan akan menyiapkan
fasilitas tempat ibadah.Fasilitas yang diberikan untuk konsumen adalah yang terbaik agar
usaha ini dapat kepercayaan dari konsumen dan mengutamakan nilai kejujuran dalam hal
promosi kepada konsumen mengenai tempat wisata maupun tujuan wisata yang akan dipilih
oleh konsumen.
Menurut beberapa suvei di internet, masyarakat sangat membutuhkan usaha tur dan
travel ini saat masa-masa peak dan high season. Karena paket wisata akan sangat dibutuhkan
untuk memudahkan mereka untuk pergi bersama keluarga.Kesimpulan dari hal ini adalah
usaha tur dan travel ini memiliki peluang yang sangat besar di Jakarta khususnya Jakarta
Selatan dan membuka peluang membuat cabang di kota lain di Indonesia.Karena banyak
sekali konsumen atau orang yang ingin berlibur dan mengedepankan kemudahan di saat ingin
bepergian.
Tur dan travel ini akan didirikan di jalan Setiabudi Jakarta Selatan dengan alasan
daerah ini strategis karena dekat dengan perkantoran, lembaga pendidikan seperti sd, smp,
sma,

maupun universitas, dan juga banyak dekat tempat tinggal penduduk mulai dari

perumahan maupun apartemen.Sehingga sesuai dengan target konsumen usaha ini. Usaha tur
dan travel yang ada di Setiabudi Jakarta Selatan ada beberapa yang sama seperti Redimazo
Travel dan Dwidaya Tour sehingga akan sama sama bersaing mulai dari harga, pelayanan,
benefit, dan promo paket wisata yang diberikan.Namun usaha travel saya yang akan dibuat
akan selalu berusaha mengembangkan hal yang baru untuk kemudahan konsumen sehingga
dapat bersaing terhadap usaha tur dan travel yang lebih dahulu didirkan.
2. Tujuan Membuat Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Tujuan utama membuat laporan studi kelayakan bisnis tur dan travel adalah membuat
keputusan menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Namun
demikian, tujuan secara khusus adalah :
a. Membuat Perencanaan
Beberapa hal yang yang dilakukan dalam perencanaan adalah membuat jumlah modal
atau dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha, lokasi usaha yang akan didirikan,
tenaga kerja yang dibutuhkan , dan prosedur pelaksanaan usaha.
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b. Meminimalisir Risiko Kerugian
Membuat laporan studi kelayakan bisnis mampu memperkirakan atau memprediksi
risiko yang dapat kita hindari atau kendalikan dan mampu menganalisis apa yang
dapat kita lakukan untuk menghindari risiko yang besar.

c. Memudahkan Pengendalian dan Pengawasan
Dengan adanya laporan SKB yang telah ditetapkan seperti job spesifikasi dan job
deskripsi pelaksanaan usaha akan lebih mudah dilaksanakan dan dapat diawasi
dengan lebih teratur sesuai peraturan yang telah dibuat.

3. Kunci Kesuksesan Bentuk Usaha Tur dan Travel

a. Harga
Harga yang ditetapkan dalam paket wisata merupakan hal penting karena konsumen
akan membandingkan harga paket wisata di tempat lain.

b. Fasilitas
Fasilitas yang diberikan merupakan salah satu kunci kesuksesan karena sebagai
konsumen pasti menginginkan fasilitas yang lengkap dan modern.

c. Pelayanan yang baik
Sebuah usaha jasa pelayanan pasti harus memberikan pelayanan terbaik, mulai dari
awal mereka ingin mecari tahu informasi paket wisata sampai pada saat melaukan
perjalanan. Memberikan pelayanan yang ramah dan baik akan membuat mereka
menjadi konsumen setia.

d. Tempat yang strategis
Tempat yang strategis yang mudah dijangkau akan memudahkan konsumen untuk
memesan paket wisata tur dan travel karena mereka tidak akan kesulitan mencari
tempat usaha tersebut.

BAB II
ANALISIS MAKRO EKONOMI

1. Analisis Ekonomi
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019

Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,88
5,88
6,22
6,17
6,23

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta

Pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 5,88% dan tidak
berubah pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat tajam dari 5,88 menjadi 6,22, namun
pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sedikit
ke angka 6,17% dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 6,23%.
Berdasarkan pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat pertumbuhan
ekonomi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun pada tahun
2018 mengalami penurunan. Ini membuktikan bahwa provinsi DKI Jakarta berpotensi atau
memiliki kesanggupan untuk membuka usaha tur dan travel.

2. Analisis Demografi
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019

Jumlah Penduduk
10.177.924
10.280.000
10.370.000
10.467.629
10.504.100

Pertumbuhan (%)
1,00 %
0,88 %
0,94 %
0,73 %

Sumber : Databoks dan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami
peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Di tahun 2015 jumlah penduduk sebesar
10.177.924 jiwa naik sebesar 1 % pada tahun 2016 menjadi 10.280.000, sedangkan pada
tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,88 % menjadi 10.370.000. Pertumbuhan
4
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penduduk di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan 0,94 % menjadi sebesar 10.467.629
jiwa dan naik sebesar 0,73 % di tahun 2019 menjadi 10.504.100 jiwa. Berdasarkan data diatas
tingkat pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup tinggi
sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi potensi prospek usaha tur dan travel karena
konsumen sebagai target pasar cukup besar.

3. Analisis Sosial Budaya
Sebagian besar masyarakat DKI Jakarta adalah masyarakat yang aktivitas nya sangat
padat sehingga saat ada waktu libur seperti libur nasional maupun akhir pekan,
sebagian besar bepergian keluar kota unutk menghabiskan waktu bersama keluarga.
Dari yang terdekat seperti daerah puncak Jawa Barat, Bandung , hingga luar pulau
jawa. Karena banyaknya kesibukan pekerjaan maupun aktivitas lainnya , masyarakat
DKI Jakarta terbiasa mencari sesuatu yang mudah atau praktis. Sehingga tur travel ini
sangat membantu mereka dalam merencakan dan menyiapkan liburan bersama
keluarga maupun teman.

4. Analisis Hukum dan Politik
Pemilik usaha adalah seorang yang mempunyai hobi travelling atau berlibur ke
berbagai penjuru kota di Indonesia. Selain itu yang terpenting adalah pemilik
mempunyai wawasan tentang usaha bisnis tur dan travel ini karena sering
menggunakannya. Perizinan yang harus dipenuhi adalah :

a. Akta notaris pendirian perusahaan
b. Surat pengesahan pendirian perusahaan di Kemenkumham
c. Izin domisili
d. NPWP perusahaan
e. Surat izin usaha pariwisata (TDUP
f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
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5. Analisis Teknologi
Usaha Tur dan Travel ini menggunakan teknologi yang sanagat modern dari segi
armada transportasi yang dilengkapi fasilitas seperti AVOD (Audio Video on
Demand). Untuk pemasaran pun usaha ini salah satunya

menggunakan promosi

melalui sosial media yang sekarang banyak orang sudah menggunakannya seperti
instagram.

BAB III
ANALISIS STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT
(SWOT)

Strength
Akan mempunyai rekananan atau partner kerjasama dengan akomodasi penginapan
maupun transportasi sehingga fasilitas yang diberikan adalah fasilitas terbaik dan
terlengkap sehingga tidak mengecewakan konsumen.

Weakness
Usaha ini merasa kesulitan jika ada konsumen yang memesan paket tur dalam
jangka waktu dekat karena kurang waktu persiapan dan menghubungi beberapa
tujuan akomodasi harus membutuhkan waktu yang cukup agar tur yang
dilaksanakan berjalan lancar.

Opportunity
a. Banyaknya destinasi wisata baru yang membuat orang ingin bepergian atau
mengunjungi tempat tersebut.
b. Kecenderungan masyarakat DKI Jakarta yang suka berlibur membuat peluang
usaha ini semakin besar.

Threat
a. Munculnya pesaing baru yang membuat jasa sejenis dengan cara yang sama dan
pelayanan yang lebih variatif dan lengkap.
Banyaknya usaha tur dan travel yang menggunakan cara pemasaran dengan
menggunakan promosi harga yang cukup besar sehingga konsumen lebih
tertarik dengan harga yang lebih kecil.
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BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Kemampuan Pemilik
Saya selaku pemilik usaha sudah belajar untuk memahami cara kerja pada usaha tour
dan travel agar mempunyai pengetahuan yang luas tentang bisnis ini.Selain itu saya
mempunyai hobi atau kesukaan travelling jadi saya berusaha mencari tau apa yang
diinginkan pelanggan setiap melakukan perjalanan mulai dari apa yang mereka
butuhkan saat tur dan tempat tempat menarik yang diinginkan oleh pelanggan
sehingga mempunyai potensi untuk perkembangan bisnis travel yang pesat.

Jumlah Tenaga Kerja & Gaji
Pendirian Tur dan Travel membutuhkan 20 karyawan dengan gaji sesuai standar UMP
atau diatas UMP (Upah Minimum Provinsi).
Rincian gaji per bulan setiap karyawan sebagai berikut :

-4 Manager : 4 x Rp 6.000.000 = Rp 24.000.000
-8 Sales Tour & Travel : 8 x Rp 4.500.000 = Rp 36.000.000
-4 Karyawan Ticketing : 4 x Rp 4.400.000 = Rp 17.600.000
-1 Cleaning Service : 1 x Rp 4.250.000 = Rp 4.250.000

Job Spesification
 General Manager :

 Manager Accounting

- Disiplin Tinggi
-Tegas

-Mengerti pembukuan dan bisa
membuat pembukuan serta laporan
keuangan

-Berjiwa pemimpin

-Teliti dan Rajin

-Jujur

-Jujur dan disiplin
8
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 Manager Marketing
-Jujur dan Disiplin
-Inisiatif tinggi
-Rajin
-Cekatan

 Manager HRD
-Jujur dan Disiplin
-Tegas
-Cekatan
-Rajin
-Detail

 Sales
-Inisiatif
-Percaya diri
-Komunikasi yang baik
-Ramah

 Ticketing
-Rajin
-Cekatan
-Disiplin
-Teliti
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Job Description / Uraian Pekerjaan:
 DIREKTUR UTAMA :
-Memutuskan kebijakan dan peraturan yang ada di perusahaan
-Memimpin, mengawasi dan mengendalikan perusahaan

 GENERAL MANAJER :
-Menjalankan kegiatan perusahaan sesuai anggaran yang dimiliki
-Menjadi penghubung atau perantara antar bagian perusahaan dalam
memberikan ide,strategi maupun gagasan
-Bertanggung jawab kepada direktur utama

 Manajer Accounting
-Membuat catatan laporan keuangan perusahaan
-Menghitung anggaran yang disiapkan dan bisa digunakan
-Jujur dalam Pencatatan
-Bertanggung jawab kepada direktur utama

 Manajer Marketing :
-Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen.
-Memberi motivasi atau pembinaan karyawan di bagian pemasaran atau
marketing
-Melakukan perencanaan dan analisis pemasaran yang baik
-Bertanggung jawab kepada direktur utama
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 Manajer HRD / Personalia :
-Membantu General Manager dalam planning dan pengembangan perusahaan
-Bertanggung jawab dalam proses seleksi perekrutan karyawan
-Mengawasi dan melakukan evaluasi kinerja karyawan
-Bertanggung jawab kepada direktur utama

 Sales Tour & Travel
-Menawarkan dan mempromosikan jasa tur dan travel kepada pelangaan /
konsumen
-Melayani Permintaan Konsumen
-Menyiapkan Tour Guide untuk perjalanan konsumen
-Menjadi admininstrator di web online pemesanan

 Ticketing
-Memantau stok tiket
-Menjalankan semua kegiatan yang berhubungan dengan tiket transportasi
hotel dan akomodasi lainnya

BAB V
PRODUKSI / OPERASIONAL

Lokasi Usaha yang Akan Direncanakan
Lokasi usaha yang saya rencanakan adalah lokasi yang berdekatan dengan
tempat
pemasaran usaha jasa secara cepat sehingga tidak menyulitkan pelangganyang ingin
menggunakan usaha jasa saya. Seperti berdekatan dengan perumahan penduduk
maupun perkantoran dan
instansi lainnya. Lokasi tepatnya akan dibangun usaha
ini adalah di daerah Setiabudi kota Jakarta Selatan karena itu merupakan lokasi
yang cukup strategis karena dengan adanya sekolah, perkantoran, apartemen,
maupun perumahan.

Proses Produksi
-Memperkenalkan pelanggan tentang produk atau paket wisata kami dengan destinasi
wisata yang bisa mereka pilih sendiri atau direkomendasikan oleh kami.
-Menyiapkan transportasi menuju destinasi yang mereka pilih
armada atau kendaraan yang bagus dan modern.

menggunakan

-Menyiapkan akomodasi (hotel) dan makanan.
-Mengatur acara atau aktivitas ditempat destinasi yang mereka pilih.
-Menyiapkan kendaraan dari tempat wisata yang satu ke wisata lainnya
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Kualitas Produk Barang atau Jasa

Kualitas jasa yang kami berikan menghasilkan jasa yang terbaik, karena mulai dari
paket tempat destinasi yang diberikan sesuai kemauan pelanggan serta fasilitas yang
diberikan sangat modern dan sangat lengkap. Kami juga akan bekerja sama dengan
usaha akomodasi penginapan agar kami tidak memberikan rekomendasi atau pilihan
yang mengecewakan untuk konsumen

Penggunaan Teknologi

Usaha ini menggunakan teknologi yang modern karena semua fasilitas
yang
diberikan seperti kendaraan, fasilitas, Audio Video On Demand
(AVOD
sangat
modern dan lengkap, cara pemesanan juga sangat simple bisa dari aplikasi dan
voucher atau tiket bisa diambil langsung secara fisik ataupun dikirimkan melalui email serta semua kendaraan akan dipasang alat GPS untuk keamanan para konsumen
atau pelanggan yang menggunakan jasa tur dan travel kami sehingga mereka merasa
nyaman.

BAB VI
PEMASARAN

Segmentasi Pasar

:

 Demografis : Usaha ini melihat dari pendapatan dan pekerjaan seseorang , untuk
menghilangkan penat pasti setiap orang membutuhkan liburan atau refreshing. Salah
satunya dengan cara berwisata dan bisa dibantu dengan jasa tour dan travel yang
menyiapkan dari tiket , hotel dan tempat wisata.

 Geografis : Dalam pertimbangan lokasi usaha sangat penting bagi usaha ini , karena
dengan penempatan lokasi usaha di sekitar pemukiman penduduk , kantor swasta
maupun pemerintahan hingga sekolah dapat dijadikan sasaran bagi usaha tour dan
travel yang setiap periode tertentu dan saat ada event atau kegiatan mengadakan
program wisata bagi karyawan mereka.

 Income Segmentasi : Akan dibuatkan berbagai paket wisata dari paket
pelajar,keluarga hingga perusahaan atau karyawan sehingga semua kalangan bisa
memakai jasa tour dan travel kami.

 Promosi : Dibuat sesuai event seperti saat idul fitri akan dibuatkan promo atau paket
lebaran dengan nuansa idul fitri dengan tujuan kota kota besar atau tujuan mudik
pelanggan.

Targeting : Usaha ini menggunakan Selective Specialization ,dalam hal ini
perusahaan memilih segmen berbeda beda sesuai kalangan.Seperti untuk segmen
pelajar,segmen perusahaan atau karyawan dan juga segmen keluarga.Yang
membedakan adalah Harga , Tujuan wisata dan Fasilitas yang didapat saat membeli
paket tur.

Positioning : Kita harus membuat perusahaan tour dan travel kita bisa lebih dipilih
oleh pelanggan dengan cara memposisikan diri sebagai jasa tur dan travel modern.
Salah satunya memberikan tur dengan rasa nyaman dan menyenangkan dengan cara
memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik dan modern sehingga sesuai dengan
kemauan konsumen atau pelanggan.
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Potensi Pasar
Daerah Jakarta Selatan
Q = n x q x p = 1.050.756 x 1 x 30% = 315.227 x 5.000.000 = 1.576.135 Juta
Q = total permintaan pasar
n = jumlah pembeli di pasar = 1.050.756
q = jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun = 2 kali per tahun
p = harga rata-rata satuan = 5.000.000

Proyeksi Penjualan
Usaha ini menargetkan peningkatan penjualan setiap tahunnya. Pada tahun
2021 kami menargetkan penjualan sebesar 220 paket tur dan travel dengan harga jual
Rp 8.000.000 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya menjadi 242 paket di tahun
2022, 266 paket di tahun 2023, 293 paket di tahun 2024, dan 322 paket tur dan travel
di tahun 2025. Sehingga jumlah penerimaan usaha ini menjadi Rp1.760.000.000 pada
tahun 2021, dan pada tahun 2022 menjadi Rp2.226.400.000, meningkat menjadi
Rp2.816.396.000 pada tahun 2023, meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi
Rp3.562.740.940,dan pada tahun 2025 menjadi Rp4.506.867.289

Bauran Pemasaran

Dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan,
diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang biasa disebut sebagai
bauran pemasaran (marketing mix). Oleh karena itu bauran pemasaran usaha ini
adalah sebagai berikut :
•Product : Perusahaan kami akan memberikan produk berbentuk jasa layanan tur dan
travel yang akan diinginkan dan diterima oleh masyarakat dan akan meminta saran
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dari pelanggan agar bisa berkembang lebih baik dan tidak mengecewakan pelanggan
dengan jasa yang diberikan.
•Price : Perusahaan kami akan memberikan harga yang sesuai budget per segmen
sehingga pelanggan akan tertarik menggunakan jasa dari kami dan akan banyak
promo atau harga spesial untuk rombongan.
•Place : Perusahaan kami akan membuat lokasi yang sangat strategis di daerah
setiabudi Jakarta Selatan karena banyak dekat perkantoran , lembaga pendidikan dan
juga tempat tinggal masyarakat. Kami juga akan membuat layanan berbasis
online/aplikasi sehingga memudahkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa
layanan kami.
•Promotion : Perusahaan kami akan memperkenalkan jasa kami melalui sosial media
seperti instagram, facebook, twitter maupun melalui kerja sama sponsorship dengan
perusahaan.

BAB VII
KEUANGAN

1. Investasi Awal
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Aset
3 Set Komputer
1 Printer
Jaringan Internet(Modem)
5 Meja
5 Kursi
Website
2 Mobil
Air Conditioner (AC)
Sewa Kantor (1 tahun)
Total

Harga (Rp)
3 X 3.500.000 = 10.500.000
1 x 800.000
=800.000
1 x 450.000
=450.000
5 x 500.000
= 2.500.000
5 x 400.000
= 2.000.000
1 x 1.000.000 =1.000.000
2 x 125.000.000 = 250.000.000
1 x 2.500.000 = 2.500.000
1 x 85.000.000 = 85.000.000
Rp.354.750.000

2. Biaya- biaya
No.
Jenis Pengeluaran
1 Gaji Karyawan
-4 Manager
-8 Sales Tour & Travel
-4 Karyawan Ticketing
-1 Cleaning Service
2 Listrik dan Internet
3 Isi Printer dan Kertas
4 Service Mobil
5 Biaya Guide Tour
6 Bensin Mobil
7 Biaya Promosi
8 Penyusutan
Total

Jumlah Biaya (Rp)
4 x Rp 6.000.000 = 24.000.000
8 x Rp 4.500.000 = 36.000.000
4 x Rp 4.400.000 = 17.600.000
1 x Rp 4.250.000 = 4.250.000
550.000
300.000
2 x 600.000 = 1.200.000
1.500.000
500.000
300.000
30.865.000
117.065.000
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3. Modal Kerja Awal

No
Biaya Upah Langsung
1
Upah Langsung
Jumlah
No
1
a.
b.
c.
d.
2
3
4
5
6
7
8

Biaya Adminitsrasi Umum
Gaji Karyawan
4 Manager
8 Sales Tour & Travel
4 Karyawan Ticketing
1 Cleaning Service
Listrik dan Internet
Isi Printer dan Kertas
Service Mobil
Biaya Guide Tour
Bensin Mobil
Sewa Kantor
Biaya Perawatan Aktiva
Jumlah

Unit
10

Unit
300

Rp
Rp10.000

Rp30.000.000
Unit
4
8
4
1
1
1
2
1
2
1

Periode

Rp

Total

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

Rp6.000.000
Rp4.500.000
Rp4.400.000
Rp4.250.000
Rp550.000
Rp300.000
Rp600.000
Rp1.500.000
Rp250.000
Rp85.000.000
Rp2.000.000

Rp288.000.000
Rp432.000.000
Rp211.200.000
Rp51.000.000
Rp6.600.000
Rp3.600.000
Rp14.400.000
Rp18.000.000
Rp6.000.000
Rp1.020.000.000
Rp2.000.000
Rp2.052.800.000

No
Biaya Pemasaran
1 Biaya Pemasaran
Jumlah

Unit

No
Kas Minimal
1 Kas Minimal
Jumlah

Unit

Periode
12 Bulan

Rp
Rp300.000

Total
Rp3.600.000
Rp3.600.000

Periode
12 Bulan

Rp
Total
Rp150.000.000 Rp1.800.000.000
Rp1.800.000.000

Jumlah Keseluruhan

No
1
2
3
4

Total
Rp30.000.000

Rp3.886.400.000

Jenis Biaya
Biaya Upah Langsung
Biaya Administrasi Umum
Biaya Pemasaran
Kas Minimal
Jumlah Kebutuhan Dana per Tahun
Perputaran Modal Kerja
Besarnya Kebutuhan Modal Kerja

Jumlah
Rp30.000.000
Rp2.052.800.000
Rp3.600.000
Rp1.800.000.000
Rp3.886.400.000
12
Rp323.866.667

Rp9.200.000

242

2022

Rp10.580.000

266

2023

Rp12.167.000

293

2024

Rp13.992.050

322

2025

Jumlah Penjualan asumsi kenaikan 10%
Harga jual per tahun asumsi kenaikan
10%

Keterangan

Rp2.093.856.000
Rp3.672.000
Rp30.865.000
Rp2.158.993.000

Rp2.052.800.000
Rp3.600.000
Rp30.865.000
Rp2.117.265.000

-Rp357.265.000
-Rp53.589.750
-Rp303.675.250
-Rp272.810.250

Laba Sebelum Pajak
Pajak 15%
Laba Setelah Pajak
Cash Flow

Rp2.135.733.120
Rp3.745.440
Rp30.865.000
Rp2.201.555.560

2023
Rp31.212.000

Rp67.407.000
Rp10.111.050
Rp57.295.950
Rp88.160.950

2022
Rp30.600.000

2021
Rp30.000.000

Rp614.840.440
Rp92.226.066
Rp522.614.374
Rp553.479.374

Rp2.178.447.782
Rp3.820.349
Rp30.865.000
Rp2.244.969.371

2024
Rp31.836.240

Rp2.217.615.830
Rp332.642.375
Rp1.884.973.456
Rp1.915.838.456

Kenaikan 2%
Kenaikan 2%
Straight Line Method
Jumlah Seluruh Pengeluaran

Keterangan
Kenaikan 2%

Rp1.317.771.569
Rp197.665.735
Rp1.120.105.833
Rp1.150.970.833

Rp2.222.016.738
Rp3.896.756
Rp30.865.000
Rp2.289.251.459

2025
Rp32.472.965

Rp1.760.000.000 Rp2.226.400.000 Rp2.816.396.000 Rp3.562.740.940 Rp4.506.867.289 Harga jual x Jumlah Penjualan Per Tahun

Rp8.000.000
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2021

Pengeluaran
Biaya Upah Langsung
Biaya Adminitsrasi
Umum
Biaya Pemasaran
Biaya Penyusutan
Jumlah Pengeluaran

Harga Jual
Jumlah
Penerimaan

Uraian
Penerimaan
Jumlah Penjualan
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4. Analisis Cash Flow

20

5. Payback Period

Investasi (Investasi awal + Modal Kerja awal)
Cash Flow (tahun 1)

Rp678.616.667
(Rp272.810.250) –
Rp951.426.917
Rp88.160.950 –
Rp863.265967
Rp553.479.374 –
Rp309.786.593
Rp1.150.970.833 –
(Rp841.184.240)

Cash Flow (tahun 2)
Cash Flow (tahun 3)
Cash Flow (tahun 4)

= 309.786.593 / 1.150.970.833 x 12 = 3,2298
= 3 bulan
= 0,23 x 31= 7,13 = 7 hari
Jadi payback period (pp) adalah 3 tahun 3 bulan 7 hari

6. Net Present Value
Tahun
2021
2022
2023
2024
2025

Proceeds (Rp)
-Rp272.810.250
Rp88.160.950
Rp553.479.374
Rp1.150.970.833
Rp1.915.838.456

DF 30%
0,7692
0,5917
0,4552
0,3501
0,2693

Jumlah
Investasi
NPV

PV Proceeds
-Rp209.845.644
Rp52.164.834
Rp251.943.811
Rp402.954.889
Rp515.935.296
Rp1.013.153.186
Rp678.616.667
Rp334.536.519

Dari perhitungan NPV di atas diperoleh nilai positif Rp98.956.847 dan ini
menunjukkan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan
7. Profitability Index (PI)
Nilai aliran kas bersih
Investasi awal
Profitability Index

Rp1.013.153.186
Rp678.616.667
= nilai aliran kas bersih
investasi
= Rp1.013.153.186
Rp678.616.667

= 1,4929683
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8. Internal Rate of Return
Tahun
2021
2022
2023
2024
2025
Jumlah

Proceeds (Rp)
-Rp272.810.250
Rp88.160.950
Rp553.479.374
Rp1.150.970.833
Rp1.915.838.456

DF 30%

PV Proceeds

0,7692
0,5917
0,4552
0,3501
0,2693

-Rp209.845.644
Rp52.164.834
Rp251.943.811
Rp402.954.889
Rp515.935.296
Rp1.013.153.186

DF 55%
0,6452
0,4162
0,2685
0,1732
0,1118

Rp678.616.667
Rp334.536.519

Investasi
NPV

PV Proceeds
-Rp176.017.173
Rp36.692.587
Rp148.609.212
Rp199.348.148
Rp214.190.739
Rp422.823.514

-Rp255.793.153

𝟓𝟓−𝟑𝟎

IRR= 𝟑𝟎 − 𝟑𝟑𝟒. 𝟓𝟑𝟔. 𝟓𝟏𝟗 ((−𝟐𝟓𝟓.𝟕𝟗𝟑.𝟏𝟓𝟑 −𝟑𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟔.𝟓𝟏𝟗 )

IRR= 44,1674 = 44, 17 %

Dari perhitungan IRR diatas bahwa modal yang diinvestasikan sebesar apabila
Rp678.616.667 dibandingkan dengan suku bunga sebesar 30% maka investasi layak
diterima karena IRR bernilai 44,17% lebih besar dari suku bunga.

9. Break Even Point (BEP)
Tahun 2021

BEP (Unit) =

BEP (Rp) =

2.012.400.000
8.000.000 − 183.636

2.012.400.000
1−(

183.636
8.000.000

= 257

= Rp2.059.678.899

)

Tahun 2022

BEP (Unit) =

2.012.400.000
9.200.000 − 166.942

= 223
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BEP (Rp) =

2.012.400.000
1−(

166.942
9.200.000

= Rp2.049.591.622

)

Tahun 2023

BEP (Unit) =

2.012.400.000
10.580.000 − 151.766

2.012.400.000

BEP (Rp) =

1−(

151.766
10.580.000

= 193

= Rp2.041.687.212

)

Tahun 2024

BEP (Unit) =

2.012.400.000
12.167.000 − 137.969

2.012.400.000

BEP (Rp) =

1−(

137.969
12.167.000

= 167

= Rp2.035.481.561

)

Tahun 2025

BEP (Unit) =

BEP (Rp) =

2.012.400.000
13.992.050 − 125.426

2.012.400.000
1−(

125.426
13.992.050

)

= 145

= Rp2.030.602.504

BAB VIII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penilaian investasi dalam Perspektif konvensional dengan tingkat diskonto biaya
modal sebesar 30% dapat menghasilkan Net Present Value (NPV) bernilai positif
yaitu Rp334.536.519. Hal ini berarti pengembangan usaha Tur dan Travel layak untuk
dilakukan.Penggunaan metode PI (Profitability Index) menghasilkan nilai positif
sebesar 1,4929683 dimana nilai ini memenuhi syarat kelayakan profitability
indexkarena melebihi angka 1 yang berarti usaha tur dan travel ini adalah layak.
Dengan menggunakan analisis dari Internal Rate of Return (IRR) diketahui sebesar
44,17% nilai yang melebihi biaya modal yaitu sebesar 30%. Nilai ini memenuhi
syarat kelayakan investasi. Maka Penilaian Investasi diatas dapat diberi rekomendasi
bahwa pengembangan usaha tur dan travel adalah layak dilakukan.
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