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ABSTRAK 

 Nesdya Esther Sugiharti / 76160255 / 2020 / Rencana Bisnis Pendirian Usaha “DYA Tour n 

Travel” di Jakarta Utara / Pembimbing Liaw Bun Fa, Ir., S.E., M.M. 

 Rencana pendirian usaha tour & travel ini berbasis konvensional dan online yang dapat kita 

lihat bahwa masyarakat sekarang lebih sering mengeluarkan uangnya untuk melakukan kegiatan 

travelling dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Melihat luasnya peluang bisnis di bidang 

pariwisata dan sangat banyaknya kebutuhan masyarakat untuk berpergian, maka bisnis tour & travel 

ini sangat layak untuk didirikan. Potensi bisnis pariwisata sangat besar khususnya di Indonesia, 

karena ada begitu banyak pemandangan alam yang indah yang perlu diperlihatkan kepada 

masyarakat dan wisatawan asing. 

 Usaha DYA Tour n Travel ini menggunakan berbagai macam metode dalam rencana usaha 

ini, seperti menggunakan analisis SWOT, analisis Porter, analisis PESTEL, dan masih banyak lagi 

untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan usaha ini. Dengan adanya beberapa metode yang 

dipakai, salah satunya untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan berpengaruh bagi usaha ini 

kedepannya. 

 Usaha DYA Tour n Travel beroperasi di Jalan Kramat Jaya No.8, Jakarta Utara yang 

membutuhkan investasi awal sebesar Rp 378.503.000,00. Investasi ini berasal dari modal sendiri, 

orangt tua, dan saudara dekat. Target konsumen dari usaha DYA Tour n Travel tidak terbatas usia 

dan jenis kelamin, karena semua orang dapat bepergian, tetapi usia yang dianjurkan adalah umur 

enam tahun sampai dengan 65 tahun, khususnya yang tinggal di area Jakarta, di daerah Cilincing, 

Kelapa Gading, Tanjung Priok, dan sekitarnya. Perhitungan NPV dari DYA Tour n Travel pun 

menunjukkan nilai NPV lebih besar dari nol (0). Dari perhitungan payback period, DYA Tour n 

Travel di dapatkan bahwa periode payback bisnis ini adalah 2 tahun 26 hari yang masih berada 

dibawah 5 tahun, sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Begitu juga dengan nilai profitability 

index menyatakan bisnis ini layak untuk dijalankan dengan perolehan angka sebesar 4,100188305 

melebihi nilai yang seharusnya. 

Kata kunci: Rencana Pendirian Usaha, jasa tour & travel 
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ABSTRACT 

Nesdya Esther Sugiharti / 76160255/2020 / Business Plan for Establishing "DYA Tour n 

Travel" in North Jakarta / Advisor Liaw Bun Fa, Ir., S.E., M.M. 

The plan to establish a tour & travel business is conventional and online based. We can see 

that people now spend more money on traveling activities compared to previous years. Seeing the 

breadth of business opportunities in the tourism sector and the large number of communities needs 

for travel, this tour & travel business is very feasible to be established. The potential for the tourism 

business is huge, especially in Indonesia, because there are so many beautiful natural landscapes 

that need to be shown to the public and foreign tourists. 

This DYA Tour n Travel business uses various methods in this business plan, such as using 

a SWOT analysis, Porter analysis, PESTEL analysis, and many more to see the growth and 

development of this business. With several methods used, one of which is to identify things that will 

affect this business in the future. 

The DYA Tour n Travel business operates at Jalan Kramat Jaya No.8, North Jakarta which 

requires an initial investment of Rp 378,503,000.00. This investment comes from own capital, 

parents, and close relatives. The target consumers of the DYA Tour n Travel business is not limited 

to age and gender, because everyone can travel, but the recommended age is six years to 65 years, 

especially those living in the Jakarta area, in the Cilincing, Kelapa Gading, Tanjung Priok areas 

and surrounding. The NPV calculation from DYA Tour n Travel also shows that the NPV value is 

greater than zero (0). From the payback period calculation, DYA Tour n Travel found that the 

payback period of this business is 2 years 26 days which is still under 5 years, so this business is 

feasible to run. Likewise, the value of the profitability index states that this business is feasible to run 

with a figure of 4.100188305 exceeding the value it should have. 

Key words: Business Establishment Plan, tour & travel services 

 

I. Pendahuluan 

Konsep Bisnis 

 Ide bisnis yang akan diambil kali ini adalah ingin membuat bisnis travel, 

dimana berawal saat melihat masyarakat yang suka untuk bepergian atau jalan-jalan ke 

tempat wisata yang menarik perhatian mereka. Wisata-wisata di Indonesia dengan alam dan 

pemandangannya yang indah banyak orang yang tertarik membuat bisnis travel ini yang bisa 

dinikmati bersama dengan keluarga, rekan, atau berlibur dengan menghabiskan waktu 

kesendirian. Saat-saat ini sedang maraknya dengan bisnis berbasis online dan ingin 

membuka bisnis tour & travel ini dengan konsep konvensional dan juga berbasis online. 
 

Visi dan Misi Perusahaan 

 

a. Visi: 

 Menjadi perusahaan yang terdepan dan terbesar di Indonesia dalam 

bidang jasa wisata dengan memberikan pelayanan terbaik kepada 

pelanggan dan memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar 

 Mempromosikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki tempat 

pariwisata yang luar biasa indah ke turis asing (mancanegara) 
b. Misi: 

 Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional 

 Menyediakan harga tiket pesawat, kereta api, hotel, dan lain-lain yang 

menyangkut bisnis travel ini dengan harga yang terjangkau 

 Menyediakan paket pariwisata yang menarik dan terbaik 

 Memberikan promo-promo setiap bulan dan setiap periode liburan 



 Bekerja sama dengan berbagai perusahaan lain (transportasi, 

penginapan, restoran, agen travel lain) dalam hal promosi 

 Menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, karyawan, serta 

sesama usaha sejenis dalam industri yang sama 

 

Peluang Bisnis 

Saya melihat bisnis tour & travel ini memiliki peluang yang besar 

dikarenakan banyaknya tempat wisata yang dapat dikunjungi setiap wisatawan yang 

ingin berlibur baik di dalam negeri atau di luar negeri bahkan sampai wisata alam 

yang di daerah pedalaman. 

 

Bisnis ini hanya diperlukan konsistensi dan harus tetap fokus pada 

tujuannya agar bisnis yang dijalankan bisa berhasil dan sukses. Selain itu, peluang 

yang bisa kita dapatkan yaitu dari penjualan semua produk jasa seperti tiket pesawat, 

tiket kereta api, voucher hotel, paket tour, dan lain-lain. Bisnis ini juga memiliki 

potensi resiko yang dapat dibilang kecil, karena tidak adanya produk cacat, produk 

ketinggalan jaman, atau hal-hal yang menjadi resiko umum suatu bisnis pada 

penjualan produk. 

 

  Kebutuhan Dana 

Kebutuhan dana yang diperlukan saat awal membuka bisnis tour & travel 

ini untuk tahun pertama yaitu sebesar Rp 378.503.000,00. Dana diperoleh dari 

tabungan penulis sebesar Rp 8.503.000,00 pinjaman ke orang tua penulis sebesar Rp 

230.000.000,00 dan juga pinjaman berupa hibah dari saudara sebesar Rp 

140.000.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Rencana Produk/Jasa, Kebutuhan Operasional, dan Manajemen Rencana Proses 

Pelayanan Jasa dari DYA Tour n Travel 

 

Proses Pelayanan Jasa DYA Tour n Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumen datang ke 

DYA Tour n Travel 

Konsumen melakukan 

pemesanan via telepon 

Konsumen memesan 

melalui internet 

Konsumen berkonsultasi tentang tiket (pesawat, 

kereta api, dll) rental mobil, hotel, maupun rencana 

perjalanan wisatanya atau paket wisata yang tersedia 

Konsumen memasukkan data diri berupa nama 

lengkap, nomor hp, email, dan alamat 

Konsumen memilih tiket (pesawat, kereta api, dll), 

rental mobil, hotel, maupun rencana perjalanan 

wisatanya atau paket wisata yang tersedia 

Konsumen 

ditawarkan untuk 

menjadi member di 

DYA Tour n Travel 

Membuat dan 

memasukkan nomor 

anggota 

Member NonMember 

Mendapatkan poin / 

potongan harga 

Melakukan pembayaran via transfer, kartu kredit atau 

datang langsung 

Proses transaksi selesai 

Konsumen menikmati jasa DYA Tour n 

Travel 

DYA Tour n Travel melakukan after sales service, meminta feedback dan testimony 

dari konsumen 



Alur Jasa secara Online 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuka 

website 

Menampilkan halaman 

website 

 

Memilih menu login 

 

Menampilkan menu login 

 

Mengisi form login 

 

Menampilkan menu 

tour&travel 

 

Memilih menu layanan 

 

Menampilkan menu layanan 

 

Memilih form bayaran 

 

Menampilkan form 

pembayaran 

 

Memilih menu choose 

file 

 
Memverifikasi bukti 

pembayaran 

 

Memilih menu 

simpan 

 

Cancel Approved 

Menyimpan bukti data 

pembayaran 



Kebutuhan Peralatan Operasional Jasa DYA Tour n Travel 

Dalam usaha pendirian DYA Tour n Travel pun tak terlepas dari pengadaan peralatan 

dan teknologi dalam mengembangkan usaha travel ini sendiri. Usaha DYA Tour n Travel 

akan membutuhkan teknologi sebagai berikut: 

 

Kebutuhan Peralatan DYA Tour n Travel 

No. Peralatan Jumlah Harga Satuan 
Harga 

Perolehan 

1 Komputer 6 5.000.000 30.000.000 

3 Internet Wi-Fi 2 600.000 1.200.000 

4 Handphone Kantor 3 2.865.000 8.595.000 

5 CCTV 4 2.255.000 9.020.000 

7 Meja Kantor 1 1.250.000 1.250.000 

8 Kursi 12 550.000 6.600.000 

9 Sofa 4 3.125.000 12.500.000 

10 Meja Panjang 1 12.950.000 12.950.000 

11 Proyektor 2 6.000.000 12.000.000 

12 AC 6 3.350.000 20.100.000 

13 Dispenser 1 2.850.000 2.850.000 

14 Kulkas 1 3.450.000 3.450.000 

15 Printer 3 875.000 2.625.000 

16 Telepon Kantor 3 365.000 1.095.000 

17 TV 2 3.450.000 6.900.000 

18 Sapu dan Pengki 2 10.000 20.000 

19 Alat pel lantai 2 10.000 20.000 

20 Ember 2 5.000 10.000 

Total 131.185.000 

Sumber: Data diolah 

 

III. Strategi Bisnis 

Pemasaran 

Segmentation 
1. Segmentasi Geografis 

Cara segmentasi ini adalah dengan membagi pasar berdasarkan daerah geografis 

seperti kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan regional. Bergerak sebagai bisnis jasa 

yang memungkinkan bagi DYA Tour n Travel untuk menjangkau seluruh wilayah yang 

ada di Indonesia. Namun, DYA Tour n Travel hanya berfokus pada kota – kota besar 

dimana penduduknya rata – rata mengenal akses internet dan smartphone. 

2. Segmentasi Demografi 

Cara segmentasi ini adalah membagi pasar berdasarkan umur, jenis kelamin, 

pendapatan, pekerjaan, ras, pendidikan dan lainnya yang diutamakan bagi masyarakat 

yang menyukai wisata yang ada dalam segmen pasar ini. Banyak dari masyarakat yang 



ada yang mencari jasa wisata yang menyediakan berbagai macam perjalanan wisata dan 

pilihan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 

 

3. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi ini mengacu pada perilaku konsumen seperti penggunaan produk, 

gaya hidup, kebutuhan konsumen, dan lainnya. Gaya hidup masyarakat di perkotaan 

lebih modern dibandingkan masyarakat pedesaan sehingga produk ini difokuskan pada 

masyarakat perkotaan yang rata – rata masyarakat yang suka berpergian atau berwisata 

baik domestic ataupun luar negeri. 

 

4. Segmentasi Perilaku 
Segmentasi ini adalah membagi pembeli ke dalam kelompok berdasarkan 

pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respons mereka terhadap suatu produk. Secara 

perilaku, fokus DYA Tour n Travel menyediakan produk yang sesuai dan digemari oleh 

konsumen dimana pengetahuan dan sikap konsumen terhadap produk cukup kritis. 

  

 Organinasi 

 

Struktur organisasi DYA Tour n Travel termasuk dalam struktur organisasi sederhana 

karena DYA Tour n Travel memiliki struktur yang tidak rumit, kompleksitas yang rendah, 

sedikit formalisasi dan mempunyai wewenang yang disentralisasikan pada seseorang 

adalah marketing 1 orang, administrasi 1 orang, customer service 1 orang, satpam 1 orang, 

dan office boy 1 orang. Pada posisi manajer akan ditempati oleh penulis yang merangkap 

pemilik sekaligus manajer. Untuk agen 1 feelancer tidak perlu memerlukan interview 

karena dapat bergabung secara langsung dan tidak masuk dalam struktur organisasi 

perusahaan. 
 

 Keuangan 

 

Dari segi kelayakan keuangan, angka penjualan DYA Tour n Travel tahun 2021 hingga 

2025 selalu berada di titik impas (BEP). Perhitungan NPV dari DYA Tour n Travel pun 

menunjukkan nilai NPV lebih besar dari nol (0). Dari perhitungan payback period, DYA 

Tour n Travel di dapatkan bahwa periode payback bisnis ini adalah 1 tahun 42 hari yang 

masih berada dibawah 5 tahun, sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Begitu juga 

dengan nilai profitability index menyatakan bisnis ini layak untuk dijalankan dengan 

perolehan angka sebesar 13,95645 melebihi nilai yang seharusnya. 

 Pengendalian Risiko 

Dengan analisis resiko yang baik maka dapat dipastikan jalannya perusahaan akan 

baik dan berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah analisis resiko yang akan dilakukan 

oleh DYA Tour n Travel: 

1. Menggunakan teknologi terbaru 

Untuk mengatasi resiko gangguan pada software tour & travel, penggunaan 

teknologi terbaru harus dilakukan. Pembelian komputer yang memiliki 

spesifikasi yang memadai, berlanggangan jaringan internet yang berkualitas, 

dan juga mempekerjakan karyawan bagian IT yang diyakini dapat mengurangi 

resiko ini. 

 

2. Melakukan komunikasi yang baik dan jelas dengan konsumen 

Komunikasi yang baik dengan konsumen bisa menjadi salah satu cara agar 

konsumen tidak akan melakukan pembatalan pemesanan. Karyawan harus 

menanyakan alasan pembatalan tersebur dan mencarikan solusi terbaik bagi 

konsumen agar tetap melakukan pemesanan. 

 

3. Melatih setiap karyawan 



Pelatihan setiap karyawan dalam melayani konsumen, melakukan 

pemesanan melalui software, maupun menangani permasalan-permasalahan 

yang kemungkinan akan terjadi dilakukan secara berkala. Selain itu peran 

menajer juga sangat penting dalam mengawasi kinerja karyawan serta 

membantu memberikan masukan ataupun arahan jika karyawan ada yang 

mengalami masalah, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan-

kesalahan teknis maupun ketidakpuasan konsumen. 

 

4. Meningkatkan keamanan kantor 

Beberapa cara agar keamanan kantor terjaga adalah dengan cara memasang 

CCTV, mempersenjatai dengan satpam yang bertugas menjaga kantor dan juga 

mengunci kantor dengan baik saat kantor sedang tutup. 
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