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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Ide Bisnis 

Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. 

Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan 

pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Kualitas 

kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, 

pendidikan formal maupun non formal sangatlah diperlukan demi kelangsungan hidup 

masa depan suatu bangsa. Kini pendidikan bukan lagi hal yang sangat istimewa, 

melainkan sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban karena pendidikan dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Aset yang diperlukan dalam 

pendidikan adalah sumber daya manusia yang bekualitas. Sumber daya yang 

berkualitas dapat berupa dari siswa, masyarakat, maupun dari pendidik. 

Ada dua jenis pendidikan yang kita kenal di masyarakat kita, yaitu pendidikan 

formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal jelas tujuannya untuk 

memperoleh jenjang keberhasilan yaitu kelulusan. Disini kita akan mendapatkan  gelar 

seperti sarjana, magister dan sebagainya. Dalam hal ini pendidikan luar sekolah 

memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pendidikan ini berfungsi untuk membantu 

sang anak didik untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki yang mungkin belum 

seluruhnya bisa diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. 
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Oleh karena itu, pendidikan di luar sekolah juga memiliki peranan yang tidak 

kalah penting, seperti bimbingan belajar atau biasa disebut bimbel. Bimbingan belajar 

di luar sekolah ini dapat membantu dalam meningkatkan atau memaksimalkan potensi 

anak dalam prestasi belajarnya di sekolah. Karena dengan bimbingan belajar, pelajar 

mengulang mata pelajaran yang telah diterima dari sekolahnya. 

Baik tidaknya mutu atau kualitas jasa sebetulnya sangat dipengaruhi oleh 

fasilitas yang diberikan kepada  customer.  Apabila fasilitas yang diberikan itu 

memadai maka bukan tidak mungkin jika usaha yang dijalankan akan memenuhi 

kualitas. Adapun jenis fasilitas pokok yang seharusnya diberikan pada customer antara 

lain, yaitu pemberian materi dan teknik pengajaran yang lain daripada yang lain. Hal 

yang paling berperan dalam memenuhi kepuasan customer adalah para staf pengajar. 

Sistem pengajaran yang memuaskan akan menjadi senjata ampuh dalam 

mengembangkan usaha tersebut. 

Karena hal tersebut,  maka penulis tertarik untuk membuka usaha Bimbingan 

Belajar yang diberi nama “Bimbingan belajar Kimbel”, Penulis menyadari bahwa ada 

prospek cerah dibalik jasa ini karena tidak hanya customer dari kalangan atas saja 

tetapi ada juga customer dari kalangan bawah karena menurut penulis bimbingan 

belajar sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan untuk meningkatkan kualitas suatu 

bangsa. Hampir semua pelajar ingin mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah untuk 

meningkatkan kemapuan mereka dan bersaing untuk mendapatkan nilai terbaik. Jasa 

Bimbingan belajar ini akan dibuka di daerah Jakarta Utara, melihat banyaknya 

sekolah-sekolah berprestasi di lingkungan tersebut.  
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B. Tujuan dan bidang usaha 

Secara umum oleh karena siswa merupakan individu yang sedang dalam proses 

perkembangan, maka tujuan bimbingan belajar adalah membantu individu (siswa) agar 

mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan 

belajar siswa. Siswa yang perkembangannya terlambat atau terganggu akan berpengeruh 

terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. 

Selain tujuan secara umum di atas, secara lebih khusus berdasarkan pengertian di 

atas dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mampu 

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar.dalam konteks kemandirian, 

tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Tujuan bimbingan 

belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar dapat penyesuaian yang baik di 

dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar secara efisien sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal.  

Bimbingan belajar merupakan bagian terpenting bagi peserta didik, mengingat pada 

saat ini peserta didik dituntut untuk bisa berkompetensi. Oleh karena itu siswa diharapkan 

mengikuti bimbingan belajar sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. 

Selain itu, manfaat dari bimbingan belajar adalah dapat membuat siswa semakin kreatif 

pada kegiatan belajar mengajar, dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolahnya. Maka 

sangat penting bagi peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar, agar mereka mampu 

bersaing dengan tuntutan zaman pada saat ini. Manfaat bimbingan belajar bagi siswa 

adalah tersedianya kondisi belajar yang nyaman, terperhatikannya karakteristik pribadi 

siswa, dan siswa dapat mengurangi kemungkinan kesulitan belajar.  

Tujuan penulis mendirikan bisnis bimbingan belajar untuk membantu mencerdaskan 

kehidupan bangsa tidak hanya dari kalangan atas yang dapat memperolehnya, tetapi dari 
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kalangan bawah juga dapat memperoleh bimbingan belajar tersebut dengan tidak dipungut 

biaya. Penulis ingin melakukan aksi sosial supaya semua siswa bisa mendapatkan 

pengetahuan yang sama dengan yang lainnya.  

Bimbingan belajar merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa informal. 

Jasa yang ditawarkan adalah jasa bimbingan belajar untuk siswa dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan  Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Pentingnya pendidikan pada saat ini yang memicu keperluan 

dalam meningkatkan kecerdasan siswa/siswi di sekolah. Rasa ketidakpuasan dalam hasil 

yang didapat didalam sekolah, sehingga setiap orang tua mencari tempat pembelajaran 

tambahan bagi anak-anak mereka, agar kelak hasil yang didapat didalam sekolah akan 

jauh lebih baik daripada sebelumya. Ditambah dengan kesibukan yang dimiliki setiap 

orang tua membuat perhatian kepada anak-anak mereka menjadi berkurang, dan berharap 

dengan adanya tempat bimbingan belajar dapat membuat pendidikan anak mereka dapat 

tetap terkontrol dengan baik dan mendapatkan hasil  yang baik disekolah. 

Dengan semakin banyaknya permintaan akan bimbingan belajar yang diinginkan 

orang tua murid, menimbulkan peluang usaha yang membuat usaha Kimbel ini untuk 

berdiri memenuhi kebutuhan akan konsumen yang ingin dibimbing dalam pembelajaran 

sekolah dan juga membantu kalangan kebawah untuk mendapatkan hak yang sama. 

Sistem pembelajaran dilakukan dengan pengelompokkan berdasarkan tingkat 

pendidikan SD, SMP dan SMA. Tenaga pengajar disesuaikan dengan pengalaman mereka 

dan juga kemampuan sehingga sesuai dengan anak didik yang akan dibimbing. Sistem 

pengelompokan ini tentunya terdapat batasan jumlah tertentu sehingga kelompok tersebut 

terbilang efektif. Sistem pengelompokkan ini berpusat pada siswa didik dimana tenaga 
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pengajar fokus terhadap siswa didiknya bukan sebaliknya yaitu siswa didik yang berfokus 

pada tenaga pengajar seperti disekolah mereka. 

Disamping itu, kurikulum sekolah berbeda-beda menjadi kendala kebanyakan 

bimbingan belajar, karena belum tentu sesuai dengan pembelajaran disekolah. Oleh 

karena itu, Bimbingan belajar Kimbel hadir untuk dapat menjawab kebutuhan orang tua 

siswa, dimana Bimbingan belajar Kimbel akan memberikan kualitas pengajaran yang baik 

dengan menyajikan kurikulum bimbel yang menyesuaikan dengan kurikulum sekolah 

masing-masing dari murid tersebut. Dengan begitu kebanyakan murid akan lebih 

mendapatkan keuntungan karena tidak harus menyesuaikan dengan kurikulum tempat 

pembelajaran, terkadang kurikulum yang diberikan tempat bimbingan belajar tidak 

menjawab kebutuhan murid-murid akan ketidakpahaman pembelajaran disekolah masing-

masing. Hal tersebut juga tidak banyak diterapkan ditempat bimbel, karena pada biasanya 

mereka memiliki kurikulum tersendiri untuk program pembelajaran tersebut. 

Bimbingan belajar Kimbel merupakan tempat bimbingan belajar yang 

mengutamakan tenaga pengajar yang berkualitas, karena pengajar yang diberikan adalah 

pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan yang berkualitas, mengikuti pelatihan 

terlebih dahulu sebelum mengajar dan wawancara. Selain itu, pengajar yang diutamakan 

adalah para mahasiswa jauh dibanding dengan guru-guru yang berada disekolah mereka. 

Pengajaran yang diberikan juga akan memberikan hasil yang rileks, nyaman dan fokus 

terhadap pembelajaran yang diberikan. Hal ini digunakan untuk dapat mempertahankan 

kualitas pengajaran yang diberikan dalam penyampaian materi yang dijelaskan. 

Bimbingan belajar Kimbel memberikan setiap modul pembahasan yang dilakukan 

setiap pertemuan yang dilakukan, agar pelatihan yang diberikan setiap murid-murid akan 

jauh lebih baik. Target pembelajaran yang diberikan Bimbingan belajar Kimbel pada 
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tingkat SMP dan SMA yaitu matematika, fisika, dan kimia. Pada tingkat SD semua 

pelajaran di sekolah difokuskan yaitu hafalan maupun hitungan.  Bimbingan belajar 

Kimbel hanya berfokus pada ketiga pelajaran tersebut pada tingkat SMP dan SMA, 

karena menurut survey, tiga pelajaran  tersebut yang merupakan pelajaran yang sulit dan 

membutuhkan bantuan tambahan untuk murid-murid. Tempat yang diberikan juga akan 

memberikan kenyamanan bagi murid yang  belajar di Bimbingan belajar Kimbel. 

Bimbingan belajar Kimbel memberikan tambahan pelajaran pada murid kalangan 

atas ketika pulang sekolah yaitu sore-malam, pada kalangan bawah pagi-sore sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih waktu. Para pengajar rela memberikan waktunya kapan saja 

untuk para murid jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal dengan cara bertanya 

melalui media sosial seperti BBM, Line, Whatsapp dll untuk memudahkan murid dalam 

belajar di rumah. Fasilitas yang diberikan juga sangat nyaman untuk belajar, jika sudah 

selesai  belajar diberikan fasilitas bermain seperti monopoli, kartu, the risk dan lainnya 

untuk refreshing. 

 

C. Besarnya peluang bisnis 

Usaha bimbingan belajar merupakan salah satu jenis usaha yang mulia dan 

bergerak dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan sangat mendasar 

setiap orang dan dibutuhkan sampai kapanpun juga. Sehingga peluang usaha 

bimbingan belajar ini semakin hari semakin cerah prospeknya. Apalagi tahun-tahun 

belakangan ini, dimana sistem pendidikan nasional memfokuskan kepada aspek 

kemandirian siswa dalam belajar. Siswa dituntut untuk lebih kreatif dalam belajar 

sendiri tanpa ketergantungan pada guru. 
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Banyak siswa yang mengeluhkan tentang proses Kurikulum Belajar Mengajar 

yang terlalu cepat sehingga materi tidak bisa dimengerti. Karena guru hanya 

memberikan garis besarnya saja, maka para siswa dituntut memahami sendiri materi 

itu dengan membaca buku di internet maupun perpustakaan. Keluhan materi tidak bisa 

dipahami hampir disampaikan 80% siswa dari hasil reset penelitian. Atas problematika 

tersebut, para orangtua kemudian mengirimkan anak-anaknya ke sejumlah lembaga 

bimbingan belajar. 

Usaha bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk usaha ikut 

mencerdaskan kehidupan bangsa disamping sebagai lahan usaha yang menghasilkan 

uang. Banyak pelaku usaha bimbingan belajar ini menghasilkan uang yang besar 

dimulai jutaan sampai puluhan juta rupiah perbulan. Tidak memerlukan modal terlalu 

besar, mendapatkan penghasilan yang sangat besar.  

Kunci sukses usaha bimbingan belajar ini adalah konsistensi dalam menjaga 

kualitas pendidikan anda. Karena semakin baik nilai yang dicapai anak didik maka 

semakin tinggi pula kepercayaan publik atau masyarakat kepada anda sebagai tempat 

bimbingan belajar yang baik . 

Usaha bisnis bimbingan belajar mulai marak di lakukan setelah 

diberlakukannya keputusan pemerintah terkait dengan standar kelulusan.  Dengan 

batas nilai kelulusan yang menjadi harga mati untuk lulus tidaknya siswa di almameter 

entah SD, SMP maupun SMA menjadikan para orangtua berlomba - lomba menambah 

jam pelajaran anaknya di lembaga bimbingan belajar baik yang bertaraf nasional 

seperti Primagama, Neutron, maupun tingkat kecil di pedesaan. 

Para guru honorer dan mahasiswa ataupun kalangan umum yang berkompeten 

di bidang pendidikan berlomba - lomba mendirikan  usaha kecil - kecilan  bimbingan 
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belajar. Dengan modal kecil serta sistem bisnis yang tidak terlalu rumit sehingga 

menjadikan bisnis ini dipilih sebagai bisnis sampingan oleh masyarakat.  

Peluang bisnis membuka bimbingan belajar ini sangat besar karena banyak 

orang tua murid untuk memasukan anaknya ke sekolah-sekolah favorit dan ingin 

mendapatkan masa depan yang baik. Berikut ini data jumlah sekolah SD, SMP. SMA 

di DKI Jakarta. 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Sekolah SD, SMP dan SMA di DKI Jakarta pada Tahun 2016 

Kota 

SD SMP SMA 

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta  

Jakarta 

Utara 

130 150 44 148 17 67 

Jakarta 

Pusat 

116 81 39 81 13 48 

Jakarta 

Barat 

244 210 53 215 17 98 

Jakarta 

Timur 

298 165 106 165 40 78 

Jakarta 

Selatan 

246 160 72 147 29  66  

Total 1.034 766 314 756 116 357 

Sumber : http://datadikdki.net, 2016 
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D. Identitas perusahaan 

 

1. Data Perusahaan 

Nama Perusahaan      : Bimbingan belajar Kimbel 

Bidang Usaha            : Bimbingan Belajar 

Jenis Produk / Jasa     : Jasa Pendidikan 

Alamat Perusahaan     : Jl.  Pasir putih Raya no 10, Ancol Timur, Jakarta Utara 

Kelurahan                  : Ancol 

Kecamatan                 : Pademangan 

Telepon                     : 021-6538880 

Email                        : kim_bimbel@gmail.com 

Website                      : www.kimbimbel.com  

Gambar 1.1 

Lokasi Bimbingan belajar Kimbel 

 

 

mailto:kim_bimbel@gmail.com
http://www.kimbimbel.com/
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2. Data Pendiri Perusahaan 

Nama                               : Jessica Hakim 

Jabatan                             : Pemilik  

Tempat Tanggal Lahir     : Jakarta,10 Juni 1994 

Alamat                              : Jl.  Pantai Sanur V/ No 6, Ancol Timur, Jakarta Utara 

Telepon                             : 021-64710612 

Email                                 : kim_vallery@yahoo.com 

Pendidikan terakhir :         : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana Administrasi Bisnis)             

 

E. Besarnya kebutuhan modal 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk  menjalankan bisnis Kimbel 

sepenuhnya berasal dari modal sendiri yakni sebesar Rp. 680.000.000 

 Kas Awal               Rp    9.413.000 

 Biaya Peralatan Bimbel Kimbel                   Rp  50.600.000 

 Biaya perlengkapan Bimbel Kimbel             Rp    1.987.000 

 Biaya Renovasi Bangunan                            Rp  65.000.000 

 Biaya Sewa Bangunan                                  Rp 550.000.000 

         Perizinan Usaha                      Rp     3.000.000                       

Total                      Rp 680.000.000 
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