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Ringkasan 

 

 Sony Playstation merupakan perangkat konsol game yang sangat populer di seluruh dunia, pertamakali 

diproduksi oleh Sony sekitar tahun 1990. Dilansir dari tribunnews, sejak peluncurannya pada bulan November 



2020 peminat playstation sangat besar pada generasi Playstation terbaru yakni Playstation 5, Sony mencatatkan 

angka penjualan mencapai 10 juta unit di di seluruh dunia.  

 

 Di tengah maraknya tren game mobile, Bisnis sewa atau rental Playstation dinilai tetap bisa 

menguntungan ketika didirikan di desa, atau area-area yang dapat pemukiman yang terdapat banyak anak-anak 

(Ihsan, 2021, angkasa.co.id) 

 

Deskripsi Usaha 

 

 Rental Playstation Rizky Sejahtera merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang 

persewaan konsol playstation yang bertujuan memberikan layanan hiburan berupa game konsol yang bisa 

dimainkan bersama kerabat dengan menggunakan televisi digital (baik lcd maupun led). Pilihan permainan 

beragam, mulai dari olahraga, game aksi, game balap, petualangan dan strategi tersedia, sehingga bisa 

memuaskan para pecinta game di masing-masing genre permainan yang ada. 

 Bisnis ini akan didirikan di lokasi pedesaan, dengan target kriteria tempat yang terdapat banyak anak-

anak dan remaja yang suka bermain. 

 

Barang/Jasa yang diproduksi 

 

 Jasa yang disediakan Bisnis ini adalah menyewakan konsol Playstation dengan menyediakan tempat 

khusus yang lega, aman dan nyaman, agar banyak orang dapat berkumpul dan bermain bersama permainan 

favorit mereka. 

 

 

Analisis Aspek Pasar 

 

 Ada banyak target pasar potensial.bisa dimulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, hingga pekerja yang 

merasa stres akibat tekanan pekerjaan juga bisa menjadi pasar bagi pemilik rental ps. Sehingga untuk beberapa 

waktu kedepannya, usaha rental PS ini dinilai memiliki prospek yang bagus. Untuk mengenalkan Usaha baru 

ini maka diperlukan promosi, pengenalan rental Rental Playstation Rizky Sejahtera, melalui sosial media 

karena media ini dinilai lebih relevan dengan konteks pemasaran di masa kini.  

 Menurut Zarella,2010. Sosial Media merupakan sebuah  paradigma media baru dalam konteks industri 

pemasaran. Lalu dengan menurut O’Reilly,sosial media merupakan platform yang mampu memfasilitasi 

berbagai kegiatan seperti mengintegrasikan situs web, interaksi sosial, dan pembuatan konten berbasis 

komunitas Melalui layanan sosial media dapat memfasilitasi konten, komunikasi dan percakapan . Pengguna 

juga bisa membuat,mengatur, mengedit, men tag, mendiskusikan, menggabungkan dan juga bisa berbagi 

konten. Dalam konteks artikel ini untuk menunjuang strategi marketing supaya dapat berjalan dengan lancar 

dan omset selalu naik, beberapa jenis strategi pemasaran yang dapat dilakukan seperti iklan yag 

berbayar,pemasaran transaksional, pemasaran media sosial, pemasaran interaktif, pemasaran konten, Search 

Engine Optimization, email marketing.  

 

Analisis Aspek Teknik 

 

 Beberapa hal yang bersifat teknikal yang diperlukan dalam Usaha ini adalah : 

1. Kemampuan mengoperasikan playstation 

2. Mekanisme billing per jam 

3. Metode pembayaran 

4. Menjaga ketat protokol kesehatan di masa pandemi 

5. Pembaruan game 

http://angkasa.co.id/


6. Sistem antri 

7. Penanganan konsol game yang rusak 

 

Analisis Aspek Manajemen 

 

 Dalam aspek manajerial di Usaha ini cukup sederhana, untuk sekala rumahan hanya diperlukan 1 

pegawai (jika menggunakan pegawai), jika tidak bisa dijalankan oleh pemilik Usaha sendiri, maka hal-hal yang 

perlu diperhatikan adalah aspek-aspek, manajemen keuangan dengan melakukan pembukuan secara teratur dan 

mengatur budgeting bulanan untuk peningkatan layanan, manajemen pemasaran untuk menunjang 

meningkatnya peminat penyewa konsol d rental, serta manajemen operasional dan rantai pasok (update game 

dan konsol terbaru). 

 

 

Analisis Aspek Finansial 

 

 Investasi awal serta modal bulanannya berupa 6 set playstation @Rp 4.000.000,- = Rp 24.000.000,- , 

kemudian beberapa fasilitas penunjang seperti karpet, meja, desain tempat, kipas angin, dll = Rp 1.500.000,- , 

tak lupa TV 21 inch sebanyak 6 unit @Rp 1.000.000,- = Rp 5.000.000,-. Total investasi awal sebesar Rp. 

30.500.000,- 

 

 Untuk perhitungan pendapatan bisnis rental PS, harga sewa per jam nya sebesar Rp 3.000,- dengan rata-

rata per hari 10 jam sewa. Perhitungannya menjadi: Rp 3.000 x 10 = Rp 30.000,-, ada 6 Playstation, maka 

pendapatan per hari adalah Rp 30.000,- x 6 = Rp 180.000,-. 

Dalam satu bulan (30 hari tanpa libur), uang yang dapat dikumpulkan adalah Rp 180.000,- x 30 = Rp 

5.400.000,-. Ini adalah asumsi range kasar, biasanya pednapatan meningkat permintaannya di akhir pekan. Jadi, 

pendapatannya bisa jauh lebih besar. 

 

 Dari pendapatan di atas, maka keuntungan yang diperoleh per bulan adalah: 

Rp 5.400.000,- – Rp 1.217.000,- = Rp 4.183.000,-. Apabila keuntungan ini bisa stabil setiap bulan, maka akan 

cepat mendapatkan balik modal. Perhitungannya sebagai berikut: 

Modal investasi = Rp 30.500.000,-., Penghasilan per bulan = Rp 4.183.000,-. BEP atau break event point-nya 

adalah 30.500.000 / 4.183.000 = 7,291. Dengan kata lain bisa BEP dalam waktu kurang lebih 7 bulan, bisa 

lebih cepat Jika pada akhir pekan banyak permintaan untuk rental. 
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Pemakai dapat membuat/cocreate, mengatur, mengedit, mengomentari, mentag, mendiskusikan, menggabungkan, 

mengkoneksikan dan berbagi konten. 

https://www.scribd.com/doc/184868704/Peran-Social-Media-Dalam-Berbagai-Aspek-2-1 
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Oct 31, 2021 — Yang menarik, meski modalnya tak terlalu besar. Break event point atau BEP usaha ini cukup cepat. Dalam 

waktu kurang dari satu tahun, modal yang ... 
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