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BAB I 

ASPEK UMUM DAN LEGALITAS 

 

 

1.1 Dasar Gagasan Usaha 

  Indonesia  pada saat ini bisa disebutkan dengan negara berkembang, namun pada sisi 

lainya Indonesia merupakan negara yang bisa dibilang negara miskin. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan, sebab banyak penduduk 

Indonesia yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin kendala utama dari 

pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya skill yang dimiliki oleh 

manusia dan kurangnya SDM yang memadai, apalagi keinginan masyarakat Indonesia yang 

bergantung kepada pemerintah. Jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin 

bertambah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan memberikan soft skill kepada masyarakat. 

Seperti memberikan penyuluhan tentang Industri Rumah Tangga atau Usaha Kecil Menengah 

serta dengan memberikan ilmu kewirausahaan. 

 Seperti yang kami lakukan ini, dimana dengan mendirikan usaha kecil-menengah  

mungkin dianggap sepele bagi sebagian orang dan dipandang sebelah mata  tapi tidak 

menutup kemungkinan usaha yang kami dirikan ini akan menjadi besar dan bisa menjadikan 

acuan dasar kepada orang lain. Pembelajaran usaha atau bisnis sejak dini sangat jarang 

dilakukan dan ditemukan, maka dari itu kami akan mencoba melakukannya untuk selalu terus 

berusaha tanpa menyerah terhadap keadaan dan tantangan. Dari pembelajaran ini tentunya 

dapat menambah acuan pola pikir kami dimasa depan dalam dunia usaha.  

 Disamping mendirikan usaha ini apabila berkembang, tujuan kami yang sesungguhnya 

adalah mengajak mahasiswa yang kurang mampu untuk ikut andil didalamnya dengan 

memberikan lapangan pekerjaan, agar mahasiswa tersebut tidak putus ditengah jalan dalam 

menuntut ilmu dan bisa terus kuliah demi tercapainya cita-cita yang luhur, karena kami 

mengerti bahwa dalam proses belajar sangat dibutuhkan persediaan finansial atau masalah 

keuangan, maka dari itu dengan mendirikan usaha ini kami sangat mempertahankan 

mahasiswa dan mengajak mahasiswa yang mana mahasiswa tersebut ada kemauan untuk 

melanjutkan kuliahnya hingga selesai serta memberikan solusi dan motifasi untuk melatih 

kemandirian mereka tanpa menggantungkan dirinya kepada orang tua. 

 

1.2 Visi, Misi, dan Motto Perusahaan  

1.2.1 Visi :  
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Menjadi perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis intelektualitas. 

1.2.2 Misi :  

a. Menyelenggarakan program usaha internet tepat guna. 

b. Pelayanan sistem SMART (Sigap, Menarik, Antusias, Ramah, Teliti) dan 3S 

(Senyum, Sapa, Salam). 

c. Menyediakan informasi yang akurat, tajam, dan terpercaya. 

1.2.3 Motto 

  Kami memang tidak sempurna, tapi kami akan berusaha untuk melayani dengan baik. 

 

1.3 Legalitas 

 Sampai saat ini, campus.net belum memiliki badan usaha, baik UD, Fa, CV, atau PT. 

Kemudian, untuk tahun-tahun mendatang, campus.net akan mengurus perijinan untuk 

Commanditer Ventura (CV). Badan usaha ini relative tidak banyak memerlukan biaya untuk 

pengurusannya. Aspek legalitas diperlukan, mengingat nantinya diharapkan campus.net akan 

mengembangkan usaha dan membutuhkan bantuan lembaga keuangan yang biasanya 

menuntut adanya badan hukum untuk usaha. 

 
Jenis Perijinan Keterangan 

 

Izin lokasi (tempat usaha) 

 

- 
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BAB II 

ASPEK PEMASARAN 

 

Campuz.net adalah usaha warung internet yang baru dibuka oleh kalangan mahasiswa, 

selain produk layanan internet yang ditawarkan, campuz.net juga menawarkan pelatihan 

internet, kursus computer, dan snack + softdrink. Tidak hanya itu, dalam kegiatan promosi 

dan pelayanan, campuz.net juga akan memberikan bonus jasa internet. Hal ini memberikan 

suatu peluang luar biasa untuk mendapatkan pertumbuhan pasar. Campuz.net akan 

menekankan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga mereka menjadi puas dalam 

pelayanan kami. Campuz.net bekerja sama dengan layanan jaringan telcom speedy, sehingga 

usaha tersebut akan cepat mencapai penetrasi pasar yang baik. Melelui model bisnis yang 

solit, perencanaan jangka panjang, dan tim manajemen yang kuat sehingga mampu untuk 

mengeksekusi peluang yang baik ini. Campuz.net akan mempertahankan keeratan 

hubungannya dengan pelanggan, yang terpenting untuk produk yang ditawarkan memiliki 

pasar yang besar. 

 

2.1 Analisis situasi 

Campuz.net akan memasuki tahun pertama operasinya. Produk yang ditawarkan akan 

diterima baik dan pemesaran akan menjadi kunci utama dalam pengembangan merek, 

pelayanan produk jasa, serta pertumbuhan basis pelanggan.  

 

2.1.1 Ringkasan pasar 

Campuz.net memiliki informasi yang baik tentang pasar dan mengenal tentang 

pentingnya berhubungan dengan pelanggan. Informasi akan dimanfaatkan untuk 

memahami lebih baik siapa yang dilayani, apa kebutuhan spesifik mereka, dan 

bagaimana usaha tersebut bisa berkomunikasi dengan pelanggan secara baik. 

 

2.1.2 Demografi pasar 

Profil untuk pelanggan umum Campuz.net terdiri dari faktor-faktor geografik, 

demografik, dan faktor perilaku sebagai berikut: 

 

a) Geografik 

Campuz.net didirikan diwilayah telang-kecamatan kamal (bangkalan), wilayah 

tersebut sangat strategis karena lebih dekat dengan lingkungan masyarakat 
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akademisi seperti SMP, SMA, Perguruan tinggi, serta masyarakat sekitar. Hal ini 

dapat membantu mereka dalam mencari dan mendapatkan informasi baik dari dunia 

dalam maupun luar negeri. 

Total konsumen yang ditargetkan adalah 3000 orang pengguna dari seluruh 

masyarakat di lingkungan akdemisi.  

 

b) Demografik 

 Terdapat pelanggan yang sama antara konsumen laki-laki dan perempuan 

 Target usia pelanggan Campuz.net berkisar 13 – 25 tahun keatas. 

 Para pengguna pelatihan internet ditargetkan dari umur 13 – 18 tahun 

keatas 

 Pelangan khusus computer ditargetkan dari umur 13-18 tahun keatas, 

sedangkan makanan dan minuman siap saji segala sangat cocok untuk 

segala umur 

 Pelanggan ditujukan kepada pelajar baik ditingkat SAM, SMA, 

Mahasiswa, dan masyarakat sekitar 

 Pelanggan yang 85% berasal dari pelajar dan mahasiswa yang ditaksirkan 

memiliki uang saku sekitar Rp 10.000 – Rp 20.000 per hari. 

 

c) Faktor perilaku 

 Para pelanggan menikmati jasa internet, pelatihan, kursus computer, serta 

makanan dan minuman siap saji. Hal ini dilakukan kepada konsumen agar 

mereka betah di Campuz.net 

 Para pelanggan tidak akan merasa kecewa dengan uang yang mereka 

keluarkan, karena telah mendapatkan pelayanan yang terbaik sebagai usaha 

kami dibidang promosi 

 Dengan pelayanan yang terbaik, pelanggan akan merasa puas dan akan 

memberikan informasi pada orang lain. 

 

2.1.3 Kebutuhan pasar 

 Campuz.net, tidak hanya diarahkan pada jasa internet saja, akan tetapi 

banyak pelanggan dan komsumen yang berasal dari golongan para pelajar 

untuk belajar dan computer dan internet agar supaya mereka tidak gaptek 
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 Layanan yang baik dengan program SMART dan 3S dibutuhkan untuk 

membangun suatu bisnis tunjangan yang memiliki basis pelanggan yang 

setia. 

 

2.1.4 Tren pasar 

Campuz.net akan mencoba membedakan dirinya dengan warnet yang lain. 

Kebanyakan warnet pada dewasa ini tidak memperdulikan pelanggan apakah 

mereka mampu mengoperasikan computer serta mengaplikasikan jasa internet. 

Sehingga perlu kiranya sebelum melangkah labih jauh Campuz.net akan 

memberikan layanan pelatihan bagi semua pihak, agar mereka dapat menikmati 

layanan kami. Tren lain adalah pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan serta 

mempererat hubungan dengan pelanggan sehingga tercipta hubungan yang 

harmonis antara produk dan konsumen atau pelanggan. 

 

2.1.5 Analisis SWOT 

Analisis SWOT berikut menagkap kekuatan dan kelemahan utama usaha dan 

menggambarkan peluang serta ancaman yang dihadapi Campuz.net. 

 

a) Strength (kekuatan) 

 Pengalaman dan pemahaman yang cukup baik tentang produk jasa internet 

serta operasi computer. 

 Rancangan pelayanan yang kreatif, tapi prektis 

 Penggunaan model bisnis dengan melakukan pendekatan langsung pada 

pelanggan dan mamanfaatkan pelayanan yang baik terhadap pelnggan. 

 Kemampuan dalam mengorganisasi perusahaan yang baik 

 

b) Weeknes (kelemahan) 

 Mengandalkan modal luar (bantuan modal) untuk pendirian dan 

pengembangan bisnis 

 Kurangnya tenaga promosi yang dapat bekerja dihadapan pelanggan untuk 

menghasilkan kesadaran merek dan produk jasa. 

 Kesulitan dalam mengambangkan kesadaran merek sebagai awal mulainya 

usaha. 
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c) Opportunity (peluang) 

 Partisipasi dalam industry produk jasa internet yang sedang tumbuh subur. 

 Kemampuan dalam mengangkat usaha jasa internet untuk membantu 

mengambangkan pasar umum yang dibutuhkan masyarakat. 

 Adanya dukungan dari masyarakat/ atau pihak terkait untuk mendirikan 

usaha tersebut. 

 

d) Threat (ancaman) 

 Pesaing yang potensial dari pasar yang sudah mapan. 

 Jaringan internet dan listrik di daerah tersebut kadang terganggu. 

 Adanya isu buruk (black campaign) dari pesaing potensial. 

 

2.2 Persaingan 

Campuz.net merupakan usaha baru, yang memiliki pesaing yang telah mapan. 

Walaupun ada beberapa usaha warnet yang menawarkan jasa internet, akan tetapi 

mereka tidak menekankan pada pelayanan dan keramahan. Campuz.net akan 

berusaha menawarkan produk dengan banyak kelebihan dan keunggul, diantaranya 

Pelatihan internet, kursus computer, cetak foto, dan snack+softdrink. 

 

2.2.1 Tawaran produk 

Campuz.net akan menawarkan beberapa produk sebagai berikut: 

 Jasa internet, yang memiliki computer sebanyak Sembilan unit, dengan 

delapan unit computer clien dan satu unit computer server. Computer 

tersebut terkoneksi dengan jaringan Telkom Speedy dengan kecepatan 

1Mbps. Dan juga dilengkapi dengan indo billing yang merupakan software 

penghitung waktu pelanggan. 

 Pelatihan internet, Campuz.net juga akan mengadakan pelatihan internet 

bagi masyarakat umum khususnya pelajar dan mahasiswa. Hal ini dilakukan 

agar penggunaan internet menjadi tepat sasaran. Selain itu juga ini 

merupakan strategi promosi untuk memperkenalakan merek kepada 

konsumen. 
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 Kursus computer, banyak pelajar atau mahasiswa yang masih belum bisa 

untuk mengoperasikan computer. Campuz.net tergerak untuk menerima 

peluang tersebut, sehingga nantinya setiap seminggu sekali campuz.net akan 

mengadakan kursus computer 

 Makanan dan minuman siap saji. Hal ini merupakan salah satu layanan 

untuk kenyamanan konsumen. 

 

2.2.2 Kunci menuju keberhasilan 

Kunci menuju keberhasilan adalah merancang dan memproduksi produk yang 

memenuhi permintaaan pasar. Selain itu, campuz.net harus memperhatikan 

kepuasan pelanggan, jika kunci keberhasilan ini tercapai, maka akan menjadi UKM 

yang kuat dengan laba yang besar. 

  

2.2.3 Isu-isu penting 

Sebagai bisnis yang baru memulai, isu-isu penting sangat perlu untuk dikelola: 

 Memantapkan usaha sebagai UKM yang terkemuka 

 Mengejar pertumbuhan yang menuntut bahwa biaya produksi tidak akan 

melebihi basis pendapatan, sehingga akan membantu memberikan 

perlindungan bahaya resesi 

 Memantau terus-menerus kepuasan pelanggan, dengan memastikan bahwa 

strategi pertumbbuhan tidak akan mengkompromikan tingkat pelayanan dan 

tingkat pelanggan. 

 

2.2.4 Strategi pemasaran 

Kunci untuk strategi pemasaran terfokus pada kecepatan akses, pelayanan, 

serta kepuasan pelanggan. Campuz.net mampu mengajukan segmen yang berbeda 

dari pasar yaitu jasa internet, pelatihan, kursus, serta makanan dan minuman siap 

saji, karena walaupun masing-masing segmen itu terbedakan dari segi pengguna 

dan peralatan, produk jasa yang ditawarkan dapat bermanfaat bagi semua segmen. 

 

2.2.5 Misi Pemasaran 

Adalah memberikan produk dan layanan terbaik untuk mengacces informasi 

dan memudahkan untuk berkomunikasi. “kami ada untuk menerik dan 
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mempertahankan pelanggan”. Dengan setia menerapkan prinsip ini, keberhasilan 

bisa dipastikan. Layanan dan produk kami akan meningkatkan harapan pelanggan. 
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2.2.6 Tujuan pemasaran 

 Mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan usaha dengan berbentuk 

jaringan usaha yang memiliki tempat  strategis 

 Mencapai kenaikan yang mantap dalam penetrasi pasar 

 Mengurangi biaya produksi dengan meningkatkan laba 

 

2.2.7 Pasar sasaran 

Pasar jasa internet sudah cukup banyak merambah diwilayah kampus. Namun 

kami lebih berorientasi pada layanan dan kepuasan para  pelanggan, untuk itu 

partisipasi lebih besar akan kami dapatkan melalui sistem pemasaran kami dengan 

memperluas bidang usaha untuk selanjutnya. Kami juga akan menampilkan layanan 

kursus, sehingga pertumbuhan usaha akan cepat kita capai. 

 

2.2.8 Penentuan posisi 

Campuz.net akan memposisikan sebagai produk layanan internet yang selalu 

menjaga brain image, penetapan posisi ini akan dicapai dengan mengangkat sisi 

persaingan dalam pasar. Pengalaman, semangat dalam bisnis serta manajemen yang 

kuat akan menjadikan usaha akan tumbuh dengan pesat. 

 

2.2.9 Strategi 

Campuz.net merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa yang tidak hanya 

menawarkan jasa internet, akan tetapi juga menawarkan jasa pelatihan internet, 

kursus computer, serta makanan dan minuman ringan. Strategi pemasaran pertama-

tama akan berusaha untuk menciptakan kesadaran pelanggan tentang produk dan 

jasa yang ditawarkan dan kemudian mengembangkan basis pelanggan. Pesan yang 

hendak dikomunikasikan oleh campuz.net adalah menawarkan layanan internet 

yang paling bermanfaat, yag dirancang sangat baik. Pesan itu akan 

dikomunikasikan melalui berbagai metode. Pertama adalah personal selling dimana 

pemasar akan turun langsung kepada konsumen untuk memasarkan produk. Hal ini, 

untuk lebih meyakinkan produk kepada konsumen. 

Metode pemasaran kedua adalah periklanan yang banyak akan dipasang 

melalui brosur dan pamflet, diharapkan nantinya promosi tersebut akan mencakup 

lebih luas target sasaran. Dua metode pemasaran yang disebutkan sebelumnya akan 
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menciptakan permintaan literature kepada pelanggan. Biaya literature dan promosi 

akan menjadi cukup minimal, karena menggunakan tenaga promosi dari karyawan 

sendiri.   

2.2.0 Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran campuz.net tediri dari pendekatan-pendekatan terhadap 

produk (product), penetapan harga (price), tempat (place), promosi (promotion) 

yang dikenal dengan “marketing mix” . Karena campuz.net bergerak di bidang jasa 

maka ada penambahan bauran pemasaran menjadi 3P yaitu, orang (people), proses 

(proces), (physical evidence). 

 

a) Produk (product) 

Produk yang ditawarkan oleh campuz.net merupakan produk jasa 

diantaranya, jasa internet, pelatihan internet, kursus komputer, serta makanan 

dan minuman siap saji. Dalam pengembangannya campuz.net juga akan 

membuka game plays station. 

 

b) Penetapan harga (price) 

Penetapan harga merupakan salah satu strategi dalam penarikan 

pelanggan. Dalam hal ini, campuz.net akan menetapkan harga dibawah 

pesaing, dengan menggunakan metode penetapan harga psikologi campuz.net 

akan menetapkan harga Rp 2.495,- /jam. Pelaksanaan pelatihan internet akan 

dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu selama 1 (satu) bulan. Pelatihan 

internet ini akan dikenakan kontribusi Rp 5.000,-/orang. Berarti dalam satu 

bulan kami dapat mengadakan pelatihan sebanyak delapan kali untuk 

mempromosikan kepada khalayak akademisi, khususnya pelajar SD, SMP, dan 

SMA. Kursus komputer akan menekankan pada program “Microsoft Office” 

dengan target sasaran pelajar SD, SMP, dan SMA. Pelaksanaan kursus ini akan 

dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu selama peserta tersebut dapat 

dikatakan bisa menjalankan program Microsoft Office. Kursus tersebut akan 

dikenakan biaya Rp 49.995,-/bulan dengan satu program yang dipilih. 

Sedangkan, makanan dan minuman siap saji dengan harga standart. 

 

c) Tempat (place) 
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Tempat merupakan langkah strategis dalam memperluas dan 

meningkatkan usaha. Oleh karena itu, campuz.net akan didirikan dekat dengan 

pelanggan yang produktif, yaitu lingkungan pelajar dan lingkungan perguruan 

tinggi. Campuz.net terletak tepat didepan SMAN 1 Kamal-Bangkalan, 

sehingga lebih mudah dikenal masyarakat luas. 

 

  Lokasi “campus.net” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Campuz.net 

2. Toko Air Mas Indah 

3. SMAN 1 Kamal 

4. SMPN 2 Kamal 
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i f g h 

a b c d e 

j 

5. Kompleks perumahan Telang Indah 

6. Kantor Pertanian 

7. Masjid Baitul Amal 

8. Universitas Trunojoyo Madura 

 

Layout Ruangan “campus.net” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

01. teras 

02. bagasi 

03. kamar 1 

04. kamar 2 

05. kamar kecil/WC 

06. kamar mandi 

07. dapur 

08. --- 

09. ruang komputer 

 

 

a. client  1 

b. client 2 

c. client 3 

d. client 4 

e. client 5 

f. client 6 

g. client 7 

h. client 8 

i. operator/ server 

j. snack and softdrink 

 

05 

07 

01 

02 

08 

04 

06 
03 

09 
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d) Promosi (promotion) 

Promosi yang dilakukan yang dilakukan oleh campuz.net dilakukan 

dengan 2 (dua) metode yaitu, “personal selling” dimana penjual langsung 

menemui konsumen dengan memberikan sugesti agar konsumen mengambil 

keputusan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Metode kedua 

adalah dengan periklanan yang banyak dilakukan dalam bentuk brosur dan 

pamphlet, hal ini diharapkan target sasaran yang dituju meningkat secara 

signifikan. 

 

e) Orang (people) 

Untuk bauran elemen people sangat perlu dijaga perilaku menyangkut 

semua personil/karyawan baik tentang sikap dan keramahan, sopan santun, 

ramah, senyum, ada perhatian, kesabaran, memiliki pengetahuan yang cukup, 

cepat tanggap pada kebutuhan konsumen dan penuh kepedulian. 

 

f) Proses (proces) 

Menyangkut proses usaha jasa meliputi kecepatan jaringan dan 

kemudahan, tanggap terhadap keluhan konsumen, cepat dalam melayani 

permintaan konsumen. 

 

g) (physical evidence) 

Menyangkut physical evidence terhadapa usaha jasa meliputi fasilitas 

yang tersedia, kecepatan jaringan internet, kenyamanan ruang internet, serta 

parkir kendaraan yang aman. 
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BAB III 

ASPEK TEKNIS OPERASI 

 

3.1 Teknis Operasi Layanan Internet 

Layanan internet akan dikoneksikan dengan jaringan Telkom speedy dengan 1-2 Mbs , 

dedangkan computer yang disediakan sebanyak 8 komputer client dan 1 komputer server. 

Karyawan usaha campuz.net sebanyak 5 orang yang merupakan mahasiswa aktif yang 

mengikuti kuliah, nantinya dalam pelaksanaan pengoperasian internet karyawan akan 

membuat piket jaga sesuai waktu yang disepakati. Sehingga karyawan campuz.net dapat 

menjalankan hak dan keajiban  sebagai mahasiswa. 

 

3.2 Teknis Pelatihan Internet 

Pelatihan internet yang dikelola campuz.net akan bekerja sama dengan mahasiswa 

yang telah menguasai bidang internet. Hal ini dilakukan agar pelatihan ini tepat sasaran, 

karena target peserta adalah pelajar dan mahasiswa. Pelatihan ini akan dilaksanakan dua (2) 

kali dalam seminggu, yaitu sabtu sore dan minggu pagi selama sebulan.  

 

3.3 Teknis Kursus Komputer 

Campuz.net tidak hanya menawarkan layanan internet, akan tetapi juga akan 

menawarkan kursus computer bagi mereka yang masih belum mampu mengoperasikan 

computer. Kursus ini akan dispesifikkan pada “Microsoft Office”, dan  peserta dibebaskan 

memilih salah satu program yang telah disediakan oleh usaha tersebut. Kursus ini akan 

dilaksanakan dua (2) kali dalam seminggu, yaitu sabtu sore dan minggu pagi selama peserta 

tersebut dikatakan bisa dalam mengoperasikan program tersebut. Kursus ini akan dijalankan 

oleh karyawan campuz.net  itu sendiri, sesuai kemampuan yang dimiliki setiap program.  
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BAB IV 

ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI 

  

4.1 Biodata Perusahaan 

Nama perusahaan : “ Campuz.net ” 

Nama Pimpinan :  Nur Afifah 

Alamat   :  Jln. Raya Kamal-Telang 

Lokasi   :  Depan SMAN 1 Kamal (Telang) 

No. Telp./Hp  :  081999554242/081939277221 

e-mail   :  ifa.nura@gmail.com/leyhod@yahoo.com 

Bidang Usaha  :  Warnet 

Badan Hukum          :  - 

 

4.2 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi Campuz.net dibentuk untuk menciptakan suatu tata letak yang 

efektif dan efisien dalam bidang keorganisasian. Untuk menciptakan tujuan tersebut, 

perusahaan perlu menyusun pembagian tugas, wewenang, dan tanggunga jawab yang jelas. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha.  

 Bentuk struktur organisasi yang digunakan campuz.net adalah secara top down. Sebab 

jumlah karyawan relative sedikit, organisasi relative kecil, karyawan saling mengenal secara 

akrab, dan spesialisasi masih cukup. Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan 

dibawah ini:  

 

Bagan Struktur Organisasi 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur Afifah 

KETUA 

Karyawan 

MANAJER KEUANGAN 
KKKKEUANGANKE

UANGAN Karyawan 

MANAJER PEMASARAN 

Karyawan 

TEKNISI JARINGAN 

Karyawan 

TEKNISI KOMPUTER 
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4.3  Uraian Tugas 

1. Pimpinan : Memimpin, mengawasi, dan terus memantau perkembangan usaha yang 

di geluti, serta membuat keputusan – keputusan dan perencanaan pengembangan 

usaha yang memiliki prospek sesuai dengan kebutuhan konsumen maupun 

pelanggan atas dasar kesepakatan bersama/musyawarah. 

2. Manajer Pemasaran : Memperkenalkan, memasarkan, mempromosikan, serta 

memberi sistem pelayanan terbaik kepada konsumen/pelanggan. 

3. Manajer keuangan  : Mengelola dan meng-audit keuangan perusahaan agar tidak 

terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, serta memperhitungkan anggaran 

keuangan dengan sebaik-baiknya. 

4. Teknisi Komputer : menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan memadai 

serta melakukan perawatan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik. 

5. Teknisi jaringan : Menyediakan jaringan konneksi untuk kelancaran 

konsumen/pelanggan dalam meng-update informasi serta dapat bekerja sama melalui 

pihak yang terkait (TELKOM). 

 

4.4 Pemegang/Penanam Modal 

 

No Nama Jumlah Modal 

1 Nur Afifah Rp.    32.000.000,00 
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BAB V 

KEUANGAN 

 

5.1 Rincian Anggaran 

1. Modal awal 

Modal dari pinjaman PMW Unijoyo Rp. 32.000.000,00 

 

2. Pengeluaran dan pembelian 

Total biaya yang dibutukan untuk aspek pembelian dan lain-lain adalah sebesar Rp. 

32.000.000,00 terdiri dari : 

No. Keterangan dan Nama Barang Item Harga per Item Jumlah 

1 Komputer Clien 8 Unit  Rp  2.000.000,00   Rp  16.000.000,00  

2 Komputer server 1 Unit  Rp  3.000.000,00   Rp    3.000.000,00  

3 Modem 1 Unit  Rp      300.000,00   Rp        300.000,00  

4 Perlengkapan dan Peralatan - - - 

  Papan triplek 4 Lembar  Rp        60.000,00   Rp        240.000,00  

  kayu osok 5 Batang  Rp        40.000,00   Rp        200.000,00  

 Paku - -  Rp          10.000,00  

  Terminal 10 Unit  Rp        20.000,00   Rp        200.000,00  

  kipas angin 4 Unit  Rp      150.000,00   Rp        600.000,00  

  kabel LAN 10 Meter  Rp          5.000,00   Rp          50.000,00  

  Connector 10 Unit  Rp          1.000,00   Rp          10.000,00  

  HUB/Switch - -  Rp        300.000,00  

  Printer Scan 1 Unit  Rp  1.500.000,00   Rp    1.500.000,00  

  Meja Mini 9 Unit  Rp        50.000,00   Rp        450.000,00  

  Karpet - -  Rp        300.000,00  

  Soundsistem 1 Unit  Rp      300.000,00   Rp        300.000,00  

 Headset Combo Stereo 8 Unit  Rp        50.000,00   Rp        400.000,00  

 5 Biaya Listrik 1 Bulan  Rp      400.000,00   Rp        400.000,00  

 6 Biaya sewa tempat 1 Tahun  Rp  4.000.000,00   Rp    4.000.000,00  

 7 biaya tukang 1 Hari  Rp        50.000,00   Rp          50.000,00  

 8 Biaya Instalasi software & teknisi - -  Rp    1.000.000,00  
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jarcom 

9 Biaya Internet Speedy Bulan 

pertama 1 Bulan  Rp      750.000,00   Rp        750.000,00  

10 Biaya Lain-lain - -  Rp    1.940.000,00  

     

TOTAL PENGELUARAN  Rp  32.000.000,00  

 

Study kasus pada campuz.net 

Campuz.net memiliki 8 unit computer klien yang terkoneksi ke computer server dan 

internet. harga sewa 1 unit komputer sebesar Rp 2.500,- per jam, setiap computer diasumsikan 

akan hidup  (disewa) minimal selama 10 jam/hari. Beban listrik per bulannya sebesar Rp 

400.000,- dan biaya langganan internet per bulan sebesar Rp 750.000,-. Maka pendapatan 

yang akan diperoleh setiap bulannya adalah; 

 

Penghitungan: 

Lama/waktu hidup : 8 unit komputer x 10 jam = 80 jam  per hari 

    : 80 jam x 30 hari = 2.400 jam  per bulan 

Pendapatan kotor per bulan  2.400 jam x (Rp 2.500) :  Rp 6.000.000,- 

( - )Beban listrik per bulan  Rp 400.000,- 

 Biaya internet    Rp 750.000,- 

 Biaya perawatan per bulan  Rp 500.000,- 

  Jumlah       : (Rp 1.650.000,-) 

Pendapatan bersih per bulan      :  Rp 4.350.000,- 

 

Cicilan yang harus dibayar pada PMW Unijoyo 

Investasi PMW Unijoyo   = Rp 32.000.000,- 

Lama pengembalian 1 tahun  = 12 bulan 

Besarnya cicilan pinjaman pokok per bulan  
               

        
 

            = Rp 2.666.666,667 

            = Rp 2.667.000,- (pembulatan) 

Jadi, campuz.net akan mengembalikan pinjaman pokok dalam waktu 1 tahun (12 Bulan) 

sebesar (Rp 2.667.000,-) x 12 bulan = Rp 32.000.000,- ditambah dengan jumlah bagi 

hasil sebesar 2% x (Rp 32.000.000,-)  = Rp 640.000,- 
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Maka, total uang yang harus dikembalikan kepada PMW Unijoyo secara keseluruhan 

adalah sebesar Rp 32.640.000,- 

Asumsi pembagian laba/pendapatan pada masing-masing pemegang saham 

1 orang  = Pendapatan bersih – Cicilan kepada PMW 

    5 Orang 

 

  = (Rp 4.350.000,-) – (Rp 2.667.000,-) 

          5 

 

= Rp 336.600,-  per bulan 

 

Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui layak tidaknya 

suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis, yaitu dengan 2 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

1) Payback Period (PP) 

2) Net Present Value (NPV) 

1. Payback Period (PP) 

Periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi pada PMW Unijoyo 

adalah  =        Investasi 

Cicilan per bulan 

 

  = Rp 32.000.000,- 

   Rp   2.667.000,- 

 

  =  11,99 bulan atau 12 bulan (1 tahun) 

2. Net Present Value (NPV) 

Merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur 

investasi yaitu: 

NPV  =∑   CFt 

(1+k)
t 

NPV   =      32.000.000 

  (1+32.000.000)
1 

 

NPV  = 32.000.000 
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  32.000.001 

 

NPV  = 0,9 

 

Keterangan: NPV bernilai nol atau positif , berarti PV dari arus kas masuk sama 

dengan atau lebih besar dari PV dari arus kas keluar. Dengan demikian, ini 

menunjukkan bahwa arus kas proyek tepat cukup untuk: 

2.1 Membayar kembali modal yang diinvestasikan. 

2.2 Menyediakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada modal. 

2.3 Arus kas proyek akan menghasilkan suatu sisa keuntungan yang akan 

dinikmati oleh pengurus usaha. 
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BAB VI 

DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

 

 

6.1 Dampak Lingkungan 

Menciptakan lingkungan yang bersifat akademis melalui teknologi informasi yang 

luas,  Sehingga memudahkan para kaum akademisi untuk mencari informasi, berkomunikasi, 

dan meperluas jaringan persahabatan maupun kekerabatan. 

 

6.2 Dampak Sosial  

Menciptakan suasana kekerabatan dan perluasan jaringan persahabatan yang 

memungkinkan para kaum akademisi dapat saling berinteraksi melalui fasilitas dunia maya, 

sehingga melalui program wirausaha internet ini dapat memberikan perubahan kepada 

generasi masyarakat muda untuk lebih maju menjadi generasi muda yang berwawasan serta 

membentuk pemikiran masyarakat yang modern (Gesselchaft). 
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KESIMPULAN 

 

Dari beberapa ulasan yang telah dijabarkan secara terperinci diatas, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan bahwa: 

1. Usaha warung internet “campus.net” akan didirikan di daerah Telang kec. Kamal Kab. 

Bangkalan. 

2. Usaha ini akan dijalankan oleh sekelompok mahasiswa Unijoyo yang telah ikut dan 

terdaftar dalam kegiatan PMW Unijoyo yang memang sudah memilki kompetensi di 

bidangnya. 

3. Permintaan akan jasa internet di daerah Telang cukup meningkat khususnya bagi 

pelajar dan mahasiswa. 

4. “Campus.net” akan bersaing secara sehat dengan para pengusaha yang homogen. 

5. Promosi yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan personal selling dan 

periklanan. 

6. Dari beberapa hasil analisa dan hasil perhitungan keuangan, bisa disimpulkan bahwa 

usaha ini “campus.net” layak untuk didanai.  

 


