
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan bisnis merupakan suatu bentuk persaingan bagi para pelaku 

usaha diseluruh dunia. Mereka akan berlomba-lomba untuk lebih baik dari para 

pesaingnya, begitu juga dengan Kota Pekanbaru. Pekanbaru sebagai kota menuju 

kedalam tahap kota metropolitan madani yang sangat berkembang di Provinsi 

Riau. Pekanbaru merupakan tujuan terbaik bagi masyarakat diluar Pekanbaru 

untuk mencari pekerjaan dan menimba ilmu. Setiap tahunnya penduduk 

Pekanbaru senantiasa terus bertambah karena adanya faktor faktor tersebut. 

  Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru setiap 

tahunnya, tentu akan berdampak positif pada dunia usaha. Tidak terkecuali 

dengan usaha barber shop. Barbershop adalah salon akan tetapi khusus untuk 

kaum lelaki, dimana pada zaman sekarang  ini penampilan merupakan hal pertama 

yang di perhatikan oleh kawula muda. Gaya klimis nan modis merupakan 

dambaan dari setiap kawula muda khususnya laki-laki yang ada di Kota 

Pekanbaru. Karena tingginya minat kawula muda untuk membuat penampilan 

semakin modis, maka menjamurnya barber shop di Kota Pekanbaru. Masing 

masing Barbershop menawarkan fasilitas fasilitas yang terbaik, seperti potong 

rambut, cuci rambut, dan pijat kepala untuk memberikan pelayanan yang lebih 

kepada para konsumen. 

 

 

  

Tabel 1.1 Beberapa Rincian Harga Barber Shop di Kota Pekanbaru 

No Barber Shop Harga 

1 VIP Barbershop Rp. 40.000 

2 Uncle Jim’s Barbershop Rp. 25.000 

3 Seventy Razor Barbershop Rp. 35.000 

4 Ron’s Barbershop Rp. 20.000 

5 Aldy Barbershop Rp. 25.000 
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 Uncle Jim’s Barbershop merupakan barbershop yang terletak di jalan 

Meranti yang target pasarnya adalah wilayah labuh baru dan Pekanbaru Kota. 

Apabila dilihat menurut kecamatan, daerah dengan  penduduk terpadat ialah 

Sukajadi yakni 13.121 jiwa setiap km2. Adapun tarif Uncle Jim’s Barbershop 

ialah Rp. 25.000, besarnya pendapatan dari 1.800 member Uncle jim’s barbershop 

telah memiliki pendapatan sebesar Rp. 45.000.000 selama 5 bulan usaha ini 

berjalan. Pangsa pasar dari Uncle Jim’s Barbershop ialah pria dengan rentang usia 

17-35 tahun. Agar usaha nya bertahan dan terus berjalan, Uncle Jim’s akan 

melakukan pengembangan usaha. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha 

barbershopnya, Uncle Jim’s menawarkan harga yang murah sehingga mampu 

bersaing dari para kompetitor. Uncle Jim’s baru mulai dibuka selama lima bulan. 

Dengan waktu yang sesingkat itu Uncle Jim’s Barbershop mampu merebut pangsa 

pasar yang besar. 

Tabel 1.2 Rincian Pendapatan Uncle Jim’s Barbershop 

Bulan Jumlah Pengunjung Pendapatan Ket. Pelayanan 

Desember 2015 290 orang Rp. 7.250.000 - Haircut 

- Massages 

- Hot Towel 

- Hair Tonic  

- Pomade 

Applying 

Januari 2016 360 orang Rp. 9.000.000 - Haircut 

- Massages 

- Hot Towel 

- Hair Tonic 

- Pomade 

Applying 

Februari 2016 300 orang Rp. 7.500.000 - Haircut 

- Massages 

- Hot Towel 

- Hair Tonic 

- Pomade 

Applying 

Maret 2016 400 orang Rp. 10.000.000 - Haircut 

- Massages 

- Hot Towel 

- Hair Tonic 

- Pomade 

Applying 
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Tabel 1.2 Rincian Pendapatan Uncle Jim’s Barbershop (Lanjutan) 

Bulan Jumlah Pengunjung Pendapatan Ket.Pelayanan 

 

 Uncle Jim’s Barbershop berencana membuka cabang baru di daerah 

gobah. Dimana pembukaan cabang baru ini diharapkan mampu  membuat usaha 

Uncle Jim’s Barbershop semakin berkembang. Namun dengan adanya peluang 

tentu ada ancaman. Dalam hal ini ancaman berasal dari para kompetitor 

barbershop. Uncle Jim’s Barbershop harus menerapkan strategi baru agar mampu 

menguasai pasar. Oleh karena itu diperlukan sebuah studi kelayakan usaha Uncle 

Jim’s Barbershop. Dengan latar belakang tersebut, penulis memberi judul 

penelitian ini yaitu “Analisa Kelayakan Pengembangan Usaha Uncle Jim’s 

Barbershop” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yaitu: 

“Apakah Pengembangan usaha Uncle Jim’s Barbershop layak untuk 

dilaksanakan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diambil dalam penelitian adalah:  

1. Untuk menganalisa aspek pasar dan pemasaran dengan menggunakan 

metode SWOT. 

2. Untuk menganalisa aspek keuangan atau finansial dari bisnis yang 

dilakukan Uncle Jim’s Barbershop berdasarkan perhitungan Net Present 

Value (NPV), Intern Rate of Return (IRR), dan Payback Periode (PP). 

 

 

April 2016 450 orang Rp. 11.250.000 - Haircut 

- Massages 

- Hot Towel 

- Hair Tonic 

- Pomade 

Applying 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dalam melakukan study 

kelayakan bisnis 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan masukan bagi perusahaan 

dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam bisnis 

Barbershop. Serta dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas. Maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut 

adalah 

1. Pada penelitian ini tidak membahas secara detail mengenai pesaing atau 

kompetitor. 

2. Aspek finansial menggunakan metode Net Present Value (NPV), Intern 

Rate of Return (IRR), dan Payback Periode (PP). 
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1.6 Posisi Penelitian 

Agar dalam hal ini tidak terjadi penyimpangan penelitian, maka perlu 

ditampilkan posisi penelitian. Berikut adalah tampilan posisi penelitian. 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

No Penulis Judul Tujuan Lokasi Tahun 

1. Dwi Febry 

Nurcahyo 

Analisis 

Kelayakan Bisnis 

(Studi Kasus di 

PT.Pemuda 

Mandiri 

Sejahtera 

Mengetahui 

apakah bisnis ini 

layak atau tidak 

untuk dilakukan. 

Jurusan 

Teknik 

Industri 

Universitas 

Indonesia  

2011 

2. Rama 

Deva Priya 

Analisis 

Kelayakan Bisnis 

Pengangkutan 

Barang Serba 

Guna Pada CV 

Bina Usaha 

Medan 

Mengetahui dan 

menganalisis 

kelayakan bisnis 

pengangkutan 

barang 

Fakultas 

Ekonomi, 

Universitas 

Sumatera 

Utara 

2010 

3. Kevin 

Topanda 

Studi Kelayakan 

Bisnis (Studi 

Pada Rumah 

Makan Dipo 38 

P.Susu Kab. 

Langkat 

Untuk 

menganalisis 

kelayakan usaha 

melalui aspek 

pasar dan 

pemasaran, 

aspek 

teknis/operasi, 

dan aspek 

manajemen 

usaha 

Program Ilmu 

Administrasi 

Bisnis/Niaga, 

Universitas 

Sumatera 

Utara 

2015 

4. Luthvie 

Pratama 

Analisa 

Kelayakan Bisnis 

Uncle Jim’s 

Barbershop 

Bertujuan untuk 

menganalisis 

tingkat 

kelayakan bisnis 

berdasarkan 

aspek pasar, 

aspek teknis, 

aspek hukum, 

aspek 

manajemen 

sumber daya 

manusia dan 

aspek finansial. 

 

Jurusan 

Teknik 

Industri, 

Fakultas Sains 

dan 

Teknologi, 

UIN Suska 

Riau 

2017 



I-6 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi laporan Tugas Akhir 

ini, penulis akan menjelaskan secara singkat sistematika penyusunan laporan 

Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini dibagi dalam enam bab, dan setiap bab 

dibagi lagi dalam sub sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

  Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini mengemukakan tentang kerangka dasar teori yang 

berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam 

Laporan Tugas Akhir ini, yang meliputi hasil penelitian yang didapat 

sebelumnya dan mencapai teori teori yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Metodologi penelitian merupakan proses berpikir untuk menghasilkan 

tahapan-tahapan yang harus ditetapkan dalam proses penelitian. Suatu 

langkah yang sistematis dan terarah akan mendukung penyelesaian 

penelitian, sehingga akan menghasilkan analisa dan penyelesaian 

masalah menjadi lebih mudah. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

  Bab ini berisi tentang data yang telah didapatkan dari hasil penelitian 

dan cara pengolahan data untuk memecahkan masalah yang ada. 

BAB V ANALISA 

  Dalam bab ini berisikan analisa dan pembahasan objek penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

  Setelah membahas mengenai masalah diatas , maka pada bab ini 

penulis memberikan kesimpulan atas uraian Laporan Tugas Akhir dan 

memberikan saran- saran yang diperlukan bagi perusahaan tersebut 

dan bagi para pembaca pada umumnya. 


