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BAB III 

GAMBARAN USAHA 

 

A. Jasa 

Jazzlin Piano Course adalah sekolah musik yang menawarkan jasa 

pengajaran dan pelatihan piano. Durasi kursus adalah 45 menit. Jazzlin Piano 

Course memberikan pengajaran piano dengan memberikan lagu-lagu klasik, pop, 

jazz, blues, dan lain-lain. Genre musik yang bervariasi ini bertujuan untuk 

mencegah kejenuhan yang kerapkali dirasakan oleh para murid yang terus menerus 

diberikan genre lagu yang sama dalam waktu yang lama. Dengan pemberian lagu-

lagu dari berbagai genre ini dapat terus merangsang semangat murid-murid dalam 

belajar musik. 

Para murid diwajibkan bisa membaca not balok karena kemampuan ini 

merupakan dasar yang sangat penting dalam belajar piano. Oleh karena itu, bagi 

para pemula tidak akan diberikan not angka karena akan membuat mereka malas 

untuk mempelajari not balok lebih dalam lagi. Selain praktik, para murid juga akan 

diberikan pengajaran teori untuk menunjang pengetahuan mereka mengenai 

hitungan, ketukan, dan simbol-simbol dalam partitur musik. 

Para murid tidak diwajibkan mengikuti ujian, namun sangat disarankan. 

Ujian akan diadakan dua kali dalam setahun dan diberlakukan bagi para murid yang 

telah siap menjalani ujian. Selain ujian, Jazzlin Piano Course juga akan 

mengadakan konser setiap setahun sekali. Konser ini bertujuan untuk melatih 

keberanian dan kepercayaan diri para murid untuk bermain musik di depan banyak 

orang. 
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Jazzlin Piano Course juga menerima murid-murid berkebutuhan khusus. 

Para murid special needs ini sebenarnya sangat membutuhkan terapi musik untuk 

dapat mengendalikan emosi mereka yang kerapkali tidak terkontrol. Maka Jazzlin 

Piano Courseakan melayani kebutuhan mereka, terutama bagi orang tua yang 

sangat ingin anak-anaknya yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan 

pengajaran dan pelatihan musik, sama seperti anak-anak normal lainnya. 

Setiap bulannya, orang tua akan dikirimi e-mail yang berisi progress 

kemajuan belajar anak-anaknya agar orang tua dapat terus memerhatikan 

perkembangan kemampuan musik anak-anaknya. Jika orang tua tidak memiliki e-

mail, maka laporan hasil belajar tersebut akan diberikan langsung kepada orang tua. 

 

B. Ukuran Bisnis 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV 

pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- 

(lima puluh milyar rupiah). 

 

Melalui kriteria-kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa Jazzlin Piano 

Course termasuk dalam usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 50.000.000 dan penjualan tahunannya paling banyak Rp 300.000.000. 

 

C. Peralatan dan Tenaga Kerja 

Dalam menjalankan bisnis sekolah musik, diperlukan berbagai peralatan dan 

tenaga kerja. Berikut adalah daftar peralatan dan tenaga kerja yang akan dibutuhkan 

oleh Jazzlin Piano Course : 

1. Peralatan 

Dalam menunjang proses belajar mengajar di Jazzlin Piano Course, 

dibutuhkan peralatan sebagai berikut : 

a. Piano piano merupakan alat musik utama yang dibutuhkan oleh 

lembaga kursus piano. Pada tahun pertama, penulis akan menyediakan 



39 
 

satu buah piano, di mana jumlahnya akan bertambah seiring dengan 

perkembangan jumlah murid. 

b. Furniturefurniture dibutuhkan untuk menunjang proses belajar 

mengajar selama kursus berlangsung. Jazzlin Piano Course akan 

membutuhkan furniture sebagai berikut : 

1) Kursi tunggu digunakan untuk para murid yang sedang 

menunggu giliran kursus dan bagi para orang tua atau pengantar 

jemput yang menunggu anak-anak menjalani kursus. 

2) Rak buku  digunakan untuk menyimpan buku-buku musik 

serta data-data murid. 

3) Kursi-meja lipat digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran teori musik. 

4) Meja belajar  akan diletakkan di ruang mengajar pemilik jika 

sudah berpindah ke ruko. 

c. Lain-lain 

1) Ponsel  ponsel digunakan untuk berkomunikasi dengan murid 

dan orang tua murid, serta untuk melayani pertanyaan-

pertanyaan dari calon pelanggan. 

2) CCTVakan digunakan pada tahun ketiga, untuk mengontrol 

kinerja guru yang ruang mengajarnya akan berada di lantai 3, 

serta untuk mengontrol keamanan rumah selama terjadi proses 

belajar mengajar. Pada tengah tahun keempat, saat sudah pindah 

ke ruko, CCTV akan dipasangkan di ruang resepsionis, lorong 

lantai 1 dan 2, serta di ruang-ruang mengajar. 
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3) Laptop  digunakan untuk menyimpan data diri murid, 

mengolah data hasil belajar murid, mengirimkan data tersebut ke 

orang tua murid, serta untuk mengecek pertanyaan-pertanyaan 

yang masuk ke official web. 

4) Tempat sampah diletakkan di ruang mengajar pada saat 

kegiatan berlangsung di rumah pribadi, dan di ruang resepsionis, 

lorong, dan toilet ketika sudah berpindah ke ruko. 

 

Tabel 3.1 

Daftar Harga Peralatan 2015-2016 

Peralatan Harga Qt Total 

Piano         
10.000.000  

1   
10.000.000  

Kursi tunggu                
318.000  

2         
636.000  

Kursi guru               
327.000  

1         
327.000  

Kursi meja lipat               
350.000  

1         
350.000  

Tempat sampah                 
40.000  

1            
40.000  

Laptop           
3.500.000  

1      
3.500.000  

Ponsel               
250.000  

1         
250.000  

        
15.103.000  

Sumber : www.olx.co.id, www.belifurniture.com (diakses 13 Mei 

2014), Spin Cellular, Informa, Toko Bintang Timur 
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Tabel 3.2 

Daftar Harga Peralatan 2017 

Peralatan Harga Qt Total 

Piano      
10.000.000  

1           
10.000.000  

Kursi tunggu            
318.000  

2                 
636.000  

Kursi guru            
327.000  

1                 
327.000  

Kursi meja lipat            
350.000  

1                 
350.000  

Tempat sampah              
40.000  

1                   
40.000  

CCTV        
5.200.000  

1             
5.200.000  

                
16.553.000  

 

Sumber : www.olx.co.id, www.belifurniture.com (diakses 13 Mei 

2014), Star CCTV 

 

 

Tabel 3.3 

Daftar Harga Peralatan 2018 

 

Peralatan Harga Qt Total 

Piano      
10.000.000  

2           
20.000.000  

Kursi tunggu            
318.000  

2                 
636.000  

Kursi guru            
327.000  

1                 
327.000  

Kursi meja lipat            
350.000  

1                 
350.000  

Meja pemilik        
3.240.000  

1             
3.240.000  

Kursi pemilik            
710.000  

1                 
710.000  

Rak buku        
2.137.500  

1             
2.137.500  

Tempat sampah              
40.000  

1                   
40.000  

                
27.440.500  

Sumber : www.olx.co.id, www.belifurniture.com (diakses 13 Mei 

2014), Informa 
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Tabel 3.4 

Daftar Harga Peralatan Juli 2018 

 

Peralatan Harga Qt Total 

Piano      
10.000.000  

2           
20.000.000  

Kursi guru            
327.000  

2                 
654.000  

Kursi meja lipat            
350.000  

2                 
700.000  

Tempat sampah              
40.000  

1                   
40.000  

Meja resepsionis        
3.841.000  

1             
3.841.000  

                
25.235.000  

Sumber : www.olx.co.id, www.belifurniture.com, 

www.suburfurniture.com  (diakses 13 Mei 2014) 

 

 

2. Perlengkapan 

Perlengkapan dibutuhkan untuk menunjang aktivitas perusahaan. Berikut ini 

data perlengkapan yang akan dibutuhkan oleh Jazzlin Piano Course : 

Tabel 3.5 

Daftar Perlengkapan 

Perlengkapan Harga Kuantitas Total 

Partitur musik Rp 20.000 1 Rp 20.000 

Stationary Rp 10.000 1 Rp 10.000 

  TOTAL Rp 30.000 

 

3. Tenaga kerja 

Menurut Jeff Madura (2007 : 11), sumber daya manusia (human resources) 

adalah mansuia yang mampu melalukan pekerjaan bagi suatu bisnis. Mereka 

dapat memberikan kontribusi pada produksi dengan menggunakan kemampuan 

fisik mereka. Alternatifnya, mereka dapat memberikan kontribusi dengan 

menggunakan kemampuan mentalnya, seperti mengusulkan perubahan atau 

memotivasi pekerja lain. 
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Selain itu, Jeff Madura (2007 : 60) juga mengatakan bahwa jika kebutuhan 

tenaga kerja dapat diantisipasi sejak awal, perusahaan akan memiliki lebih 

banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tambahan 

kebutuhan karyawan juga dapat terjadi dari ekspansi. Kebutuhan-kebutuhan ini 

dapat dipastikan dengan menilai tren pertumbuhan perusahaan. Sebagai contoh, 

jika perusahaan diperkirakan akan meningkatkan produksinya sebesar 10 

persen (sebagai respons atas meningkatnya penjualan). 

Pada tahun pertama dan kedua, Jazzlin Piano Course hanya akan memiliki 

satu guru piano, yang tidak lain adalah pemilik sendiri. Pada tahun ketiga, 

diramalkan akan terjadi pertumbuhan jumlah murid. Maka pada tahun ketiga 

tersebut akan terjadi penambahan guru piano sebanyak satu orang serta satu 

orang karyawan administrasi untuk mengurus pendataan murid-murid baru, 

mengirimkan laporan hasil belajar murid ke orang tua murid, serta melayani 

telepon-telepon yang masuk. 

Berikut adalah daftar tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh 

Jazzlin Piano Course : 

Tabel 3.6 

Daftar Tenaga Kerja 

Tahun Pekerja Jumlah 

2015-2016 Guru Piano 1 

2017 Guru Piano 

Administrasi 

2 

1 

2018 Guru Piano 

Administrasi 

4 

1 

Juli 2018 Guru Piano 

Administrasi 

Office Boy 

6 

1 

1 
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D. Latar Belakang Pemilik 

Nama    : Livia Jesslyn Valerie 

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1992 

Alamat :Jl. Kelapa Nias 5 PA 15 no. 15, Kelapa Gading,  

  Jakarta Utara 

Hobi    : bermain piano, menulis dan membaca novel 

E-mail    : eljeivie@hotmail.com 

 

Penulis telah mendapatkan pendidikan musik sejak duduk di bangku 

sekolah dasar, tepatnya kelas satu SD. Penulis mempelajari lagu-lagu klasik hingga 

usia lima belas tahun. Setelah itu, penulis mencoba menjajal genre lagu lain, yaitu 

genre pop selama dua tahun. Setelah menguasai pop, penulis kembali melanjutkan 

kursus musik klasik. Penulistelah mengikuti ujian piano dari Yamaha dan 

Associated Broad or the Royal School of Music (ABRSM). 

Penulis memiliki pengalaman mengajar piano selama tiga tahun (2011-2014) 

di Ven’s Club dan telah mengajar berbagai jenis murid, baik yang normal maupun 

yang memiliki kebutuhan khusus (autisme). Selain itu, penulis juga meniti 

pendidikan tinggi di Kwik Kian Gie School of Business sejak 2010 dengan 

mengambil jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Melalui business plan ini, penulis 

berharap dapat menggabungkan bisnis dengan hobi, sehingga bisnis ini dapat 

dijalankan dengan senang hati karena sesuai dengan hobi. 


