
EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Apotek Harmonis merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan 

yang memiliki visi Pharmaceutical Care, berorientasi kepada kepentingan 

konsumen. Pelayanan yang diberikan Apotek Harmonis berupa 

pelayanan produk-produk farmasi dan jasa informasi di bidang farmasi 

(informasi obat), ditunjang dan dilengkapi dengan jasa praktek dokter 

yang menyatu dengan lokasi. 

Pelayanan kesehatan berupa Apotek dan Praktek Dokter dengan 

jasa informasi obat merupakan bidang yang masih dibutuhkan oleh 

masyarakat masa kini dan masa mendatang. Kebutuhan masyarakat di 

bidang informasi obat akan semakin meningkat seiring perkembangan 

masyarakat yang membutuhkan informasi di segala bidang termasuk 

informasi obat di dalamnya. 

Nilai investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan Apotek Harmonis 

ini sebesar Rp. 505.000.000,00. Sumber investasi tersebut berasal dari 

modal sendiri sebesar Rp. 305.000.000,00 dan pinjaman Bank sebesar Rp. 

200.000.000,00. 

Pasar dari pelayanan Apotek Harmonis dan Praktek Dokter ini 

mencakup masyarakat di lingkungan sekitarnya, yakni lingkungan sekitar 

Kelurahan Babakan dan Kelurahan Caringin, dan pasar ini akan terus 

meluas hingga ke Kelurahan Cigondewah. Lokasi Apotek Harmonis 

berada di perempatan Jalan Holis dan Jalan Caringin yang sangat 

strategis, berdekatan dengan perumahan penduduk, dan mudah 

dicapai dengan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan 

umum. 



Pengoperasian Apotek Harmonis ini diperkirakan akan mencapai 

Pay Back Periode selama 5 tahun 11 bulan, dan pada tahun ke-8 akan 

menghasilkan Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 14.200.000,00 pada 

laju inflasi 10% per tahun dengan Internal Rate of Return sebesar 14%.



BAB I 

VISI DAN MISI APOTEK HARMONIS 

 

I.1  Visi 

“Pharmaceutical Care”: Menjadikan apotek sebagai perwujudan 

eksistensi apoteker dalam memberikan pelayanan menyeluruh yang 

berorientasi kepada konsumen. 

I.2 Misi 

1. Mengadakan pelayanan Konsultasi, Informasi, dan Edukasi 

tentang obat kepada konsumen. 

2. Mengadakan pelayanan obat untuk konsumen secara 

profesional dengan jaminan obat yang tepat, aman, dan 

efektif.



BAB II 

TINJAUAN APOTEK DAN PRAKTEK DOKTER 

 

 Apotek dan praktek dokter merupakan sarana pelayanan 

kesehatan yang menggabungkan lokasi apotek dan praktek dokter 

pada satu lingkungan yang berdekatan. Lokasi ini memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terpadu. 

Pelayanan terpadu mencakup diagnosa penyakit, pelayanan obat, 

konsultasi dan monitoring obat. 

II.1 Produk Apotek dan Praktek Dokter 

i) Produk yang disediakan apotek berupa obat-obat standar 

yang umum terdapat di suatu apotek dilengkapi 

perbekalan kesehatan rumah tangga. 

ii) Praktek dokter menyediakan pelayanan pemeriksaan 

umum, spesialis penyakit anak, dan penyakit dalam. 

II.2 Keunikan yang ditawarkan 

i) Pelayanan yang berorientasi pelanggan dan menjamin 

pelanggan mendapatkan pelayanan pemeriksaan, obat, 

dan informasi yang dibutuhkan dari profesional kesehatan 

yang kompeten di bidangnya. 

ii) Apoteker memberikan pelayanan informasi obat secara 

pasif dengan menjawab pertanyan pasien dan secara aktif 

memberikan pelayanan monitoring penggunaan obat 

secara on-line. 

iii) Apotek memberikan jasa penghantaran obat. 

iv) Apoteker berada di apotek selama jam buka apotek 

dengan aktif. 



BAB III 

ANALISIS SWOT TERHADAP APOTEK DAN PRAKTEK DOKTER 

 

III.1 Kekuatan (Strength) 

i) Pemilik sarana dan pengelola apotek adalah seorang 

Apoteker, sehingga apotek dikelola dengan prinsip-prinsip 

keprofesian dan managerial yang baik. 

ii) Menyediakan pelayanan obat sekaligus dengan praktek 

dokter. 

iii) Pelayanan informasi obat dan konseling oleh Apoteker 

sehingga meningkatkan pengetahuan terhadap 

penggunaan obat. 

iv) Lokasi strategis dapat dijangkau oleh angkutan umum dan 

berdekatan dengan pemukiman penduduk. 

v) Menyediakan sistem jasa penghantaran obat dan 

melakukan monitoring penggunaan obat terhadap 

konsumen. 

III.2 Kelemahan (Weakness) 

i) Harga tanah dan bangunan relatif mahal, sedangkan untuk 

Apotek dengan Praktek Dokter memerlukan tanah dan 

bangunan yang luas. 

ii) Kondisi jalan jalur lalu lintas yang melewati Apotek dan 

Praktek Dokter kurang baik dan memadai. 

iii) Apotek dan Praktek Dokter dikelola oleh personel yang 

belum banyak dikenal. 

III.3 Peluang (Opportunities) 

i) Banyaknya dibangun pemukiman baru yang menyebabkan 

pertumbuhan penduduk yang tinggi. 



ii) Lokasi Apotek berada di daerah masyarakat kelompok 

ekonomi menengah, sehingga daya beli obat cukup tinggi. 

iii) Belum ada Apoteker yang memberikan pelayanan 

informasi obat. 

IV.4 Ancaman (Treath) 

i) Adanya klinik yang sekaligus meyediakan obat. 

ii) Adanya Apotek pesaing yang sudah memiliki praktek 

dokter. 

iii) Adanya Praktek Dokter yang buka 24 jam. 



BAB IV 

POTENSI PASAR DAN ANALISIS PESAING 

 

IV.1 Potensi Pasar 

 Apotek Harmonis dan Praktek Dokter berlokasi di Jl. Holis yang 

diapit oleh 2 kelurahan yaitu Caringin dan Babakan. Lokasi strategis ini 

didukung oleh potensi pasar jumlah penduduk dan jumlah praktek 

dokter yang ada di sekitarnya. 

 IV.1.1 Data Kependudukan 

i) Kelurahan Caringin 

Jumlah penduduk 7.229 jiwa, terdiri dari : 

- Laki-laki    : 3.564 jiwa 

- Perempuan  : 3.665 jiwa 

 Komposisi pekerjaan : 

PNS : 476 jiwa 

ABRI : 30 jiwa 

Pensiunan : 58 jiwa 

Pegawai Swasta : 1.261 jiwa 

Petani  : 19 jiwa 

Lain-lain : 908 jiwa  

 

ii) Kelurahan Babakan 

Jumlah penduduk 18.436 jiwa, terdiri dari : 

- Laki-laki    : 9.209 jiwa 

- Perempuan  : 9227 jiwa 

 Komposisi pekerjaan : 



PNS : 505 jiwa 

ABRI : 129 jiwa 

Pensiunan : 452 jiwa 

Pegawai Swasta : 4.954 jiwa 

Mahasiswa/pelajar : 2.900 jiwa  

Petani  : 340 jiwa 

Wiraswasta  : 3.506 jiwa  

Lain-lain : 5.650 jiwa  

 

 IV.1.2 Lalu Lintas 

i) Data Kepadatan Lalu Lintas 

 

 

 

 

 

 

ii) Data Jalur Angkutan Umum 

1. Caringin – Sadang Serang 

2. Ciwastra – Cijerah 

3. Tegal Lega – Cipatik 

4. Mahmud – Tegal Lega 

5. Soreang – Caringin 

 IV.1.3 Data Praktek Dokter (Radius 1,5 km) 

1. drg. Ria S., M. M.  (Jl. Caringin, dokter gigi) 

Jenis Kendaraan Sore (15.00 – 16.00) 

Mobil Pribadi 800 / jam 

Sepeda Motor 805 / jam 

Mobil Angkutan Umum 315 / jam 

Pejalan Kaki 180 / jam 



2. dr. Fetty   (Jl. Holis, dokter umum) 

3. dr. Andre  (Jl. Bojongraya, dokter umum) 

4. dr. Shelly   (Jl. Holis, dokter umum) 

5. dr. Myrna  (Jl. Holis, dokter anak) 

6. dr. Feny   (Jl. Holis, dokter umum) 

7. dr. Yuly   (Taman Holis, dokter umum) 

8. dr. Nugiawati  (Taman Holis, dokter umum) 

9. drg. Yuwara  (Taman Holis, dokter gigi) 

Dari praktek dokter tersebut yang potensial menjadi sumber 

resep bagi apotek “Harmonis” adalah dr. Ria dan dr. Fetty. 

 

IV.2 Analisis Pesaing 

 Pesaing Apotek dan Praktek Dokter adalah fasilitas kesehatan 

yang berada pada radius 1 km, terdiri atas : 

1. Apotek Mita Farma (Jl. Holis) 

2. Apotek Lugina  (Taman Holis) 

3. Apotek Lafayette  (Jl. Caringin) 

4. Apotek Budi Luhur  (Jl. Holis) 

5. Apotek Taman Holis (Taman Holis) 

6. Balai Pengobatan  (Taman Holis) 

Data omset apotek pesaing adalah : (x Rp 1.000) 

Nama 

Apotek 

Jumlah 

Asisten 

Jumlah 

R/bulan 

Omset % R % OTC 

Mita Farma 2 3000 14.000 70 40 

Budi Luhur 1 900 12.500 30 60 



Taman Holis 1 2250 14.000 45 30 

 

Angka merah diatas bener ya? 

Perlu keterangan R : ? OTC : ? 



BAB V 

STRATEGI PEMASARAN 

 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu usaha adalah bagaimana strategi pemasaran itu 

dibuat. Demikian pula dalam pendirian, operasional, dan 

pengembangan suatau usaha retailer seperti Apotek. 

Supaya dalam suatu pengelolaan Apotek dapat diperoleh suatu 

bentuk pelayanan menyeluruh yang efektif dan optimal, dapat 

melakukan komunikasi dengan pasar yang persuasif, dan dapat 

memuaskan kebutuhan dan harapan konsumen, maka strategi 

pemasaran yang diterapkan harus melalui pendekatan segmentasi, 

targeting, dan positioning. 

V.1 Segmentasi 

 Berdasarkan data hasil survei terhadap lokasi yang ditetapkan, 

calon konsumen dapat di kelompokkan menjadi : 

a. Masyarakat yang termasuk kelompok ekonomi bawah 

b. Masyarakat yang termasuk kelompok ekonomi menengah 

c. Masyarakat yang termasuk kelompok ekonomi atas  

V.2 Targetting 

 Target pemasaran Apotek ini adalah masyarakat sekitar yang 

termasuk ke dalam kelompok ekonomi menengah. Hal ini berdasarkan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

a. Mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar Apotek 

termasuk ke dalam kelompok ekonomi menengah. 

b. Daya beli masyarakat kelompok ekonomi menengah cukup 

potensial. 



c. Lahan dan luas bangunan Apotek lebih cocok untuk 

konsumen yang tergolong kelompok ekonomi menengah. 

Target pemasaran ini bersifat dinamis dan akan selalu dipantau 

dan disesuaikan secara terus menerus dengan perubahan situasi dan 

kondisi pasar yang ada. 

V.3 Positioning 

 Citra yang ingindibangun dalam pikiran masyarakat adalah 

bahwa keberadaan Apotek ini dapat memberikan “harmonisasi” 

pelayanan yang memberikan kenyamanan dengan keramahan dan 

dapat menjadi rujukan yang terpercaya dalam masalah kesehatan. 

 Untuk mewujudkan citra tersebut, perlu dilakukan hal-hal berikut 

ini: 

i. Positioning adalah strategi komunikasi 

a. Nama Apotek yang dipilih berdasarkan visi yang 

dimiliki dan telah melalui penyeleksian adalah 

“Apotek Harmonis” 

b. Bentuk fisik bangunan, outlet, dan desain interior 

dirancang sedemikian rupa supaya konsumen 

merasa nyaman ketika berkunjung. 

c. Sikap pegawai dan budaya perusahaan yang 

diterapkan adalah sikap yang memcerminkan 

keramahan, helpfull, dan tanggan terhadap 

kebutuhan dan harapan konsumen. 

ii. Positioning berhubungan dengan event marketing 

Beberapa event marketing yang akan digunakan untuk 

memperkuat positioning adalah pelayanan pengobatan 

gratis atau bakti sosial. 

iii. Positioning berhubungan dengan atribut produk 



a. Apotek harus ramah dalam memberikan pelayanan 

supaya dapat meninggalkan kesan yang baik dalam 

benak konsumen. 

b. Sedapat mungkin Apotek dapat menetapkan harga 

yang relatif lebih murah daripada harga umum di 

pasaran. 

c. Apotek memberikan informasi obat baik secara pasif 

melalui konsultasi/konseling dengan menjawab 

pertanyaan sesuai kebutuhan konsumen maupun 

secara aktif melalui on-line dengan monitoring 

penggunaan obat. 

iv. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

Pernyataan posotioning yang dipilih adalah : “Nyaman, 

Ramah, dan Terpercaya”. Pernyataan positioning ini akan 

ditulis pada atribut-atribut yang menunjang pemasaran 

Apotek, seperti papan nama Apotek, kemasan, brosur-

brosur dan majalah informasi obat yang dibuat Apotek , 

dan sebagainya. 



BAB VI 

MANAJEMEN APOTEK HARMONIS 

 

 Manajemen Apotek Harmonis meliputi aspek manajemen 

personel dan manajemen administrasi keuangan. 

 Struktur organisasi Apotek Harmonis adalah sebagai berikut : 

 

 Analisis kerja personel Apotek Harmonis adalah sebagai berikut : 

i) Pemilik Sarana Apotek, bertugas menetapkan kebijakan 

manajemen dalam apotek, melakukan hubungan 

eksterndg instansi-instansi lain, mencari klien, melakukan 

inovasi dalam pemasaran untuk memperluas pasar, dan 

mengelola keuangan puncak organisasi. 

ii) Apoteker Pengelola Apotek, bertugas melaksanakan 

tanggung jawab profesional kefarmasian di aoptek, 

mencakup pengelolaan perbekalan kesehatan, menerima 

resep dari pasien secara langsung, memberikan pelayanan 

informasi obat mencakup konsultasi dan monitoring 

penggunaan obat, dan mengelola manajemen apotek. 

Apoteker Pengelola Apotek adalah seorang apoteker yang 

mempunyai kemampuan manajemen perapotekan, 

Pemilik Sarana Apotek 

Apoteker Pengelola Apotek  

Tenaga Umum Tenaga Administrasi Asisten Apoteker 



mencakup manajemen personel, administrasi, produk, dan 

informasi obat. 

iii) Asisten Apoteker, bertugas meracik obat dan membantu 

Apoteker Pengelola Apotek melaksanakan tugas 

profesinya. Asisten Apoteker adalah seorang lulusan Sekolah 

Menengah Farmasi (SMF) yang mempunyai kemampuan 

teknis dalam penyiapan dan peracikan obat sampai obat 

diserahkan kepada pasien. 

iv) Tenaga Administrasi, bertugas melaksanakan kegiatan 

operasional administrasi sehari-hari, termasuk kasir. Tenaga 

administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) / 

sederajat yang mempunyai kemampuan di bidang 

pengelolaan administrasi dan keuangan. 

v) Tenaga Umum, bertugas dalam bidang kebersihan, 

keamanan, penghantaran teknis di apotek. Tenaga umum 

adalah seorang pekerja keras, tekun, dan cekatan. 

Jadwal kerja Apotek Harmonis tebagi menjadi dua shif, yaitu shif 

pagi dan siang. 

Shift pagi mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. 

Shift siang mulai pukul 14.00 sampai 21.00 WIB. 



BAB VII 

FINANSIAL 

 

VII.1 Prakiraan Penjualan 

 Dalam pembuatan Business Plan ini, prakiraan penjualan Apotek 

Harmonis didasarkan atas : 

- Lokasi didirikannya Apotek 

- Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di sekitar 

Apotek Harmonis 

- Data omset dan lokasi Apotek kompetitor 

- Praktek dokter di sekitar apotek 

- Keberadaan 3 praktek dokter di Apotek 

- Laju pertumbuhan penduduk sekitar 

- Kenaikan inflasi 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Apotek Harmonis 

menentukan prakiraan penjualan (sales forecasting) untuk tahun 

pertama adalah sebagai berikut : 

Asal Dokter 

Jumlah Perolehan Resep Per 

Hari Bulan Tahun 

Luar Apotek 21 526 6306 

Dr Umum 

Dr Anak 

Dr Peny. Dalam 

36 

18 

9 

900 

450 

227 

10795 

5400 

2724 

Total 63 1577 18919 

 

Tabel Ramalan Perolehan Resep Tahun ke-1 



Asal Dokter 
Jumlah Perolehan Resep Per 

Hari Bulan Tahun 

Luar Apotek 34 841 10090 

Dr Umum 

Dr Anak 

Dr Peny. Dalam 

38 

19 

10 

952 

473 

252 

11452 

5698 

3030 

Total 101 2518 30270 

 

Tabel Ramalan Perolehan Resep Tahun ke-2 

 Prakiraan di atas, diasumsikan bahwa perbandingan jumlah resep 

dari luar apotek dan dari praktek dokter lain adalah setengahnya dari 

jumlah resep dari dalam apotek. Sehingga resep terutama diharapkan 

muncul dari dalam Apotek Harmonis. Peningkatan jumlah resep dari 

tahun pertama ke tahun kedua terlihat mencolok, dengan asumsi 

bahwa pada tahun pertama dokter praktek dan nama Apotek 

Harmonis belum dikenal masyarakat sedangkan pada tahun kedua hal 

itu dapat diatasi. 

 Perkiraan sales forecasting selengkapnya bisa dilihat pada tabel 

sales forecasting tahun pertama dan tabel sales forecasting tahunan. 

 Komposisi obat bebas dan obat resep pada tahun pertama 

diperkirakan mencapai 55:45, hal ini didasarkan pada kondisi Apotek 

dimana Apotek Harmonis belum dikenal masyarakat dan Praktek Dokter 

baru dirintis keberjalannya. Tetapi seiring dengan waktu, apotek semakin 

dikenal oleh masyarakat sekitar, maka komposisi tersebut diharapkan 

meningkat secara gradien, hingga mencapai komposisi obat bebas dan 

obat resep adalah 40:60. 

 Pertumbuhan penduduk di sekitar lokasi Apotek akan relatif tinggi, 

dilihat dari masih banyaknya pemukiman yang baru dibangun. Dengan 



dasar itu maka diharapkan peningkatan jumlah resep dari hari ke hari 

akan semakin meningkat. 

 Dalam sales foercasting tahunan, juga dipengaruhi oleh 

pertumbuhan resep per tahun adalah 3%, sesuai dengan usaha 

pemerintah yang selalu membuat pertumbuhan usaha tiap tahun 

adalah 2 – 4%. Harga per resep diawali dengan Rp 14.000 merupakan 

harga rata-rata perolrhan Apotek kompetitor, juga diperkirakan akan 

meningkat 10% per tahun sesuai dengan kenaikan inflasi dari tahun ke 

tahun. 

 Asumsi lain yang digunakan : 

- Dalam satu tahun, terdapat 12 bulan, dan 25 hari kerja/bulan 

- Waktu buka apotek : 07.00 – 21.00 WIB, artinya 19 jam kerja/hari 

- Nilai penjualan obat resep terhadap total penjualan pada tahun 

pertama adalah 45% 

- Nilai penjualan obat bebas terhadap total penjualan pada tahun 

pertama adalah 55% 

- Pertumbuhan harga resep per tahun adalah 10% 

VII.2 Investasi dan Permodalan 

  Investasi yang diperlukan dalam pendirian Apotek Harmonis 

meliputi : 

- Tanah dan bangunan 

- Biaya tambahan modal 

- Peralatan lengkap 

- Meubelair apotek dan praktek dokter 

- Biaya amortisasi 



  Untuk memenuhi hal di atas maka Apotek Harmonis memerlukan 

dana investasi sebesar Rp 505  juta. Dana investasi ini diperoleh dari 

pinjaman Bank (Rp 200 juta) dan milik sendiri (Rp 305 juta). 

Rincian investai total dapat dilihat pada Tabel Investasi Total. 

 

 



ANALISIS KELAYAKAN BUSINESS PLAN 

 

1. BREAK EVEN POINT (BEP) 

a. INVESTASI Rp 505.000.000,00 

Kredit Rp 200.000.000,00 

Bunga per bulan 1,5% = Rp 3.000.000,00 

Bunga per tahun = Rp 36.000.000,00 

b. DEPRESIASI 

Bangunan (20th) = 150.000.000/(20x12) = Rp 625.000,00 

Peralatan (5th) = Rp 460.000,00 

Meubel (5th) = Rp 790.000,00 

Total depresiasi per bulan = Rp 1.875.000,00 

Total depresiasi per tahun = Rp 22.500.000,00 

c. HARGA POKOK PENJUALAN TAHUN PERTAMA 

Obat resep : obat bebas = 45 : 55 

Obat resep 45% (faktor = 1,3) = 1/1,3 x 100% = 76,9% 

Obat bebas 55% (faktor = 1,15) = 1/1,5 x 100% = 87% 

HPP gabungan = (45/100x76,9%) + (55/100x87%) = 82,45% 

d.  PERHITUNGAN BEP 

Perhitungan BEP melibatkan beberapa faktor yaitu : 

S = Sales/penjualan 

F = Fixed cost 

V = Variable cost 

D = Depresiasi 

B = Bunga 



TAHUN PERTAMA 

S  = F + V + D + B 

 = 4.500 + 0,8245 + 1.875 +3.000 

S = Rp 53.400.000,00 per bulan 

S = Rp 641.000.000,00 per tahun 

Pada sales forecasting bulanan tahun pertama, Apotek Harmonis 

mencapai nilai BEP pada bulan ke-7 dengan nilai penjualan 

sebesar Rp 53.600.000,00. 

Defisit penjualan pada bulan pertama sampai bulan ke enam 

yaitu sebesar Rp 17.000.000,00 dimasukkan ke dalam nilai investasi 

sehingga nilai investasi menjadi Rp 505.000.000,00 

 

2. PAY BACK PERIODE 

Total investasi sebesar Rp 505.000.000,00 berasal dari kredit bank 

sebesar Rp 200.000.000,00 dan milik sendiri sebesar Rp 305.000.000,00 

dapat dikembalikan setelah tahun ke-6 (dilihat dari akumulasi Net 

Cash Flow tanpa memperhitungkan faktor inflasi). 

Perhitungan : 

Akumulasi Net Cash Flow tahun ke-5 sebesar Rp 370.000.000,00 

Akumulasi Net Cash Flow tahun ke-6 sebesar Rp 513.600.000,00 

  505.000.000 – 370.000.000 = 135.000.000 

Net Cash Flow tahun ke-6 adalah Rp 143.600.000,00 (Rp 12.000.000,00 

per bulan) 

Sisa sebesar Rp 135.000.000,00 akan tercapai pada tahun ke-6 

setelah 135.000.000/12.000.000 = 11 bulan 

Jadi Pay Back Periode tercapai setalah 5 tahun 11 bulan. 

 



3. NET PRESENT VALUE (NPV) 

PRESENT VALUE setelah 8 tahun dengan memperhatikan faktor inflasi 

sebesar 10% adalah : 

Year Cash Flow  

(x Rp 1.000) 

Table factor Present Value  

(x Rp 1.000) 

0 505.000 1,000000 505.000 

1 13.300 0,909091 12.100 

2 67.900 0,826446 57.500 

3 79.600 0,751315 59.800 

4 92.400 0,683013 63.100 

5 116.800 0,620921 72.500 

6 143.600 0,564476 81.000 

7 165.000 0,513158 84.700 

8 189.400 0,466507 88.400 

  NPV 14.200 

 

Nilai NPV menunjukkan nilai positif (Rp 14.200.000,00) yang berarti 

bahwa business plan yang dilakukan dapat memberi keuntungan. 

 

4. INTERNAL RATE OF RETURN 

Business plan Apotek Harmonis memberikan nilai IRR sebesar 14% 

setelah tahun ke-8. Hal ini menyatakan bahwa business plan tersebut 

layak dilakukan karena nilai IRR lebih besar dari nilai inflasi. 


