
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Tentang Perumahan 

Ada beberapa pengertian mengenai rumah dan perumahan. Menurut The 

Dictioonary of Real Estate Appraisal (1993) pengertian property perumahan 

adalah tanah kosong atau sebidang tanah yang dikembangkan, digunakan atau 

disediakan untuk tempat kediaman, seperti single family houses, apartemen, 

rumah susun. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman :  

a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana 

dan sarana lingkungan. 

c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan unian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Menurut 

American Institute Of Real Estate Appraisal (1993), resindential property 

dibagi menjadi single family resindential dan multifamily residential. 

Menurut Rahman (1995) properti perumahan bisa dikategorikan kepada 

beberapa jenis, yaitu : 

a. Rumah tinggal, dapat dibedakan menjadi rumah elit, rumah menengah, 

rumah sederhana dan rumah murah 

b. Flat, dapat dibedakan menjadi rumah susun, apartemen, dan 

kondominium.  

Menurut SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Perumahan 

Rakyat Tahun 1992 Properti perumahan dapat dikategorikan menjadi beberapa 

jenis, yaitu : 
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a. Rumah sederhana adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas 

kaveling antara 54 m2 sampai 200 m2 dan biaya pembangunan per m2 

tidak melebihi dari harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan 

perumahan dinas pemerintan kelas C yang berlaku. 

b. Rumah menengah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas 

kaveling antara 200 m2 sampai 600 m2 dan/atau biaya pembangunan per 

m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan 

dinas pemerinah kelas C sampai A yang berlaku. 

c. Rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas 

kaveling antara 600 m2 sampai dengan 2000 m2 dan/ atau biaya 

pembangunan per m2 di atas harga satuan per m2 tertinggi untuk 

pembangunan perumahan dinas kelas A yang berlaku 

Menurut Rahman (1995), karakteristik perumahan yang bersifat unik 

terutama menyangkut hal- hal sebagai berikut : 

1. Lokasinya yang tetap dan hampir tidak mungkin dipindah 

2. Pemanfaatannya dalam jangka panjang. 

3. Bersifat heterogen secara multidimensional, terutama dalam lokasi, 

sumber daya alam dan preferensinya. 

4. Secara fisik dapat dimodifikasi.  

Secara Spasial lokasinya tetap berarti bahwa lokasi perumahan memiliki 

atribut yang khusus tidak saja menyangkut aspek fisik, tetapi juga aspek 

kenyamanan, strata sosial, akses pada fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan 

kenyamanan lingkungan sekelilingnya dan tujuan lainnya. 

Pemanfaatan rumah tinggal dalam jangka panjang adalah ciri umum dari 

bangunan perumahan. Pada umumnya penghuni rumah melakukan modifikasi 

bentuk, interior, eksterior, dan ruangan bangunan perumahan dari bentuk aslinya. 

Dari sisi pasar perumahan, di lokasi yang lain. Di lain pihak, modifikasi hunian 

yang banyak dilakukan oleh individu-individu di suatu lingkungan perumahan 

tertentu akan mempengaruhi kondisi pasar perumahan di lingkungan tersebut 
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2.2 Teori Tentang Permintaan Rumah 

Permintaan perumahan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi 

nilai pasar properti jenis perumahan. Hal ini di karenakan penawaran tanah untuk 

pembangunan terbatas dari segi keluasaan akan tetap dari segi permintaan selalu 

berubah dan bertambah. 

Firdaus (1997) menjelaskan bahwa permintaan konsumen terhadap 

perumahan dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut : 

a. Lokasi. 

Keberadaan lokasi perumahan, apakah dipusat di pinggir kota sangat 

mempengaruhi minat konsumen dalam membeli rumah. Semakin strategis 

letak perumahan tersebut berarti semakin baik dan memiliki tingkat 

permintaan yang semakin tinggi. Faktor-faktor ekonomi dari keberadaan 

lokasi perumahan juga menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih 

rumah yang dikehendakinya. Jarak menuju tempat kerja, tempat hiburan, 

dan fasilitas umum sebagai motif efesiensi waktu dan biaya transportasi 

merupakan faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan konsumen di 

dalam memilih lokasi rumah yang dimaksud. 

b. Pertambahan penduduk. 

Dengan alasan bahwa setiap orang memerlukan tempat tinggal sebagai 

tempat berlindung, maka setiap pertambahan penduduk baik secara alamai 

maupun non alami (karena urbanisasi) akan meningkatkan permintaan 

akan rumah. 

c. Pendapatan Konsumen 

Kesanggupan seseorang di dalam memiliki rumah sangat dipengaruhi 

pendapatan yang diperolehnya. Apabila pendapatan seseorang meningkat 

dan kondisi perekonomian tidak terjadi resesi dan inflasi, kecenderungan 

untuk memiliki rumah akan meningkat baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

d. Kemudahan Mendapatkan Pinjaman. 

Pada pasar properti perumahan, permintaan perumahan dipengaruhi juga 

oleh kebijakan pemerintah dan institusi keuangan seperti perbankan. 
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Karakteristik pasar properti yaitu membutuhkan dana besar, menyebabkan 

konsumen sangat tergantung pada kemudahan pendanaan. Kemudahan 

pendanaan ini dapat berupa fasilitas kredit pinjaman, penurunan tingkat 

suku bunga pinjaman, dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Apabila 

kemudahan tersebut dapat diperoleh konsumen, dipercaya permintaan 

akan rumah oleh konsumen akan bertambah. Sebaliknya jika syarat 

mendapatkan pinjaman sangat ketat, atau suku bunga pinjaman yang tinggi 

akan menurunkan permintaan rumah oleh masyarakat. 

e. Fasilitas. 

Fasilitas disini meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial, diantaranya 

infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana 

transportasi, dan lain-lain. Keberadaan fasilitas tersebut membangun serta 

menarik minta investor yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan 

akan rumah di kawasan tersebut. 

f. Harga Rumah. 

Seperti dalam hal teori permintaan dan penawaran, semakin tinggi harga 

barang akan mengakibatkan penurunan permintaan akan barang yang 

dimaksud. Apabila harga rumah menengah naik, sementara kecenderungan 

memiliki rumah dengan tingkat harga tersebut akan berkurang dan 

permintaan akan beralih ke rumah dengan harga yang lebih rendah. 

g. Undang-undang 

Peraturan tentang jenis hak penggunaan lahan/tanah yang membatasi hak 

atas tanah tersebut turut menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan 

konsumen akan rumah. Demikian juga dengan peraturan lain seperti 

peraturan perpajakan (PBB dan BPHTB) turut menjadi faktor yang 

menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli rumah 

2.3 Teori Tentang Harga 

Menurut Lamb et al. (2001) “Harga adalah apa yang harus diberikan oleh 

konsumen (pembeli) untuk mendapatkan suatu produk”. Harga sering merupakan 

elemen yang paling fleksibel di antara keempat elemen bauran pemasaran. Selain 
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itu, “Menerapkan kebijakan harga rendah dibandingkan dengan pesaing dapat 

diciptakan, apabila perusahaan memiliki keunggulan bersaing pada biaya rendah 

(low cost)”. Demikian halnya dengan “Penetapan harga dan persaingan harga 

merupakan masalah nomor satu yang dihadapi oleh para eksekutif pemasaran“. 

Namun, banyak perusahaan tidak mampu menangani penetapan harga dengan 

baik. 

Perilaku konsumen dalam membeli rumah pasti membandingkan harga 

dengan perumahan lain. Bagaimana fasilitas, lingkungan, lokasi, dan yang paling 

penting harganya. Apalagi sekarang pengembang menawarkan berbagai macam 

tipe perumahan, dengan berbagai macam fasilitas, dan hadiah. pertimbangkan 

pembeli terhadap harga sebuah rumah didasarkan pada : 

a. Kesesuaian/keterjangkauan harga oleh segmentasi yang dituju. 

b. Kesesuaian harga dengan manfaat yang diterima. 

c. Kesesuaian harga dengan kualitas rumah yang diinginkan. 

2.4 Teori tentang Lokasi Perumahan 

Lokasi merupakan daerah atau tempat dimana sesuatu berada. Terkait 

dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi 

menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat 

aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari 

lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006). Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh 

jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung 

termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui 

jalur tersebut. 

Pemilihan dan penentuan lokasi untuk properti perumahan bagi setiap 

orang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan masing-masing individunya 

Beberapa ahli membuat kesimpulan mengenai pemilihan lokasi property 

perumahan sebagai berikut (Tarigan, 2006) : 
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a. Filter Down Theory 

Teori ini muncul pada tahun 1920 oleh EW Burgess untuk menerangkan 

pola pemukiman di Chicago. Menurut EW. Burgerss, perkembangan CBD 

yang pesat membuat pusat kota menjadi tidak menarik (tanah mahal, 

macet, polusi). 

b. Hipotesis Tiebout 

Tiebout mengemukakakan bahwa seseorang memilih lokasi perumahan 

kota atau kabupaten yang pajaknya rendah atau pelayanan publiknya 

bagus. 

c. Trade off Model oleh Alonso 

Secara sederhana diartikan sebagai adanya trade off aksesibilitas terhadap 

ruang yang dipilih rumah tangga sebagai lokasi untuk properti perumahan. 

Model ini juga mengasumsikan bahwa kota melingkar dengan sebuah 

pusat tenaga kerja dan transportasi yang tersedia dimana-mana, semua 

lokasi dipertimbangkan secara homogen kecuali jarak ke pusat kota. 

Rumah tangga akan bersedia membayar lebih untuk properti dengan lokasi 

yang lebih dekat dengan CBD karena biaya commuting lebih rendah. 

d. Ellis 

Ellis menekankan pentingnya preferensi lingkungan dan karakteristik 

sekitar dalam memilih lokasi perumahan Pilihan lokasi untuk rumah 

tinggal menggambarkan suatu usaha individu untuk menyeimbangkan dua 

pilihan yang bertentangan, yaitu kemudhan ke pusat kota dan luas tanah 

yang bisa diperoleh. 

ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi 

perumahan: 

a. Perwilayahan (zoning). Peraturan antara lain terkait dengan tipe dan 

ukuran bangunan, persyaratan ketinggian bangunan, garis sepadan 

bangunan. 

b.  Utilitas (utilities) Meliputi ketersediaan dan kondisi saluran pembuangan 

air hujan, sanitasi, pemasangan gas, listrik, dan telepon. 
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c. Faktor-faktor teknis (technical factor). Kondisi tanah, topografi, dan 

drainase, desain dan biaya 

d. Kondisi (condition). Ketersediaan di pasar untuk penggunaan yang 

diusulkan, aksesibilitas, kondisi pesekitaran, dan kondisi lalu lintas. 

e. Estetika (eisthetics). Meliputi pemandangan dan bentang alam yang ada. 

f. Komunitas (community). Terutama terkait lingkungan termasuk di 

dalamnya kesehatan dan jasa-jasa yang diselenggarakan pemerintah. 

g. Pelayanan kota (city service). Penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, 

dan jasa-jasa yang diselenggarakan pemerintah. 

h. Biaya (cost). Biaya dan keterjangkauan penyewa 

 

2.5 Teori Tentang Fasilitas Perumahan 

Dewasa ini banyak sekali jenis properti perumahan yang ditawarkan 

kepada masyarakat. Kalau dulu hanya mengenal Perumnas (Perumahan Umum\ 

Nasional) atau masyarakat hanya bisa membeli rumah berdasarkan kapling dan 

lokasi saja, tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat, 

Produsen mulai menawarkan keragaman tipe perumahan. Hal ini dilihat dengan 

keanekaragaman tipe – tipe perumahan yang ditawarkan. 

Fasilitas dibedakan atas dua jenis, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

Fasilitas umum berupa prasarana dasar seperti jalan, listrik, telepon, dan air, 

sedangkan fasilitas sosial misalnya rumah sakit, pendidikan, perumahan, dan 

peribadatan. Semua jenis fasilitas ini harus disediakan oleh pemerintah kota untuk 

menunjang kegiatan masyaraktnya. Namun, tentu saja semua fasilitas, baik itu 

pelayanan maupun aksesibiltas harus dapat dijangkau segala lapisan masyarakat. 

Ada yang menawarkan perumahan dengan fasilitas clubhouse, sarana 

olahraga, jogging track, arena bermain, waterboom sampai cluster dengan fasilitas 

pantai. Fenomena tersebut menginterpertrasikan bahwa masyarakat sudah jenuh 

dengan kehidupan yang statis dimana setiap hari selalu disibukan dengan kegiatan 

pekerjaan, kemacetan lalu lintas dan hiruk pikuk kota. 
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2.6 Teori Tentang Lingkungan Perumahan 

Lingkungan memiliki dua aspek dimensi yaitu lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah semua interaksi 

sosial antara dan di antara masyarakat (Tarigan, 2006). Konsumen dapat 

berinteraksi dengan orang lain baik secara langsung maupun secara mengamati. 

Sedangkan yang termasukk lingkungan fisik (physical environment) adalah semua 

aspek non manusia dalam lingkungan dimana perilaku konsumen terjadi (Tarigan, 

2006). Setiap aspek lingkungan fisik dapat dibagi menjadi elemen ruang (spatial) 

dan non ruang (non spatial). 

Untuk sebagian besar masyarakat, lingkungan memiliki peranan penting 

dalam menetukan keputusan terhadap pembelian perumahan. Apalagi untuk yang 

memiliki keluarga baru, karena lingkungan akan membentuk karakter anak dan 

keluarga, kenyamanan dan keamanan juga mempengaruhi pembeli dalam 

menentukan pembelian rumah. Apalagi ditambah kesibukan masyarakat modern 

dengan pekerjaan, tentu untuk menghilangkan kejenuhan dan rutinitas hanya bias 

diwujudkan dalam lingkungan perumahan, karena rumah adalah tempat untuk 

beristirahat sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga. 

 

2.7 Proses Keputusan Membeli 

Tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan membeli 

menurut Kotler (2005) melewati lima tahap, yaitu: 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian Informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan Membeli 

e. Tingkah laku pasca pembelian. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Proses membeli dimulai dengan pengenalan kebutuhan dimana 

pembelimengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan 

perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. 
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b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak 

informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan 

produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang 

berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Kosumen dapat memperoleh 

informasi dari beberapa sumber. Sumber ini termasuk : 

1) Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan 

2) Sumber komersial : iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan. 

3) Sumber publik: media massa, organisasi penilai konsumen 

4) Sumber pengalaman : pemeriksaan, menggunakan produk 

Pengaruh relatif dari sumber informasi ini bervariasi menurut produk dan 

pembeli. Pada umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi 

mengenai suatu produk dari sumber komersial, yang dikendalikan oleh 

pemasar. Akan tetapi, sumber paling efektif cenderung sumber pribadi. 

Sumber pribadi tampaknya bahkan lebih penting dalam mempengaruhi 

pembelian jasa. Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, tetapi 

sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi produk bagi pembeli. 

Misalnya, dokter pada umumnya belajar mengenai obat baru cari sumber 

komersial, tetapi bertanya kepada dokter lain untuk informasi yang 

evaluatif. 

c. Evaluasi Alternatif 

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merk alternatif dalam 

perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses 

evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen 

melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan 

memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut 

kebutuhan dan keinginan unik masing-masing. Ketiga, konsumen mungkin 

akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai dimana 
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posisi setiap merek pada setiap atribut. Keempat, harapan kepuasan 

produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. 

Kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat 

beberapa prosedur evaluasi. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari 

satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan 

pembelian. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang 

akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi membeli 

spesifik. Dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan perhitungan 

dengan cermat dan pemikiran logis. Pada waktu lain, konsumen yang sama 

hanya sedikit mengevaluasi atau tidak sama sekali; mereka membeli 

berdasarkan dorongan sesaat atau tergantung pada intuisi. Kadang-kadang 

konsumen mengambil keputusan membeli sendiri; kadang-kadang mereka 

bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen, atau wiraniaga untuk 

memberi saran pembelian. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk 

mengetahui bagaimana sebenarnya mereka mengevaluasi alternatif merek. 

Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar 

dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan 

membeli. 

d. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan 

membentuk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua factor 

dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli. 

Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu pendapat dari orang lain 

engenai harga, merek yang akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah 

faktor situasi yang tidak diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat 

produk yang diharapkan. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak 

diharapkan bisa menambah niat pembelian. 

e. Tingkah Laku Pasca Pembelian 

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil 

tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau 
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tidak puas. Yang menentukan pembeli merasa puas atau tidak puas dengan 

suatu pembelian terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan 

prestasi yang diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, 

konsumen merasa tidak puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa 

puas, bila melebihi harapan konsumen akan merasa puas. Konsumen 

mendasarkan harapan mereka pada informasi yang mereka terima dari 

penjual, teman dan sumber-sumber yang lain. Bila penjual 

melebihlebihkan prestasi produknya, harapan konsumen tidak akan 

terpenuhi dan hasilnya ketidakpuasan. Semakin besar antara kesenjangan 

antara harapan dan prestasi, semakin besar ketidakpuasan kosumen. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembeli harus membuat pernyataan yang jujur 

mengenai prestasi produknya sehingga pembeli akan puas. 

 

2.8 Pengertian Studi kelayakan Bisnis 

 Studi kelayakan pada akhir-akhir ini telah banyak dikenal oleh 

masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha. 

Bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan dunia usaha, 

telah menuntut perlu adanya penilaian sejauh mana kegiatan/ kesempatan tersebut 

dapat memberikan manfaat (benefit) bila diusahakan. Kegiatan untuk menilai 

sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan 

usaha/proyek, merupakan studi kelayakan bisnis. 

 Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka 

menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Ukuran kelayakan 

masing masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha 

non jasa, seperti pendirian hotel dengan  usaha pembukaan perkebunan kelapa 

sawit atau usaha peternakan, dan usaha bimbingan belajar. Akan tetapi, aspek-

aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya adalah sama 

sekalipun bidang usahanya berbeda (Kasmir, 2008). 

 Studi kelayakan yang juga sering disebut dengan feasibility study, 

merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah 
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menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan. 

Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan 

usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat, baik dalam arti 

financial benefit (manfaat finansial) maupun dalam arti keuntungan secara sosial. 

Layak suatu gagasan usaha dalam arti manfaat sosial tidak selalu menggambarkan 

layak dalam arti manfaat finansial, hal ini tergantung dari segi penilaian yang 

dilakukan (Kasmir, 2008).  

 Studi kelayakan bisnis juga dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di 

masa yang akan datang, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya 

hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Dengan kata lain, studi kelayakan 

bisnis akan memperhitungkan hal-hal yang akan menghambat peluang dari 

investasi yang akan dijalankan. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis 

minimal memberikan informasi atau arahan kepada usaha yang dijalankan 

nantinya. 

 Menurut Kasmir (2008) menyebutkan bahwa studi kelayakan pada 

hakikatnya adalah suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang 

kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut dilaksanakan secara 

umum pengertian gagasan/proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai 

sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah tertentu dalam jangka tertentu 

 Kegiatan proyek dari suatu bisnis biasanya dapat dilakukan untuk berbagai 

bidang. Antara lain sebagai berikut : 

1. Pembangunan fasilitas baru 

Artinya merupakan kegiatan yang benar benar baru dan belum pernah ada 

sebelumnya, sehingga ada penambahan usaha baru 

2. Perbaikan fasilitas yang sudah ada 

Merupakan kelanjutan dari usaha yang sudah ada sebelumnya. Artinya 

sudah ada kegiatan sebelumnya, namun perlu dilakukan tambahan atau 

perbaikan yang diinginkan. 
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3. Penelitian dan pengembangan  

Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk suatu fenomena yang 

muncul di masyarakat, lalu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

Dalam prakteknya, timbulnya suatu proyek atau usaha disebabkan oleh 

berbagai faktor antara lain: 

1. Adanya permintaan pasar 

Artinya adanya suatu kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang 

harus disediakan. Hal ini disebabkan karena jenis produk yang tersedia 

belum mencukupi atau memang belum ada sama sekali. 

2. Untuk meningkatkan kualitas produk 

Bagi perusahaan tertentu proyek dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas atau mutu suatu produk. Hal ini dilakukan karena tingginya 

tingkat persaingan yang ada. 

Sedangkan pengertian dari bisnis adalah kegiatan atau usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang 

diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktu. 

 Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi 

pemilik bisnis, baik keuntungan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu 

pamjang. Bentuk keuntungan yang diharapkan lebih banyak dalam bentuk 

finansial. Besarnya keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang 

diinginkan sesuai dengan batas waktunya, bidang usaha yang dapat digeluti 

beragam mulai dari perdagangan, industri, pariwisata, agribisnis, atau jasa – jasa 

lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Studi Kelayakan 

Bisnis (SKB) adalah: Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang 

suatu kegiatan atau usaha bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan 

layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan.  

 Menurut Kasmir (2008) ada beberapa tujuan mengapa perlu diadakan studi 

kelayakan terlebih dahulu sebelum bisnis tersebut dijalankan. Tujuan tujuan 

tersebut meliputi: 
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1. Menghindari resiko kerugian 

Untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena dimasa 

yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada 

yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya tanpa 

dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk 

meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita 

kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan 

2. Memudahkan perencanaan  

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan 

dapat,  maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan 

hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Meliputi berapa jumlah dana 

yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, bagaimana 

lokasi usaha yang akan dibangun, siapa saja yang  akan melaksanakannya , 

bagaimana cara menjalankannya, dan berapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh, serta bagaimana mengawasinya. Jika terjadi penyimpangan,yang 

jelas dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha. Mulai 

dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.  

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

Dengan adanya berbagai rencana yagn sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis 

tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. 

4. Memudahkan pengawasan 

Dengan dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana 

yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat sungguh- sunggh melakukan pekerjaan karena 

merasa ada yang mengawasi sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak 

terhambat dari hal hal yang tidak perlu. 

5. Memudahkan pengendalian. 

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan. Jika 

terjadi suatu penyimpangan maka akabn mudah terdeteksi, sehingga akan 
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dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan 

pengendalian adalah untuk mengendalika pelaksanaan pekerjaan tidak 

melenceng dari aturan yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan 

akan tercapai. 

2.9 Biaya Kebutuhan Investasi 

 Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang 

memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Sedangkan 

menurut Kasmir (2008), investasi adalah mengorbankan dollar sekarang untuk 

dolar dimasa yang akan datang, dari pengertian ini terkandung 2 atribut penting 

dalam investasi. Yakni adanya resiko dan tenggang waktu. Mengorbankan uang 

atau dollar artinya menanamkan sejumlah dana dalam suatu usaha saat sekarang 

atau saat investasi dimulai, kemudian mengharapkan pengembalian investasi 

disertai dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dimasa yang akan datang. 

Pengorbanan sekarang mengandung suatu kepastian bahwa uang yang digunakan 

untuk investasi  sudah pasti dikeluarkan sedangkan hasil dimasa yang akan datang 

bersifat tidak pasti, tergantung dari kondisi masa yang akan datang. 

 Investasi dapat dilakukan dalam berbagai usaha, oleh karena itu investasi 

dapat dibagi dalam beberapa jenis, dalam prakteknya investasi dapat dibagi 

menjadi 2, diantaranya 

1. Investasi nyata (real investment ) 

Investasi nyata merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti 

tanah, bangunan, peralatan atau mesin mesin. 

2. Investasi finansial ( financial investment) 

Investasi finansial atau financial investment, merupakan investasi dalam 

bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga 

lainnya seperti sertifikat deposito. 

2.10 Lembaga-Lembaga Yang Memerlukan Studi Kelayakan 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan 

tersebut antara lain: 
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1. Pengusaha 

Dengan adanya studi kelayakan, pengusaha akan mengetahui apakah 

gagasan usahanya layak untuk dilaksanakan atau tidak, bila di tinjau dari 

sudut perusahaan. Apabila berdasarkan studi kelayakan gagasan usahanya 

tidak layak untuk dilaksanakan maka pengusaha tersebut telah 

menyelamatkan investasinya dari kerugian besar yang mungkin timbul 

karena kegagalan. Sebaliknya, bila berdasarkan studi kelayakan ternyata 

gagasannya layak untuk dilaksanakan, maka kemungkinan besar usahanya 

akan berhasil 

2. Kreditor 

Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga 

keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap 

hasil studi kelayakan yang telah dibuat bank atau lembaga keuangan 

lainnya tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang akan diberikan 

akan macet akibat usaha atau proyek tersebut sebenarnya tidak layak untuk 

dijalankan. 

3. Investor (penanam modal) 

Sama halnya dengan kreditor, calon investor pun mempunyai kepentingan 

atas studi kelayakan. Dengan mempelajari studi kelayakan tersebut mereka 

akan dapat mengambil keputusan, apakah akan menanamkan modalnya 

atau tidak diperusahaan tersebut. Mereka ini mmempunyai kepentingan 

langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan kestabilan dari 

perusahaan. Dengan kata lain, calon investor ini perlu menjamin 

keselamatan atas modal yang akan di tanamkannya. 

4. Pemerintah  

Bagi pemerintah pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan 

apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat bagi 

perekonomian secara umum. Serta memberikan manfaat kepada 

masyarakat luas seperti menyediakan lapangan pekerjaan. 
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5. Masyarakat luas 

Bagi masyarakat luas dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat 

sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan 

pekerjaan, baik bagi pekerja di sekitar lokasi maupun masyarakat lainnya. 

Terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan. Adanya bisnis juga akan 

menyediakan sarana dan prasarana. Misalnya dengan terbukanya fasilitas 

umum seperti jalan, jembatan, listrik, telepon, rumah sakit, sekolah, sarana 

ibadah, sarana olahraga, taman dan fasilitasnya. 

6. Manajemen 

Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk menjelaskan apa-apa yag sudah ditugaskan. 

Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, sehingga terlihat 

prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan. 

2.11 Tahapan Studi Kelayakan Bisnis 

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi 

yang hendaknya dikerjakan. Tahapan-tahapan yang disajikan dibawah ini bersifat 

umum yaitu: 

1. Penemuan Ide 

Produk maupun jasa yang dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan 

menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan 

jenis produk atau jasa dari proyek harus dilakukan 

2. Tahapan penelitian 

Setelah didapatkan ide mengenai usaha yang akan dijalankan, selanjutnya 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode 

ilmiah. Di mulai dengan mengumpulkan data, lalu analisis dan 

menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang 

sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil 

tersebut. 
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3. Tahapan evaluasi 

Evaluasi berarti membandingkan sesuatu standar atau kriteria, dimana 

standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitaif maupun kualitatif. Hal 

yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan 

ditimbulkan oleh bisnis serta manfaat atau benefit diperkirakan akan 

diperoleh 

4. Tahapan pengurutan usulan yang layak 

Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak dan 

terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk 

merealisasikan semua rencana tersebut, maka rencana bisnis yang 

mempunyai skor tertinggilah yang akan direalisasikan berdasarkan kriteria 

penilaian yang telah ditentukan. 

5. Tahapan rencana pelaksanaan 

Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana 

kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Mulai dari menentukan jenis 

pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan, jumlah dan 

kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, 

dan seterusnya. 

6. Tahap pelaksanaan 

Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap 

berikutnya adalah merealisasikan pembangunan proyek/ usaha. Jika 

proyek selesai dikerjakan, tahap berikutnya adalah melaksanakan operasi 

bisnis ini secara rutin. 

 

2.12 Aspek-Aspek Studi Kelayakan 

Untuk melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-

aspek-aspek apa yang akan dipelajari. Walaupun  belum ada kesepakatan tentang 

aspek apa saja yang perlu diteliti, tetapi umumnya penelitian akan dilakukan 

terhadap aspek-aspek: pasar, teknik atau produksi, manajemen dan keuangan. Jika 

proyek relatif besar, maka terkadang juga ditambah studi tentang dampak sosial 

(Husnan, 2000). Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang 
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direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari 

berbagai aspek. Dengan demikian setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang 

harus diteliti, diukur dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 

 

2.12.1 Aspek Pasar 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2008), “pengertian pasar secara sederhana 

bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi. Namun pada praktiknya pengertian pasar dapat lebih luas 

lagi, yaitu himpunan pembeli atas suatu produk atau jasa”. Pengkajian aspek pasar 

berfungsi menghubungkan manajemen suatu organisasi dengan pasar yang 

bersangkutan melalui informasi. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk 

mengidentifikasi kesempatan dan permasalahan yang berkaitan dengan pasar dan 

pemasaran.proses pengkajian aspek pasar mengikuti langkah-langkah yaitu 

menilai situasi, market, environment, mengumpulkan data dan informasi serta 

analisis dan peramalan. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2008), faktor utama yang perlu dinilai dalam 

aspek pasar dan pemasaran,antara lain: 

1. Jumlah permintaan produk dimasa lalu dan masa kini serta kecendrungan 

permintaan dimasa yang akan datang. 

2. Berdasarkan pada angka proyeksi (Perkiraan), berapa besar kemungkinan 

market space (pasar potensial) yang tersedia dimasa yang akan datang. 

3. Berapa besar market share yang direncanakan berdasarkan pada rencana 

produksi 

4. Faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi permintaan dimasa 

yang akan datang 

5. Strategi apa saja yang perlu dilakukan dalam meraih market share yag 

telah direncanakan 

 

2.12.1.1 Segmentasi pasar 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2008),”segmentasi pasar artinya membagi 

pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin 

memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda.segmentasu pasar perlu 
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dilakukan mengingat disuatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda 

keinginan dan kebutuhannya 

Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang 

harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat 

sasaran. Variabel untuk menentukan segmentasi pasar terdiri dari: 

1. Segmentasi berdasarkan geografis terdiri dari 

a. Bangsa 

b. Propinsi 

c. Kabupaten 

d. Kecamatan 

e. Iklim 

2. Segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari 

a. Umur 

b. Jenis Kelamin 

c. Pendapatan 

d. Pekerjaan 

e. Pendidikan 

f. Agama 

g. Kebangsaan 

3. Segmentasi Berdasarkan perilaku terdiri dari: 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Kegunaan 

d. Tanggapan terhadap suatu produk 

 

2.12.1.2 Pasar Sasaran 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2008) “secara umum pengertian 

menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen pasar 

atau lebih untuk di layani”. Menetapkan pasar sasaran dengan cara 

mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen kemudian memilih 

segmen sasaran yang diinginkan. Kegiatan menetapkan pasar meliputi: 
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1. Evaluasi Segmen pasar 

a. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan terakhir, 

proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. 

b. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. 

c. Sasaran dan sumber daya perusahaan. 

2. Memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki 

nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak 

yang dapat dilayani. 

a. Pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran pasar dalam arti 

tidak ada perbedaan. Contohnya air yang bisa ditujukan untuk semua 

orang. 

b. Pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, 

tujuan atau kepribadian. Contohnya beda desain untuk industri mobil . 

 Secara khusus dalam aspek pasar memiliki tujuan untuk perusahaan dapat 

memproduksi atau memasarkan produknya yabng dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan penjualan dan laba 

Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah bagaimana caranya memperbesar 

omset penjualan dari waktu ke waktu, sehingga keuntunganatau laba dapat 

meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

2. Untuk menguasai pasar. 

Untuk perusahaan jenis ini jelas tujuannya bagaimana caranya menguasai 

pasar yang ada dengan cara memperbesar wilayah-wilayah potensial. 

3. Untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu 

Tujuan ini diarahkan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu 

dengan jumlah yeng biasabnya terbatas,biasanya permintaan pemerintah atau 

lembaga tertentu 

 Selain itu aspek pasar juga memeiliki tujuan dalam bentuk jasa atau produk 

secara umum sebagai berikut : 
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1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan atau 

merangsang konsumen 

2. Memaksimalkan kepuasan konsumen 

3. Memaksimumkan mutu hidup 

4. Meningkatkan penjualan dan jawsa 

5. Memnuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa 

6. Memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa 

 Salah satu strategi pemasaran yang dapat digunakan yakni strategi  marketing 

mix, melalui 

2.12.1.3 Strategi Produk 

Produk adalahb sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, Kasmir dan Jakfar (2008), produk adalah sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. 

Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan 

suatu produk adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan 

serangkaian kata kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam 

melayani masyarakat. Pertimbangan pembuatan moto dan logo adalah 

sebagai berikut: 

a. Logo dan moto harus memiliki arti (dalam arti positif) 

b. Logo dan moto harus menarik perhatian 

c. Logo dan moto harus mudah diingat 

2. Menciptakan merek 

Merek merupakan hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau 

jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama 

istilah, simbol, design atau kombinasi semuanya. Agar merek mudah 

dikenal maka harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut 
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a. Mudah diingat 

b. Terkesan hebat dan modern 

c. Memiliki arti (positif) 

 

2.12.1.4 Strategi harga 

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai 

tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk bertahan hidup 

Dalam hal ini tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud 

agar produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasar, dengan catatan harga 

murah tapi dalam kondisi yang menguntungkan 

2. Utuk memaksimalkan laba 

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat 

sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat 

dilakukan dengan harga murah atau tinggi 

3. Mutu produk 

Tujuannya untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditwarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas 

pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin, karena masih ada 

anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya 

lebih tinggi dari harga pesaing. 

Terdapat beberapa metode dalam penentuan suatu harga pokok antara lain: 

1. Modifikasi harga atau diskriminasi harga, meliputi: 

a. Menurut pelanggan 

Yaitu harga yang dibedakan berdasarkan konsumen utama atau 

nasabah basa. Konsumen utama adalah konsumen yang loyal dan 

memenuhi kriteria yang diterapkan. 
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b. Menurut bentuk produk 

Harga ditentukan menurut bentuk produk atau kelebihan-kelbihan 

yang dimiliki oleh suatu produk, misalnya untuk kartu kredit atau 

master card atau visa card 

c. Menurut tempat 

Harga ditentukan berdasarkan lokasi atau daerah dimana produk atau 

jasa ditawarkan 

d. Menurut waktu 

Harga ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu misalnya 

jam, hari, minggu, bulan, atau tahun 

2. Penempatan harga atau produk baru 

Penempatan harga atau produk baru dapat dilakukan dengan cara: 

a. Penetapan harga produk setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa 

produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. 

b. Penetapan harga yang serendah rendahnya mungkin dengan tujuan 

untuk menguasai pasar. 

 

2.12.1.5 Strategi Lokasi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi 

adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Dekat dengan kawasan industri 

2. Dekat dengan lokasi perkantoran 

3. Dekat dengan lokassi pasar 

4. Dekat dengan pusat pemerintahan 

5. Dekat dengan lokasi perumahan masyarakat 

6. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi 

7. Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dll) 

 

2.12.1.6 Strategi Promosi 

Dalam strategi ini perusahaan berusaha untuk mempromosika seluruh 

produk jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu 

tujuan promosi perusahaan adalah untuk menginformasikan segala jenis produk 
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yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon konsumen yang baru.terdapat 

empat saranga promosi yagn dapat digunakan meliputi: 

1. Periklanan 

2. Promosi Penjualan 

3. Publisitas 

4. Penjualan pribadi 

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa suatu perencanaan bisnbis yang baik 

harus memuat rencana strategi dibidang pemasaran. Dengan adanyab rencana 

strategi dibidang pemasaran ini, kita akan mengetahui usaha-usaha apa saja yang 

ingin dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan, memperbesar 

pangsa pasar serta memperoleh keuntungan yang cukup baik. Pengambilan 

keputusan untuk suatu investasi tidak lepas dari pengaruh pesaing yang ada. 

 

2.12.2 Alat Uji Aspek Pasar Dan Aspek Pemasaran 

2.12.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas berguna untuk mendetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak 

relevan, (Umar,2009). Pengujiannya dilakukan secara statistik, yang dapat pula 

dilakukan secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui bantuan 

Software SPSS. Untuk menguji validitas data secara manual dapat menggunakan 

rumus: 

      ……………………………….(2.1) 

 Keterangan : 

 r : Koefisien korelasi  ∑Y
2
 : Jumlah skor Faktor Kuadrat 

 n : Jumlah Responden  ∑XY : Jumlah Perkalian X dan Y 

 ∑x : jumlah X  

 ∑X
2
: jumlah skor butir kuadrat 

 ∑Y : Jumlah Y 
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2.12.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah drajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. “Uji reliabilitas berguna untuk 

menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih 

dari satu kali. Paling tidak oleh responden yang sama” ( Umar,2009). Sebagai 

contoh, seseorang diminta untuk mengisi kuesioner kembali dikarenakan 

kuesioner yang pertama hilang, maka isian kuesioner yang diisi tersebut haruslah 

sama atau dianggap sama. Untuk menguji reliabilitas data secara manual dapat 

menggunakan rumus : 

      …………………….…….. (2.2) 

Keterangan : 

 r : Koefisien reliabilitas 

 m : Banyaknya pertanyaan 

 JKx : Jumlah skor seluruh pertanyaan menurut responden 

 Jky : Jumlah skor menurut pertanyaan 

 

2.12.2.3 Menentukan Skala Pengukuran 

Untuk menentukan skala pengukuran dari hasil kuesioner tersebut, maka 

tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan menentukan skor ideal 

setiap pertanyaannya yang diajukan kepada responden. Berikut merupakan contoh 

menghitung skor ideal untuk setiapa pernyataan yang diajukan kepada responden. 

1. Jumlah skor untuk pilihan jawaban sangat setuju (SS) = 5 x 70 = 350 

2. Jumlah skor untuk pilihan jawaban setuju (S)  = 4 x 70 = 280 

3. Jumlah skor untuk pilihan jawaban ragu ragu (R)  = 3 x 70 = 210 

4. Jumlah skor untuk pilihan jawaban tidak setuju (TS)  = 2 x 70 = 140 

5. Jumlah skor untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju(STS)= 1 x 70 =70 
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Berikut merupakan kriteria interpretasi skor, menurut  

Ridwan dan Sunarto (2010). 

1. Angka 0% - 20% = Sangat Lemah 

2. Angka 21% -40% = Lemah 

3. Angka 41% -60% = Cukup 

4. Angka 61% -80% = Kuat 

5. Angka 81%-100% = Sangat Kuat 

2.12.3 Aspek Finansial 

 Menurut Kasmir dan Jakfar (2008), “investasi yang dilakukan dalam 

berbagai bidang, sudah tentu memerlukan sejumlah modal, disamping 

keahliannya. Modal yang digunakan untuk membiayai bisnis, mulai dari biaya 

pra-investasi, biaya investasi dalam aktivitas tetap, hingga modal kerja”. Pada 

aspek finansial ini, penelitian dilakukan untuk mengestimasi  biaya-biaya apa saja 

yang akan dihitung dan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian 

selanjutnya meneliti seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian 

selanjutnya meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek 

atau usaha dijalankan. Sebelum melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu 

usaha, maka terlebih dahulu penelitiu harus menghitung arus kas yang telah 

diestimasi sebelumnya, guna memudahkan dalam penggunaan alat penilaian 

kelayakan usaha. 

2.12.3.1 Arus Cash Flow 

Setiap kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan manusia dewasa ini 

akan selalu mengakibatkan timbulnya sejumlah biaya untuk penyelenggaraan 

kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung 

berasal dari kebutuhan pembayaran- pembayaran atas material, peralatan, dan 

fasilitas lainnya serta upah yang dibayarkan  pada petugas yang melaksanakannya. 

Biaya tidak langsung yaitu pengeluaran-pengeluaran lainnya diluar komponen di 

atas kegiatan/aktivitas dimaksud. Akibat dari suatu kegiatan akan diperoleh suatu 

manfaat, mungkin dalam bentuk produk benda, jasa, ataupun kemudahan. 

Manfaat produk yang dihasilkan jika dijual akan menghasilkan sejumlah uang 
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penjualan, jika disewakan akan menghasilkan sejumlah uang sewaan, dan jika 

dimanfaatkan sendiri akan menghasilkan sejumlah penghematan biaya atau tenaga 

yang pada akhirnya dapat dihitung dalam satuan uang. Dengan demikian, suatu 

kegiatan selalu akan memunculkan sejumlah uang masuk dan uang keluar. 

(Giatman, 2006). 

Data tentang uang masuk dan uang keluar dari suatu kegiatan hanya 

merupakan suatu catatan pembukuan, baik pada buku harian, buku besar, maupun 

laporan pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya jika data tentang uang masuk 

dan uang keluar tersebut dihitung untuk setiap periode waktu tertentu disebut 

dengan cash flow (aliran kas). Periode waktu cash flow ditetapkan dalam berbagai 

satuan interval waktu, mulai dari satuan hari, minggu, bulan, triwulan, maupun 

tahun, tergantung pada tingkay agregasi data yang dibutuhkan. Jika yang 

dimaksudkan hanya uang keluar disebut cash out dan sebaliknya jika yang 

dimaksud hanya uang masuk disebut cash in. (Giatman, 2006). Sedangkan 

menurut Kasmir dan Jakfar (2008), “ cash flow menggambarkan tentang berapa 

uang yang masuk keprusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga 

menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 

Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari 

pihak tertentu. Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan 

yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan 

seperti penjualan. Uang masuk dapat pula dari pendapatan yang lainnya bukan 

dari usaha utama. Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode baik yang langsung berhubungan dengan usaha 

yang dijalankan maupun yang tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha 

utama. Misalnya pembayaran cicilan hutang dan bunga pinjaman, biaya produksi, 

biaya tenaga kerja dan biaya pemasaran. 

Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan 

dan biaya yang akan diperoleh dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan 

dalam suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya yang akan 

diperoleh dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu 

periode.kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang dikeluarkan 
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serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan tiap 

pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat kas akhir yang diterima perusahaan.  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2008),’kas adalah jumlah uang yang masuk dan 

keluar perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya 

investasi tersebut”. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan 

laba yang diterima perusahaan dikarenakan : 

1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. 

2. Kas digunakan untuk membayar berbagai kewajiban yang jatuh tempo. 

3. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. 

Oleh karena itubagi investor kas lebih penting dari laba. Jenis-jenis cash 

flowyang dikaitkabn dengan suatu usaha terdiri dari: 

1. Initial cash flow atau kas awal yang merupakan pengeluaran-pengeluaran 

pada awal periode untuk investasi, misalnya biaya prainvestasi, pembelian 

rumah, gedung, mesin, peralatan, dan modal kerja. 

2. Operasional cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha 

tersebut berakhir. Sedangkan rumus penyusutan sebagai berikut : 

Penyusutan =  . ……………………………………… (2.3) 

 

 terdapat dua cara yanbg dapat digunakan untuk menghitung aliran kas 

masuk, diantaranya sebagai berikut: 

1. Rumus aliran kas masuk dapat digunakan apabila investasi dilakukan dengan 

100% modal sendiri. Artinyatanpa modal pinjaman, sehingga aliran kas 

masuk dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 
 

Aliran Kas Masuk Bersih = EAT + Penyusutan    ……………………. (2.4) 
 

Keterangan :  

a. Earning After Tax (EAT) = laba setelah pajak 

 

2. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah sebagai 

berikut: 
 

Kas Masuk Bersih = EAIT + Penyusutan + Bunga (1-Tax)    ………….(2.5) 
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Keterangan : 

1. Earning before interest and tax(Ebit) atau laba sebelum bunga dan pajak 

2. Earning after interest and tax(Eait) atau laba setelah bunga dan pajak 

2.12.3.2 Payback Period (PP) 

 Metode payback period (PP) merupakan teknik penilaian terhadap 

jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek, perhitungan ini 

dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas 

bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan 

PP =     …………………………………(2.6) 

 

2.12.3.3 Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu 

sekarang. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertetpatan 

dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-nol (Giatman,2006). 

Metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang 

umur investasi ke waktu awal investasi (t=0) atau kondisi Present 

(Giatman,2006). Sedangkan menurut Kasmir, (2008) menyebutkan Net Present 

Value (NPV) merupakan perbandingan antara present value(PV) kas bersih (Pv 

dari proses) dengan Pvinvestasi (capital outlays /modalyang dikeluarkan) selama 

umut investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan Net 

Present Value (NPV). 

Cara menghitung NPV, terlebih dahulu kita harus tahu beapa PV kas 

bersihnya. PV kas bersih dapat dicari denbgan jalan membuat dan menghitung 

dari cash flow perusahaan selama umur investasu tertentu.. maka perhitungan 

NPV dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Giatman,2006) 

 

NPV = Investasi   …….……(2.7) 

Dimana: 

r = tingkat bunga pengembalian 

N = tahun dengan ketentuan 
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Kesimpulannya: 

Jika NPV positif, maka investasi diterima 

Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak 

 

2.12.3.4 Internal Rate of Return (IRR) 

internal of return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern. Adapun cara yang digunakan untuk mencari IRR, 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 

IRR = i1 +  (I2-I1) ……………………………………….. (2.8) 

 

Dimana : 

NPV1 = nilai NPV1 

NPV2 = Nilai NPV2 

I1 = tingkat bunga 1 

I2= tingkat bunga 2 

 Jika perhitungan dengan cara trial and error , maka Irr dapat dicari dengan 

mencari NPV1 dan NPV 2 terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan 

tingkat suku bunga tertentu 

Kesimpulan : 

Jika IRR lebih besar (>) dari bunga pinjaman maka diterima 

Jika IRR lebih kecil (<) dari bunga pinjaman  maka ditolak 

 
2.12.4 Aspek Teknik dan Teknologi 

Menurut Ibrahim (2003), bahwa  aspek teknik dan  teknologi adalah aspek 

yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik 

dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, serta produksi, penggunaan teknologi dan 

keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Berkaitan dengan 

studi kelayakan bisnis untuk aspek teknik dan teknologi, hendaknya 

permasalahan-permasalahan manajemen operasional dapat dianalisis dengan 

cermat agar dapat menyatakanlayak atau tidaknya rencana bisnis. Dilihat dari 

aspek ini. Pada proses manufaktur, persoalan-persoalan dalam proses 
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produksi/operasi dikelompokkan berdasarkan masalah manajemen 

operasionalnya, yaitu: 

1. Kelompok masalah posisi perusahaan, persoalan utamanya yaitu: 

a. Pemilihan strategi produksi 

b. Pemilihan dan perencanaan produk 

c. Perencanaan kualitas 

2. Kelompok masalah desain, persoalan utamanya yaitu 

a. Pemilihan teknologi 

b. Perencanaan kapasitas pabrik 

c. Perencanaan letak pabrik 

d. Perencanaan tata letak pabrik 

3. Kelompok masalah operasional, persoalannya yaitu 

a. Perencanaan jumlah produksi 

b. Manajemen persediaan 

c. Materials Requirement Planning 

d. Pengawasan kualitas produk 

2.12.5 Aspek Manajemen 

Tujuan studi dari aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah 

pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan 

dikendalikan, sehingga rencana bisnis dapat dikatakan layak atau sebaliknya 

(Giatman, 2006). 

1. Perencanaan 

Dalam menyusun suatu perencanaan hendaknya dikaji dari beberapa sisi, 

antara lain sisi pendekatan pembuatan perencanaan, sisi fungsi 

perencanaan itu sendiri, sisi jangka waktu pelaksanaan yang akan di cover 

oleh perencanaan, dan sisi tingkatan perencanaan. Adapun paparan 

pendekatan-pendekatan diatas dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Pendekatan dalam membuat perencanaan 

Proses pembuatan rencana dapat dilakukan dengan beberapa alternatif 

pendekatan. Berikut ini empat macam pendekatan utama dalam 

pembuatan suatu perencanaan 

1. Pendekatan atas- bawah 

2. Pendekatan bawah- atas 

3. Pendekatan campuran 

4. Pendekatan kelompok 

b. Fungsi perencanaan dan rencana 

Fungsi utama rencana atau perencanaan manajemen suatu organisasi, 

antara lain: 

1. Penerjemah kebijakan umum 

2. Berupa perkiraan kebijakan umum 

3. Berfungsi ekonomi 

4. Alat koordinasi 

5. Alat/sarana pengawasan 

c. Macam macam perencanaan 

1. Perencanaan dapat dilihat dari dua sisi penting, yaitu  sisi jangka 

waktu, manfaat rencana dan sisi tingkat manajemen. 

2.12.6 Aspek Sosial 

Dalam penyusunan studi kelayakan, sebagai awalan dalam melakukan 

analisis, diperlukan informasi lingkungan luar perusahaan untuk mengetahui 

seberapa besar lingkungan  memberikan peluang maupun ancaman bagi rencana 

bisnis.oleh karena itu perlu dikaji hubungan timbal balik antara rencana bisnis 

dengan lingkungan luar yaitu aspek sosial. Selain itu apakah dengan keberadaan 

proyek wilayah menjadi semakin ramai,  lalu lintas semakin lancar,  adanya jalur 

komunikasi, penerangan listrik dan lainnya, pendidikan masyarakat setempat. 

Untuk mendapatkan semua itu dengan cara wawancara, kuesioner, dokumen, dll. 

Untuk melihat apakah suatu proyek yang layak atau tidaknya dilakukan dengan 
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membandingkan keinginan investor atau pihak yang terkait dengan sumber data 

yang terkumpul (Kasmir dan Jakfar 2008). 

2.12.7 Aspek Hukum 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2008), untuk memulai studi kelayakan suatu 

usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang 

melakukan aspek lain. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, 

kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki.penelitian 

keabsahan dokumen dapat dilakukan dengan prosedur lembaga yang 

mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan, aspek ini penting 

karena sebelum usaha tersebut dijalankan, semua prosedur berkaitan dengan izin-

izin atau berbagai persyaratan telah dipenuhi terlebih dahulu. 

 Secara umum dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan 

aspek hukum ini sebagai berikut (Kasmir dan Jakfar 2008). 

1. Bentuk badan usaha 

Ada beberapa jenis badan hukum yang lazim di indonesia, misalnya 

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi 

Yayasan, Firma (Fa), dan lain-lainnya. Kebanyakan perusahaan yang 

akan melakukan suatu investasi merupakan perusahaan besar, baik dari 

segi modal maupun jangkauan usahanya. 

2. Bukti diri  

Kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh 

keluarahan setempat yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) 

3. Tanda Daftar Perusahaan 

Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, haruslah membuat 

surat tanda daftar perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya 

masing masing. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor pokok wajib pajak merupakan hal yang penting untuk 

diteliti.pengurusan NPWP juga dilakukan bersamaan dengan 
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pengajuan akta notaris ke Departemen Kehakiman. Pentingnya NPWP 

agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan 

penghasilan pada pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar  

negara Indonesia. 

5. Izin-izin perusahaan 

Izin-izin perdagangan meliputi surat izin usaha perdagangan (SIUP), 

surat izin tempat usaha (SITU). 


