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BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 

 

A. Data Perusahaan 

Berikut ini adalah data perusahaan yang saya rencanakan: 

Nama Usaha   : DYA Tour n Travel 

Bidang Usaha   : Bidang Jasa 

Bentuk Badan Hukum  : Perusahaan Perseorangan 

Alamat Perusahaan  : Ruko Jalan Kramat Jaya No.8 

No. Telepon   : 081313803801 

Instagram   : dyatourntravel 

E-mail    : dyatourntravel@gmail.com 

Produk    : transportasi untuk kegiatan travel, paket tour, 

voucher hotel, travel reguler, sewa transportasi 

Didirikan Mulai  : 2021 

 

B. Biodata Pemilik Perusahaan 

Nama Lengkap  : Nesdya Esther Sugiharti 

Jabatan   : Pemilik 

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 September 1998 

No. Telepon   : 081283246494 

Alamat Tinggal  : Perumahan Green Garden Blok C 19 No.24, Rorotan, 

Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta 

mailto:dyatourntravel@gmail.com
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Pendidikan yang ditempuh : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 

Jakarta 

Pendidikan Terakhir  : Sarjana Strara Satu Ilmu Administrasi Bisnis 

 

C. Latar Belakang Pemilik Usaha 

Nesdya Esther Sugiharti adalah mahasiswa semester akhir di Institut Bisnis 

dan Informatika Kwik Kian Gie jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Lahir di Jakarta, 

30 September 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan berperan 

sebagai pemilik dari DYA Tour n Travel. Nesdya memulai proses pembelajaran di 

Kwik Kian Gie School of Business pada tahun 2016 dan mempunyai minat pada 

bidang entrepreneurship. Pada waktu SMA, Nesdya menempuh pendidik di SMA 

Vons Vitae 2. Semenjak SMA Nesdya sudah sangat tertarik untuk menjadi 

entrepreneur muda, maka dari itu entrepreneurship sudah menjadi bagian dan tujuan 

yang memang ingin digeluti. 

Nesdya sangat menyukai hal-hal yang bersangkutan dengan dunia traveling, 

dari kesukannya tersebut muncullah keinginan untuk membuka bisnis travel yang 

menawarkan jasa travel dengan harga yang berbeda dan memiliki kualitas dalam 

memperluas bisnis ini, karena bisnis travel yang diusung berupa travel yang 

memberikan pengalaman baru kepada pelanggan dengan pergi ke tempat-tempat 

yang mungkin belum pernah dikunjungi tetapi tetap memiliki unsur pariwisata yang 

dapat membuat pelanggan puas terhadap pelayanan dan jasa yang kami berikan. 

Melihat peluang yang begitu besar dan saingan yang belum terlalu banyak menjadi 

faktor utama dalam memilih bisnis ini. 
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D. Jenis dan Ukuran Usaha 

1. Jenis Usaha 

Ada beberapa bentuk kepemilikan: 

a. Perusahaan Perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang 

dan orang itu bertanggungjawab sepenuhnya atas semua resiko dan kegiatan 

perusahaan. 

b. Firma yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan orang itu 

mengoperasionalkan perusahaan dengan nama bersama. 

c. Perseroan Komanditer (CV) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang 

atau lebih dan salah satunya atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak 

terbatas atas hutang perusahaan dan anggota yang lain bertanggungjawab 

terbatas atas hutang perusahaan. 

d. Perseroan Terbatas (PT) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, 

dua orang, atau lebih sebagai pemegang saham yang betanggungjawab 

terbatas atas hutang perusahaan. 

e. Perseroan Terbatas Negara (Persero) yaitu perseroan terbatas yang seluruh 

atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara atau pemerintah pusat. 

f. Perusahaan Negara Umum (Perum) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 

Negara atau pemerintah pusat yang bergerak dalam bisnis jasa publik 

bertujuan untuk mencari laba dan melayani kepentingan umum. 

g. Perusahaan Daerah yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

h. Koperasi yaitu perusahaan yang dimiliki oleh anggota perusahaan koperasi 

secara perorangan dan badan hukum koperasi. Menurut UU No.25 Thn 

1992 koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan 

hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
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sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas 

kekeluargaan. 

i. Yayasan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang 

bergerak dalam bidang bisnis sosial. 

Badan usaha yang didirikan oleh penulis adalah Perseroan Terbatas (PT). 

badan usaha ini dipilih karena penulis bekerja sama dengan beberapa pihak 

seperti orang tua dan saudara penulis. Orang tua merupakan sekutu pasif yang 

hanya memasukkan modal sementara penulis dan saudara penulis merupakan 

sekutu aktif yang akan menjalankan perusahaan. 

2. Ukuran Usaha 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk 

mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah: 

1) Usaha Mikro 

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil 

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perserorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 



 

 

13 

 

3) Usaha Menengah 

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 Berdasarkan jenis-jenis usaha diatas bisnis tour & travel ini termasuk kedalam bisnis 

kecil, dikarenakan usaha ini baru dirintis dari awal yang hanya memiliki pelanggan-

pelanggan yang akan memakai jasa baru ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


