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BAB IX 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

A. Ringkasan Kegiatan Usaha 

Bab ini merupakan ringkasan eksekutif dari rencana usaha bisnis yang sudah dibuat yaitu 

bisnis kursus masak Yellow Rice Culinary Center. Ringkasan eksekutif ini dibuat berdasarkan 

kajian terhadap aspek-aspek yang ada pada bab-bab sebelumnya. Nama perusahaan yang akan 

didirikan oleh penulis adalah Yellow Rice Culinary Center yang terletak di Komplek Ruko 

Gading Residence Blok E No 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kursus masak Yellow Rice 

Culinary Center memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi untuk melakukan kontak dengan 

pihak kursus untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kursus yaitu 021-

4528078 / 089650204666. 

Kursus masak Yellow Rice Culinary Center merupakan bisnis yang bergerak dalam 

bidang jasa kursus memasak dengan spesialisasi masakan-masakan khas Indonesia dengan 

pilihan program yang beragam seperti Professional Chef Program, Pastry & Bakery Course, 

Short Cooking Course & Private Cooking Course. 

Konsumen yang dituju oleh kursus masak Yellow Rice Culinary Center memiliki segmen 

yang berada di wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya, berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, berumur antara 18 - 40 tahun, murid sma, smk atau perguruan tinggi, orang yang 

memiliki profesi sebagai karyawan, wirausaha dan ibu rumah tangga, berada pada kelas 

ekonomi menengah dengan pendapatan diatas Rp 5.200.000,00 , memiliki hobi memasak dan 

merupakan penggemar dari masakan-masakan tradisional khas Indonesia, serta orang yang ingin 
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mendalami atau menambah pengetahuannya dalam bidang kuliner dengan cara mengikuti jasa-

jasa pendidikan seperti kursus memasak. 

 

Visi:  

Menjadi pusat pelatihan dan pendidikan kuliner dengan spesialisasi masakan nusantara terbaik 

di Indonesia bagi para calon Chef & pengusaha kuliner. 

 

Misi: 

1. Memberikan kurikulum pendidikan khusus masakan Indonesia terbaik bagi para siswa yang 

menempuh pendidikan kuliner di Yellow Rice Cullinary Center. 

2. Menyediakan instruktur-instruktur yang berkompetensi dan berpengalaman di bidang kuliner 

Indonesia. 

3. Menumbuhkan kecintaan terhadap masakan Indonesia bagi setiap siswa yang menempuh 

pendidikan di kursus masak Yellow Rice Cullinary Center. 

 

Dari sisi keuangan, bisnis kursus masak Yellow Rice Culinary Center dikategorikan 

layak untuk dijalankan. Dilihat dari performa laporan laba rugi selama 5 tahun ke depan yaitu 

dari tahun 2018 - 2022, Kursus masak Yellow Rice Culinary Center menghasilkan laba yang 

meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari performa laporan arus kas, arus kas akhir selalu bernilai 

positif dan juga meningkat setiap tahunnya. Sedangkan hasil dari perhitungan dengan 

menggunakan penilaian kelayakan investasi adalah layak dengan menghasilkan NPV sebesar 
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Rp 776.250.970,00 dengan menggunakan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 13,01%. Nilai 

IRR yang didapat dari hasil perhitungan adalah sebesar 34,68 % dimana nilai tersebut lebih 

besar dari pada Rate of Return yang diharapkan yaitu sebesar 13,01%. Selain itu, diketahui 

periode pengembalian investasi adalah selama 2 tahun 10 bulan 2 hari. Dari hasil perhitungan-

perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kursus masak Yellow Rice Culinary Center 

adalah investasi yang layak untuk dijalankan.   

 


