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2.1 Pengertian Bimbingan Belajar 

Tidak setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang 

terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh guru dan 

guru pembimbing untuk dapat direalisasikan. Walaupun mungkin seorang siswa 

memiliki potensi yang baik, namun yang bersangkutan kurang punya kemampuan 

untuk mengembangkannya, sudah barang tentu hasil belajarnya kurang baik. Di 

sisi lain menunjukan bahwa kehadiran orang lain dalam hal ini para guru dan guru 

pembimbing menjadi amat penting untuk membantu mengembangkan potensi 

siswa dan dalam menghadapi masalah-masalah yang berkait dengan belajar. Guru 

dan guru pembimbing memiliki kesempatan yang luas untuk secara bersama 

dengan siswanya mengembangkan berbagai kemampuan potensial yang 

diharapkan menunjang kegiatan belajarnya (Suherman, 2010). 

Dengan demikian, bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian 

bantuan dari guru/guru pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan 

suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa 

terhindar dari dan atau dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin 

dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini mengandung 

arti bahwa para guru/guru pembimbing berupaya untuk memfasilitasi agar siswa 

dapat mengatasi kesulitan belajarnya dan sampai pada tujuan yang diharapkan 

(Suherman, 2010). 

 

2.2 Fungsi Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar mempunyai fungsi sebagai berikut (Suherman, 2010) : 

2.2.1 Fungsi Pencegahan (Preventive Function) 

Bimbingan belajar berupaya untuk mencegah atau mereduksi 

kemungkinan timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran 

diantaranya; pemberian informasi tentang silabus, tugas, ujian, dan sistem 

penilaian yang dilakukan, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan 
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penilaian yang dilakukan, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta 

didik merasa betah diruang belajar, meningkatkan pemahaman guru terhadap 

karakteristik siswa, pemberian informasi tentang cara-cara belajar dan pemberian 

informasi tentang fungsi dan peranan siswa serta orientasi terhadap lingkungan. 

 

2.2.2 Fungsi Penyaluran (Distributive Function) 

Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk 

menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan 

kemampuannya, contohnya: membantu dalam menyusun program studi termasuk 

kegiatan pemilihan program yang tepat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

sebagainya 

. 

2.2.3 Fungsi Penyesuaian (Adjustive Function) 

Salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam studinya adalah faktor 

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Guru pembimbing 

berupaya membantu siswa menyerasikan program pengajaran dengan kondisi 

obyektif mereka agar dapat menyesuaikan diri, memahami diri dengan tuntutan 

program pengajaran yang sedang dijalaninya. Atas dasar tersebut penyesuaian 

memiliki sasaran yaitu membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap 

tuntutan program pendidikan serta membantu siswa menyerasikan program-

program yang dikembangkan dengan tuntutan pengajaran. 

 

2.3.4 Fungsi Perbaikan (Remedial Function) 

Kenyataan di sekolah menunjukan bahwa sering ditemukan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini betapa pentingnya fungsi perbaikan 

dalam kegiatan pengajaran. Tugas para guru/guru pembimbing adalah upaya 

untuk memahami kesulitan belajar, mengetahui faktor penyebab, dan bersama 

siswa menggali solusinya. Salah satu contoh, fungsi perbaikan dalam bimbingan 

belajar adalah pengajaran remedial (remedial teaching). 
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2.3.5 Fungsi Pemeliharaan (Maintencance and Development Function) 

Belajar dipandang positif harus tetap dipertahankan, atau bahkan harus 

ditingkatkan agar tidak mengalami kesulitan lagi, contohnya adalah mengoreksi 

dan memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada siswa. 

 

2.3 Manfaat Bimbingan Belajar 

Adapun manfaat Bimbingan belajar yaitu (Suherman, 2010) : 

2.3.1 Manfaat Bagi Siswa 

1. Tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif yang memungkinkan 

siswa dapat mengembangkan kemampuan potensinya secara optimal. 

2. Terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh yang akan menjadi 

dasar bagi yang bersangkutan untuk menempatkan dirinya ada posisi yang 

tepat. 

3. Dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan belajar. 

 

2.3.2 Manfaat Bagi Guru/Guru Pembimbing 

1. Membantu untuk lebih mampu menyesuaikan materi pembelajaran, bahkan 

program pembelajaran dengan keadaan siswa secara perorangan maupun 

kelompok. 

2. Memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya 

sebagai dasar untuk membantu pengembangan potensi mereka bahkan sampai 

pada posisi penentuan bantuan kepada mereka. 

 

2.4 Tujuan Bimbingan Belajar 

Tujuan bimbingan belajar bagi siswa adalah tercapainya penyesuaian 

akademis secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara lebih 

khusus tujuan bimbingan belajar, diantaranya ialah agar siswa (Suherman, 2010) : 

1. Mengenal, memahami, menerima, mengarahkan dan mengaktualisasikan 

potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. 

2. Mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. 

3. Mampu memecahkan masalah belajar. 
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4. Mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

5. Memahami lingkungan pendidikan. 

 

2.5 Prinsip dan Pendekatan Pembelajaran 

 Pelaksanaan pembelajaran untuk anak usia dini dilakukan berdasarkan 

prinsip dan pendekatan tertentu. 

2.5.1 Prinsip Pembelajaran 

Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut ini (Yus, 2011) : 

1. Berorientasi pada kebutuhan anak 

Kegiatan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan anak untuk memperoleh 

layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara integratif 

dan holistik. 

2. Belajar melalui bermain 

Bermain sebagai pendekatan dan strategi untuk melaksanakan kegiatan 

belajar. Materi/bahan, metode, dan media dikemas sesuai dengan 

kecenderungan minat anak dan kebutuhan anak sehingga menarik perhatian 

anak dan kegiatan belajar dapat diikuti anak dengan senang hati. 

3. Kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu 

Kegiatan belajar memberi peluang kepada anak untuk berkomunikasi 

(bahasa), berpikir (logika-matematis), bergerak (bodi kinestesis), berekspresi 

(visual, spasial, dan musik), berinteraksi (interpersonal), merenung/refleksi 

(intrapersonal), mengamati, menelusuri/bereksplorasi, dan 

menemukan/diskoveri (naturalis). Kegiatan ini dilakukan dalam satu 

seri/rangkaian kegiatan. 

4. Menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. 

Ketiga pendekatan digunakan secara bergantian dan/atau bersamaan sesuai 

kebutuhan perkembangan dan belajar anak secara individual. 
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5. Lingkungan kondusif 

Lingkungan di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor) ditata 

menjadi bersih, aman, sehat, menarik, dan nyaman bagi anak untuk 

melakukan berbagai kegiatan belajar. 

6. Menggunakan berbagai model pembelajaran 

Model pembelajaran dikembangkan dengan mengadopsi berbagai model yang 

sudah ada, seperti model Pendidikan Maria Montessori, Regio Emilia, kreatif 

kurikulum, Bank Street, dan High/Scope. Pengembangan juga memperhatikan 

karakteristik anak dan lembaga sehingga sesuai kebutuhan perkembangan dan 

belajar anak. Model yang digunakan terlebih dahulu didiskusikan. 

7. Mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama 

Kegiatan belajar mengembangkan keterampilan hidup melalui pembiasaan 

untuk bisa menolong diri sendiri, disiplin, bersosialisasi, mempercayai 

adanya Allah dan kekuasaan-Nya, serta membiasakan berdoa setiap kali 

melaksanakan kegiatan. Membiasakan membaca ayat-ayat pendek dan belajar 

sholat. 

8. Menggunakan media dan sumber belajar 

Semua yang terdapat di lingkungan sekitar menjadi media dan sumber belajar 

dalam berbagai kegiatan belajar. Selain itu disediakan APE pabrikan dan 

buatan guru sesuai dengan jumlah, minat, dan kebutuhan anak, serta tema, 

dan materi pembelajaran.  

9. Pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar anak 

Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a. Seluruh aspek perkembangan anak saling terkait satu dengan lainnya dan 

saling mempengaruhi  

b. Perkembangan memiliki urutan yang runtut 

c. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda oleh karena itu 

perlu memperhatikan perbedaan individual 

d. Pengalaman yang dimiliki anak sebelumnya mempengaruhi 

perkembangan berikutnya 
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e. Proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah 

yang lebih kompleks, terorganisasi, dan terinternalisasi, anak belajar dari 

yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke rumit/kompleks, dari 

gerakan ke verbal, dari keakuan ke sosial 

f. Perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan 

sosial yang beragam dan anak belajar melalui interaksi dengan teman 

sebaya dan orang sebaya dan orang dewasa serta semua yang ada di 

lingkungannya 

g. Anak sebagai pembelajar aktif dan anak belajar dengan siklus berulang 

observasi, eksplorasi, dan discovery 

h. Perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi kematangan secara biologis 

dan lingkungan 

i. Bermain sebagai strategi bagi anak dalam menunjukkan tahap 

perkembangannya 

j. Perkembangan anak akan lebih meningkat, jika anak diberikan 

kesempatan untuk melatih keterampilan yang sudah dimilikinya sekarang 

k. Anak memiliki beragam cara untuk belajar dan mencari tahu serta 

memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya 

l. Anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa aman dan nyaman, 

motivasi belajar anak muncul bila kegiatan sesuai dengan minat dan 

mendorong keingintahuannya 

 

2.5.2 Pendekatan Pembelajaran 

Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang 

diadopsi dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang proses, konkret, 

holistik dan discovery. Pendekatan proses direalisasi antara lain dalam bentuk 

pemberian motivasi dan bantuan individual saat anak melakukan aktivitas belajar. 

Holistik dilakukan antara lain dalam bentuk melakukan pembelajaran kontekstual. 

Selain itu, pelaksanaan pembelajaran diupayakan menstimulasi semua dimensi 

pengembangan secara keseluruhan. Discovery antara lain dilakukan dalam bentuk 

kegiatan belajar yang memberi peluang kepada anak untuk mengembangkan 
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kemampuan mengamati, mengidentifikasi, bereksperimen, bereksplorasi, 

memaknai, dan menyimpulkan hasil pengamatan (Yus, 2011). 

 

2.6 Dimensi Pengembangan Potensi Anak 

Anak lahir dengan membawa potensi yang siap dikembangkan di 

lingkungan. Para ahli mengidentifikasi potensi yang dimiliki anak menyebar 

dalam beberapa dimensi. Teori kecerdasan jamak (multiple intelligences) 

mengidentifikasi bahwa anak memiliki kemampuan yang menyebar ke dalam 

beberapa dimensi. Saat ini ada delapan dimensi kecerdasan yang dapat 

berkembang secara alami  dan melalui manipulasi lingkungan (setting). Dimensi 

kecerdasan yang dikemukakan Gardner menjadi salah satu dimensi 

pengembangan yang banyak digunakan lembaga pendidikan atau pendidik dalam 

membantu perkembangan anak. Dimensi pengembangan ini terdiri dari, dimensi 

kecerdasan linguistik, logika matematis, visual spasial, fisik motorik, musikal, 

intrapersonal, interpersonal, dan naturalis (Yus, 2011). 

2.6.1 Linguistik/Bahasa 

Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan menggunakan bahasa untuk 

menyatakan gagasan tentang dirinya dan memahami orang lain serta untuk 

mempelajari kata-kata baru atau bahasa lain. Kecerdasan linguistik anak usia 4 – 6 

tahun meliputi kemampuan (Yus, 2011) : 

1. Penggunaan kata penghubung  

2. Keterangan objek/subjek 

3. Kata kerja dasar (infinitif) 

4. Kata keterangan (adverb) 

5. Kalimat yang menunjukkan tingkat perbandingan 

6. Mendengarkan cerita yang panjang  

7. Pertanyaan  

8. Kata kerja bantu 

9. Bercerita  

10. Mulai membaca 

11. Menulis  
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2.6.2 Logika Matematis 

Kecerdasan logika matematis adalah kemampuan untuk memahami dasar-

dasar operasional yang berhubungan dengan angka dan prinsip-prinsip serta 

kepekaan melihat pola dan hubungan sebab akibat dan pengaruh. Secara rinci 

kecerdasan logika matematis berhubungan dengan kemampuan (Yus, 2011) : 

1. Bermain kata-kata, seperti membuat sajak dengan membunyikan kata menjadi 

bunyi-bunyi yang sama 

2. Menunjuk dan memberi nama empat sampai enam warna 

3. Mencocokkan gambar dari objek yang sama, seperti sepatu, kaos kaki, apel, 

jeruk, dan pisang 

4. Menggambar orang dengan dua sampai enam bagian yang dikenal, seperti 

kepala, lengan, dan kaki. Dapat menyebutkan bagian yang digambar atau 

menyebutkan melalui bagian tubuh sendiri 

5. Menggambar, menamai, dan mendeskripsi gambar yang dikenal 

6. Menghitung luar kepala sampai bilangan lima meniru orang dewasa 

7. Mengenal posisi tempat tinggal 

8. Memiliki rentang perhatian yang lebih panjang, belajar melalui pengamatan 

dan mendengarkan oramg dewasa seperti melalui eksplorasi, dan mudah 

beralih 

9. Pemahaman konsep fungsi, waktu, persahabatan secara utuh dan bagian-

bagian, fungsi, atau penggunaan objek yang telah ditetapkan di samping nama 

objek ini 

10. Memiliki konsep waktu yang semakin berkembang, seperti menjelaskan 

tentang kemarin atau minggu yang lalu (lama waktu yang lalu), sekitar hari 

ini, dan tentang apa yang akan terjadi besok. 

 

2.6.3 Visual Spasial 

Kecerdasan  spasial merupakan kemampuan untuk membentuk suatu 

gambaran mental tentang tata ruang atau menghadirkan dunia mengenai ruang 

secara internal di dalam pikirannya (mind). Kecerdasan spasial sebagai 

kemampuan yang berkaitan dengan indra penglihatan secara aktif, yaitu melihat 
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objek secara langsung ataupun tidak melihat objek, yaitu dengan cara 

membayangkan objek yang dilihat sebelumnya atau belum pernah dilihat sama 

sekali dan dapat memvisualisasikan suatu objek, termasuk kemampuan untuk 

menciptakan imajinasi mental internal dan gambar-gambar. Kemampuan ini 

memiliki ciri-ciri, seperti mudah (Yus, 2011) : 

1. Menata ruang dan menciptakan suatu tata ruang 

2. Membayangkan sesuatu, seperti benda, tempat, dan perjalanan 

3. Membentuk sesuatu seperti membuat pahatan, dan menciptakan karya seni, 

seperti menggambar, melukis, merancang tata ruang dari sesuatu yang ada di 

sekitarnya 

4. Menghasilkan pengetahuan berdasarkan suatu ilmu seperti topologi dan 

anatomi 

 

2.6.4 Kinestetis Jasmani (Bodily Kinesthetic Intelligence) 

Kinestetis Jasmani merupakan kemampuan menggunakan seluruh tubuh 

dan komponennya untuk memecahkan permasalahan, membuat sesuatu, atau 

menggunakan beberapa macam produksi, dan koordinasi anggota tubuh dan 

pikiran untuk menyempurnakan penampilan fisik. Kecerdasan kinestetis jasmani 

digambarkan melalui ciri-ciri, seperti mudah (Yus, 2011) : 

1. Bergerak dengan daya kontrol tubuh yang baik, seperti berjalan, lari, lompat, 

loncat, menangkap, dan melempar 

2. Menyentuh objek disekitarnya 

3. Memanipulasi benda, seperti kursi digunakan sebagai mobil 

4. Responsif terhadap lingkungan, misalnya menggerakkan tubuh atau tangan 

saat merasakan angin bertiup 

5. Berpikir mekanis 

6. Mengingat apa yang dilakukan 

7. Membuat kerajinan tangan 

8. Berolahraga  

 

 

 



II-10 
 

2.6.5 Musikal 

Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk mendengar dan 

mengenali pola, mengingat, dan bereaksi sesuai dengan musik yang didengar, 

serta menghasilkan musik dengan intonasi suara, irama, dan warna nada. 

Kecerdasan musikal meliputi kepekaan terhadap pola-pola bunyi, irama, warna 

nada, dan suara, seperti suka bernyanyi, bersenandung, atau bersiul seorang diri, 

peka terhadap suara-suara nonverbal di lingkungan mereka, atau di sekolah, 

misalnya kerik jangkrik atau dering bel di kejauhan. Kecerdasan musikal 

digambarkan melalui ciri-ciri, seperti mudah (Yus, 2011) : 

1. Memahami dan menangkap nada, irama, dan warna nada, serta memainkan 

alat musik di rumah atau di sekolah 

2. Bereaksi terhadap alunan musik bahkan yang rumit sekalipun dan 

memunculkan emosi sesuai dengan musik yang didengar 

3. Mengingat melodi lagu, dan suka belajar apabila ada iringan musik 

4. Bernyanyi untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan mengikuti irama 

musik 

 

2.6.6 Intrapersonal  

Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan memahami hal-hal kecil 

yang berkaitan dengan perasaan-perasaan yang ada pada diri sendiri, seperti 

perasaan senang atau sedih, apa yang dapat ia lakukan, apa yang ingin ia lakukan, 

bagaimana ia bereaksi terhadap hal-hal tertentu, hal-hal mana yang perlu 

dihindari, dan mana yang didekati. Kecerdasan ini berkaitan dengan pemahaman 

dan penyesuaian terhadap diri sendiri, seperti refleksi diri, berpikir metakognisi, 

yaitu mengaitkan informasi yang sudah ada dan baru diterima dalam pikiran 

(mind), serta menyadari adanya fenomena spiritual. Kecerdasan intrapersonal 

digambarkan melalui ciri-ciri, seperti mudah (Yus, 2011): 

a. Mengetahui siapa diri mereka dan apa yang dapat mereka capai di dunia ini 

b. Merenung dengan cara menyendiri untuk mengetahui kebutuhannya dan 

mengakses sisi batiniah diri 

c. Sensitif terhadap nilai diri, dan menyadari perasaan diri 
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d. Sensitif terhadap tujuan hidup 

e. Menyadari kekuatan dan kelemahan diri 

 

2.6.7 Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan melihat dan memahami 

perbedaan mood, temperamen, motivasi, dan hasrat orang lain, serta bekerja sama 

dengan orang lain, seperti peka pada ekspresi wajah, suara, gerak isyarat orang 

lain dan dapat berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal 

digambarkan melalui ciri-ciri, seperti mudah (Yus, 2011) : 

1. Berhubungan dengan orang lain 

2. Berteman dan memiliki banyak teman 

3. Menikmati suasana ketika berada di tengah orang banyak  

4. Membaca maksud hati orang lain 

5. Berkomunikasi  

6. Menengahi pertengkaran  

7. Menjadi pemimpin di sekolah ataupun di rumah 

 

2.6.8 Naturalis 

 Kecerdasan naturalis merupakan kemampuan memahami alam sekitar, 

mengenali binatang dan tumbuhan di lingkungan, sensitif terhadap corak yang 

berkaitan dengan dunia alami seperti awan, formasi batu untuk mengenali dan 

mengklasifikasi sejumlah spesies flora dan fauna serta lingkungan. Kecerdasan ini 

digambarkan melalui kemampuan melihat fenomena, seperti dunia binatang, 

tumbuhan, cuaca, panas, dingin, hujan, batuan, pasir dan tanah, air, perubahan 

bentuk, dan warna (Yus, 2011). 

 

2.7 Pengertian Bisnis 

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris busy yang artinya sibuk, sedangkan 

business artinya kesibukan. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai 

keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau 

kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun 
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jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan ataupun tidak mencari keuntungan 

(Suliyanto, 2010). 

Berdasarkan definisi tersebut, dilihat dari tujuannya bisnis dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok berikut (Suliyanto, 2010): 

1. Bisnis berorientasi keuntungan (profit oriented) 

Bisnis yang berorientasi keuntungan adalah bisnis yang didirikan semata-

mata bertujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemilik dan karyawannya serta untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. 

Contoh perusahan rokok, perusahaan pembuat sepatu, perusahaan 

penggilingan padi, dan sejenisnya 

2. Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan (non-profit oriented) 

Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan adalah bisnis yang didirikan 

dengan tujuan utama untuk kepentingan sosial. Contoh, yayasan sosial yatim 

piatu, yayasan sosial panti jompo,  yayasan sosial penyandang cacat. 

Bisnis bergerak dalam berbagai kegiatan. Namun, berdasarkan jenis kegiatannya 

secara umum bisnis dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (Suliyanto, 

2010): 

1. Bisnis ekstaktif 

Bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dalam penggalian barang-barang 

tambang, contoh perusahaan penambang minyak, perusahaan penambang 

emas, perusahaan penambangan batu granodiorit, perusahaan penambangan 

batu kapur, dan sejenisnya. 

2. Bisnis agraris 

Bisnis agraris adalah bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian, termasuk 

didalamnya perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dan 

sejenisnya, contoh perkebunan teh, perkebunan tembakau, perkebunan karet, 

peternakan sapi, peternakan ayam, tambanga udang dan sejenisnya. 
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3. Bisnis industri 

Bisnis industri adalah bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan 

(manufaktur), yaitu bisnis dengan tujuan untuk mengubah barang yang 

kurang berdaya guna menjadi lebih berdaya guna, contoh pabrik sepeda 

motor, pabrik pakaian, pabrik baja, pabrik makanan, pabrik kerajinan rumah 

tangga dan sejenisnya. 

4. Bisnis jasa 

Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dalam penyediaan produk yang tidak 

terwujud, seperti jasa dalam bidang kesehatan, jasa dalam bidang pendidikan, 

jasa dalam bidang konsultasi bisnis, contoh rumah sakit, kantor akuntan, 

kantor konsultan bisnis, biro perjalanan, lembaga pendidikan. 

 

2.8 Definisi Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kajian ilmu yang menilai pengerjaan 

suatu bisnis untuk dilihat layak atau tidak layak (feasible or infeasible) 

dilaksanakan dengan menempatkan ukuran-ukuran baik secara kualitatif dan 

kuantitatif yang akhirnya terangkum dalam sebuah rekomendasi (Fahmi, 2014). 

Ilmu studi kelayakan saat ini menjadi begitu banyak diminati seiring 

dengan tingginya aktivitas bisnis yang begitu berkembang pesat, baik dari skala 

kecil, menengah hingga besar. Keputusan melakukan investasi bukan sesuatu 

yang bisa dianggap sederhana, disana terkandung berbagai resiko yang bisa 

timbul termasuk pengharapan keuntungan (expected return). Bisnis memang tidak 

bisa diputuskan tanpa perhitungan mendetail, karena tanpa perhitungan mendetail 

artinya menyiapkan bisnis untuk masuk dalam default (gagal) (Fahmi, 2014). 

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. 

Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat 

mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (stake holder) 

dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan (Suliyanto, 2010). 

Studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap terhadap suatu 

ide bisnis tentang layak atau tidak layaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. 
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Sedangkan pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut 

berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, pasar dan 

pemasaran, teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen sumber daya 

manusia dan keuangan, yang digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan 

dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau 

bisnis dapat dikerjakan, ditunda, atau bahkan tidak dijalankan (Suliyanto, 2010). 

Pengertian studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis sering kali 

membingungkan. Hal ini karena baik studi kelayakan bisnis maupun rencana 

bisnis menganalisa beberapa aspek yang sama , yaitu aspek hukum, lingkungan, 

pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, 

maupun aspek keuangan. Selain itu, baik studi kelayakan bisnis maupun rencana 

bisnis mempunyai fungsi membantu pengambilan keputusan bisnis (Suliyanto, 

2010). 

Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang 

mendeskripsikan masa depan bisnis yang akan dimulai. Rencana ini meliputi apa, 

bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa sebuah bisnis dijalankan. Business plan 

pada umumnya terdiri dari tujuan bisnis, strategi yang digunakan untuk 

mencapainya, masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara 

mengatasinya, struktur organisasi termasuk jabatan dan tanggung jawab, jadwal 

pelaksanaan pekerjaan, dan modal yang diperlukan untuk membiayai perusahan 

dan bagaimana mempertahankannya sampai mencapai Break Event Point (BEP) 

(Suliyanto, 2010). 

Rencana bisnis biasanya digunakan oleh wiraswastawan yang sedang 

mencari calon investor untuk menyampaikan visi mereka kepada investor. 

Rencana bisnis juga sering kali digunakan oleh perusahaan untuk menarik 

karyawan penting, prospek bisnis baru, berhubungan dengan pemasok, atau 

bahkan hanya untuk diberikan kepada siapa pun agar mereka lebih mengerti 

bagaimana mengelola perusahaan secara lebih baik, perbedaan antara studi 

kelayakan bisnis dengan rencana bisnis dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Suliyanto, 

2010). 
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Tabel 2.1 Perbedaan Antara Studi Kelayakan dengan Rencana Bisnis 

No Faktor Pembeda Studi Kelayakan Rencana Bisnis 

1. 
Jenis data yang 

digunakan 

Menggunakan data 

estimasi 

Menggunakan data 

empiris perusahan 

2. 
Sumber data yang 

digunakan 
Data eksternal Data internal 

3. Penyusunan 

Pihak eksternal, dengan 

tujuan agar lebih 

independen 

Pihak internal, yang 

lebih mengetahui 

perusahaan 

4. Tujuan 
Menilai kelayakan 

sebuah ide bisnis 

Membuat rencana 

bisnis yang akan 

datang 

5. Waktu 

Memakan waktu relatif 

lama karena harus 

menggali data dari 

berbagai sumber 

Memerlukan waktu 

yang relatif pendek, 

karena data hanya 

bersumber dari 

intern perusahaan 

6. Biaya 
Memerlukan biaya yang 

relatif besar 

Memerlukan biaya 

yang tidak besar 

Sumber: Suliyanto, (2010) 

 

 Keterkaitan antara studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis dapat 

diilustrasikan dengan Gambar 2.1. 

Ide 

Bisnis

Studi 

Kelayakan

Bisnis

Rencana

Bisnis

Pelaksanaan

Bisnis

Tidak Layak

 Layak

Dapat dilaksanakan

Tidak Dapat

Dilaksanakan

 
Gambar 2.1 Keterkaitan Studi Kelayakan Bisnis dengan Rencana Bisnis 

Sumber: Suliyanto, (2010) 
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2.9 Ruang Lingkup Ilmu Studi Kelayakan Bisnis 

Secara umum adapun yang menjadi ruang lingkup kajian studi kelayakan 

bisnis adalah (Fahmi, 2014) : 

1. Melihat dan menilai prospek usaha sebuah bisnis untuk digarap lebih 

sistematis dan berkesinambungan. 

2. Melakukan analisis kelayakan bisnis dari sisi kualitatif dan kuantitatif. 

3. Menilai berbagai bentuk resiko pada setiap bisnis yang dinilai secara 

komprehensif. 

4. Kajian studi kelayakan bisnis juga diharapkan mampu memberi rekomendasi 

kepada pihak pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan. 

Studi kelayakan bisnis tidak hanya diperlukan pemrakarsa bisnis atau 

pelaku bisnis, tetapi juga diperlukan oleh beberapa pihak lain. Berikut pihak-pihak 

yang membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingan (Suliyanto, 

2010): 

1. Pelaku bisnis/manajemen perusahaan 

Pihak pelaku bisnis/manajemen perusahaan memerlukan studi kelayakan 

sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan ide bisnis atau 

tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan 

layak dilaksanakan maka pelaku bisnis/manajemen akan menjalankan ide 

bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya. 

2. Investor 

Pihak investor memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan, apakah akan ikut menanamkan modal pada suatu bisnis atau tidak. 

Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak 

dilaksanakan maka investor akan menanamkan modalnya dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan, demikian pula 

sebaliknya. 

3. Kreditor 

Pihak kreditor memerlukan studi kelayakan sebagai salah satu dasar dalam 

pengambilan keputusan, apakah akan memberikan kredit pada suatu bisnis 

yang diusulkan atu tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide 



II-17 
 

bisnis dinyatakan layak dilaksanakan maka kreditor akan memberikan kredit 

dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, demikian pula 

sebaliknya. 

4. Pemerintah 

Pihak pemerintah memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan, apakah memberikan izin terhadap suatu bisnis atau 

tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan 

kerja, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah akan memberikan izin. 

Sebaliknya, jika suatu bisnis memiliki dampak negatif yang lebih besar 

dibandingkan manfaatnya maka pemerintah tidak akan memberikan izin atas 

ide bisnis yang diajukan. 

5. Masyarakat 

Masyarakat memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan, apakah mendukung suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil 

studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan akan memberikan dampak positif 

yang lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dampak negatifnya maka 

masyarakat akan mendukung ide tersebut. Namun, jika studi kelayakan 

menyatakan bahwa suatu ide bisnis akan memberikan dampak negatif yang 

lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dampak positifnya maka 

masyarakat akan menolak ide bisnis tersebut. 

 

2.10 Aspek-Aspek dalam Analisis Kelayakan  

Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang dijalankan atau tidaknya 

sebuah ide bisnis, studi kelayakan bisnis yang mendalam perlu dilakukan pada 

beberapa aspek kelayakan bisnis. 

2.10.1 Aspek Hukum 

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum 

menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, 

tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah 
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menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan 

hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat 

penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum (Suliyanto, 2010). 

Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan 

perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang 

dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan 

badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut (Suliyanto, 

2010): 

1. Besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis 

2. Tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan 

3. Bidang industri yang dijalankan 

4. Persyaratan perundang-undangan yang berlaku 

Perusahaan Perseorangan merupakan bentuk badan usaha tanpa ada 

pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. 

Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh 

seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan 

kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik 

pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung 

utang-utang perusahaan. Kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut 

(Suliyanto, 2010): 

Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Perseorangan 

Kelebihan Kekurangan 

1. Memiliki kebebasan dalam bergerak 

2. Pajak rendah karena pemerintah tidak 

memungut pajak perusahaan, tetapi 

hanya kepada pemilik. 

3. Penguasan sepenuhnya terhadap 

keuntungan yang diperoleh  

4. Rahasia perusahaan terjamin 

5. Motivasi usaha tinggi  

1. Mengandung tanggung jawab hukum 

dan keuangan yang tak terbatas. 

2. Keterbatasan kemampuan keuangan 

3. Keterbatasan kemampuan manajerial 

4. Kontinuitas kerja karyawan terbatas 

Sumber: Suliyanto, (2010) 
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Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Perseorangan (Lanjutan) 

Kelebihan Kekurangan 

6. Proses pengambilan keputusan dapat 

dilakukan dengan cepat 

7. Penanganan aspek hukum yang 

minimal 

 

Sumber: Suliyanto, (2010) 

 

2.10.2 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menurut William J. Stanton, marketing is a total system business design to 

plan, price, promote, and distribute want satisfying product to target market to 

achieve organizational objective (pemasaran adalah suatu sistem total dari 

kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan dapat 

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan) (Sunyoto, 2014). 

Menurut Philip Kotler, marketing is a social and managerial process by 

which individuals and groups obtain what they need and what through creating, 

offering, and exchanging products of value of with order (pemasaran adalah 

proses sosial dan manajerial dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran 

produk dan nilai (Sunyoto, 2014). 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

lewat penciptaan dan pertukaran timbal-timbal produk dan nilai dengan orang 

lain. Salah satu bagian penting dari pemasaran adalah keberanian dalam 

mengambil keputusan ketika keputusan tersebut diputuskan (Fahmi, 2014) 

Pengkajian aspek pasar berfungsi menghubungkan manajemen suatu 

organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui informasi. Dengan perolehan 

informasi tersebut memungkinkan perusahaan lebih mengenal pasar terutama 

ketika diikuti dengan keputusan penciptaan produk dan pengenalan produk ke 

pasar. Dengan kata lain kebutuhan informasi yang terukur dapat tersediakan dan 

dampak lebih jauh keputusan yang dibuat jauh lebih kuat serta sistematis untuk 
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jangka panjang. Ada istilah yang berlaku dikalangan pebisnis bahwa daripada 

seribu kali mendengar maka lebih baik datang dan melihat langsung apa yang 

sebenarnya terjadi. Artinya seorang pebisnis dididik untuk bisa memahami dan 

mengerti pasar langsung ke akar masalahnya yaitu langsung terjun ke pasar 

(Fahmi, 2014). 

Setelah melihat dan menilai situasi yang ada maka tahap selanjutnya 

melakukan program pengkajian secara mendetail. Tahap berikutnya ketika 

pengkajian selesai dilakukan maka mulai dilakukan pengumpulan data serta 

berbagai informasi pendukung. Artinya begitu data dan informasi telah lengkap 

maka melakukan peramalan pasar dapat dianggap sebagai langkah yang bersifat 

rekomendasi (Fahmi, 2014). 

 

2.10.2.1 Segmentasi Pasar 

Sebuah segmentasi pasar adalah sebagian atau sepotong dari sebuah 

pasar yang lebih luas. Segmentasi pasar mengakui bahwa pelanggan yang berbeda 

mempunyai kebutuhan dan motivasi yang berbeda. Terdapat sejumlah segmen 

pasar standar, seperti pasar orang angkatan setelah PD II dan Hispanik. Namun, 

sebagian besar perusahaan juga mendefinisikan segmen pasarnya sendiri dengan 

menggunakan salah satu atau lebih strategi segmentasi berikut (Gorman, 2005) : 

1. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis membagi pasar yang luas menjadi pasar regional atau 

lokal. Para manajer dalam perusahaan yang menggunakan segmen geografis 

akan berbicara tentang “pasar Timur Laut” atau pasar Dallas-Fort Worth”. 

2. Segmentasi Demografis 

Segmentasi demografis mengklasifikasikan pasar yang luas dengan 

karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan ras. Acara televisi, 

stasiun radio, majalah, dan sarana lain membidik segmen-segmen spesifik 

(seperti pria berusia 18-34 tahun, ibu-ibu yang bekerja, orang lanjut usia, 

orang Amerika Afrika). Segmentasi ini membantu perusahaan membidik 

segmen-segmen demografis dengan pesan-pesan iklannya.    
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3. Segmentasi Produk 

Segmentasi produk membagi pasar yang luas dengan produk yang dijual 

perusahaan tersebut. Misalnya, industri otomotif menangani pasar untuk 

mobil sport, semicompact, compact, ukuran sedang, dan mewah. 

4. Segmentasi Saluran Penjualan 

Segmentasi saluran penjualan membagi pasar menurut cara di mana produk 

itu dijual. Misalnya, Cola-Cola dijual di toko makanan dan minuman, 

restoran, stadion, gedung bioskop, dan pasar mesin penjual. 

Perusahaan-perusahaan besar dapat menggunakan beberapa segmentasi 

sekaligus untuk membidik pasar mereka dengan lebih baik. Misalnya, dengan 

mengkombinasikan segmentasi geografis dan produk memungkinkan Generals 

Motors mendekati pasar mobil mewah California. Dengan mengkombinasikan 

saluran demografis dan penjualan memungkinkan Cola-Cola membagi segmen 

ibu-ibu yang bekerja menjadi ibu-ibu yang bekerja yang membeli minuman di 

toko makanan dan minuman, di restoran, dan dari mesin penjual. Dengan 

melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat memahami kebutuhan, 

memotivasi, dan prilaku pelanggan dengan lebih baik. Pemahaman itu juga 

merupakan sasaran dari riset pasar (Gorman, 2005). 

 

2.10.2.2 House of Quality (HOQ) 

House Of Quality (HOQ) merupakan rumah pertama dari pengembangan 

QFD (Quality Function Deployment). QFD adalah metode terstruktur yang 

digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk 

menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi 

suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada House 

Of Quality terdapat WHATs (merupakan customer requirement/voice of 

custemer), HOWs (merupakan technical requirement), matrik hubungan 

competitive assesment (konsumen dan teknis) (Wicaksono, 2013). 

Matrik House Of Quality (HOQ) adalah bentuk yang paling dikenal dari  

representasi QFD. Matrik ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian 

horisontal pada matrik ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan 
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konsumen dan ini disebut dengan customer  table. Bagian vertikal pada matrik 

berisi tentang informasi teknis sebagai respon dari input konsumen, dan disebut 

dengan tecnichal table. Castomer information tentang konsumen untuk 

memberikan informasi dalam pembentukan metode QFD, sedangkan teknik 

information adalah responden yang dibutuhkan dari konsumen yang bermanfaat 

bagi distributor (Wicaksono, 2013).  

Matriks House of Quality atau rumah kualitas merupakan alat yang 

digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Hasil akhir dalam penerapan 

metode QFD adalah matriks House of Quality. Matriks House of Quality 

merupakan matriks yang berbentuk rumah. Karakteristik Produk Penilaian 

(Wicaksono, 2013). 

 
Gambar 2.2 Pelaksanaan HOQ 

Sumber: Wicaksono, (2013) 

 

Tahapan pembuatan matriks House of Quality sesuai dengan diagram 

tersebut yaitu (Wicaksono, 2013): 

1. Menentukan Karakteristik Produk 

Karakteristik produk yang dimaksud disini adalah karakteristik atau jenis 

kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang meliputi desain, 

komposisi, proses pemberian produk, mutu dan lainnya.  

2. Mengadakan Penilaian Karakteristik Produk 

Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan 

pelanggan menjadi suatu rangkaian pemrosesan terhadap produk atau jasa 

bahan baku tersebut. 
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3. Menentukan Variable Performansi Para Pemasok 

Pemasok yang dimaksud disini adalah pemasok bagi unit usaha untuk 

kegiatan produksi yang harus ditentukan. 

4. Mengadakan Penilaian Performansi 

Penilaian performansi yang dimaksud adalah tentang kekuatan maupun 

kelemahan rencana pengembangan sekolah. Dilihat dari unsur yang terlibat 

begitu sederhana dalam membuat HOQ (House of Quality) ini dapat 

disimpulkan pembuatan matik sedikit rumit namunmasih dapat dipahami oleh 

pembaca yang akan menjalankan proses pengembangan supaya lebih 

terstuktur dalam melakukan perencanaan pengembangan. Namun tetap 

dihubungkan urutan pengerjaannya, adapun urutan HOQ adalah: 

a. Identifikasi Konsumen/Pemakai 

Permulaan QFD adalah dengan menggariskan apa yang akan diselesaikan 

berdasar pada kebuuhan konsumen. 

b. Menentukan Customer Need-nya 

Customer need sering juga disebut dengan voice of the customer. 

Penentuan ini mengandung hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen dan 

masih bersifat umum, sehingga sulit untuk langsung diimplementasikan 

harus ditentukan terlebih dahulu. 

c. Analisis tentang Customer Competitive Evaluation 

Analisis ini dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh. 

d. Menentukan Importance Rating 

Merupakan tingkat kepentingan dari VOC dan diperoleh dari hasil 

perhitungan kuisioner yang disebarkan. 

e. Menentukan Technical Requirement 

Technical requirement merupakan pengembangan dari customer need. 

Pada bagian ini akan ditetapkan berdasarkan kemampuan yang 

ditetapkan konsumen. 
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f. Menentukan Relationship 

Agar memperoleh nilai secara kuantitatif maka antara customer need dan 

technical requirement merupakan langkah selanjutnya untuk menemukan 

nilai bobot. 

g. Menentukan Target 

Target ditentukan dengan how much is enough yang merupakan 

perhitungan spesifikasi dari HOWs. Nilai target direpresentasikan untuk 

memenuhi keinginan konsumen, sehingga sepantasnya jika nilai terget 

yang hendak dicapai ditetapkan dengan nilai yang tinggi dan rasional. 

h. Membuat Matrik Korelasi 

Matrik korelasi terletak diatas matrik House Of Quality yang merupakan 

atap dan sebagai penentu dari struktur hubungan setiap item HOW. 

i. Membuat Analisis Competitive Technical Assesment. 

Analisis ini dengan membandingkan yang terdahulu dengan yang akan 

dibuat. 

j. Menentukan Bobot 

Bobot ditentukan dari hubungan korelasi antara customer requirement 

dan technical requirement yang ditentukan dari jenis hubungan yang 

berlangsung. 

 

2.10.2.3 Pengisian Matrik House of Quality 

Sebelum melakukan pengisian matrik House of Quality maka diperlukan 

pembuatan matrik perencanaan yang terdiri dari (Wicaksono, 2013): 

1. Tingkat Kepentingan Konsumen (Importance to Costumer) 

Tingkat kepentingan konsumen sangat penting digunakan untuk mengetahui 

kebutuhan konsumen. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan perhitungan 

frekuensi terhadap masing-masing elemen berdasarkan tingkat kepentingan 

masing-masing. Perhitungan tingkat kepentingan menggunakan modus, yaitu 

dengan melihat nilai/bobot yang paling banyak muncul. 
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Tingkat Kepuasan =
Σ performance weight

Σ Number of Respondent
 

 

2. Tingkat Kepuasan Konsumen (Current Satisfaction Performance) 

Current Satisfaction Performance merupakan penilaian tingkat kepuasan dari 

rencana pendirian bisnis yang ada saat ini. Nilai ini diperoleh pada saat 

penyebaran kuesioner penelitian.  

Perhitungan Current Satisfaction Performance secara matematis adalah: 

  

      .................................... (2.1) 

 

Performance Weight = Number of Respondent * Performance (Scale) .... (2.2) 

 

Keterangan: 

Performance adalah nilai tingkat kepuasan yang didapat dari hasil penyebaran 

kuesioner.  

3. Nilai Goal 

Goal (Tujuan) merupakan target peningkatan dari penilaian kompetitif 

konsumen. Penentuan goal biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan atau 

pihak pendiri bisnis. Dalam goal skala penilaian mengacu pada nilai 

Importance to Customer.  

4. Improvement Ratio 

Improvement Ratio digunakan untuk menunjukkan besarnya perubahan atau 

perbaikan yang harus dilakukan. Dalam bentuk matematis penentuan nilai 

Improvement Ratio adalah: 

 

 

Arti nilai Improvement Ratio dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Improvement Ratio 

Nilai Arti 

1 Tidak ada perubahan 

1,2 Perbaikan yang cukup sulit 

1,5 Perbaikan yang sulit 

Sumber: Cohen, (1995) 

 

.. ................ (2.3) 
Improvement Ratio  =    

Goal

Current Satisfaction Performance 
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5. Sales Point 

Sales point adalah besarnya nilai jual suatu produk atau nilai konsumsi suatu 

pelanggan pada rencana pendirian bisnis yang dibutuhkan atau yang 

diperlukan dalam peningkatan penjualan produk atau jasa. Sales point 

merupakan keinginan konsumen yang berpengaruh pada kompetisi yang 

dapat dipergunakan untuk pemasaran . Arti nilai sales point dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Sales Point 

Nilai Arti 

1 Tidak ada sales point 

1,2 Sales point sedang 

1,5 Sales point kuat 

Sumber: Cohen, (1995) 

6. Raw Weight and Normalized Raw Weight 

Digunakan untuk menunjukkan besarnya perbaikan suatu kriteria customer 

need. Dalam bentuk matematis penentuan nilai yaitu: 

Raw Weight = Importance to customer*Improvement Ratio*Sales Point ..(2.4) 

 

 ............................ (2.5) 

 

7. Matriks Hubungan (Relationship Matriks) 

Matriks ini digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat yang 

ditimbulkan antara kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs) 

dengan karakteristik teknik (technical respons). Hubungan terbentuk antara 

persyaratan konsumen dan pendeskripsian teknis, persyaratan pelanggan 

dapat mempengaruhi satu atau lebih pendeskripsian teknis dan sebaliknya. 

Nilai hubungan Relationship Matriks dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Nilai Hubungan 

Simbol Nilai Numerik Pengertian 

Δ 1 Mungkin ada hubungan 

Ο 3 Hubungannya sedang 

Ο  9 Sangat kuat hubungannya 

Sumber: Cohen, (1995) 

Normalized Raw Weight     =    
Raw Weight

Raw Weight Total
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8. Matriks Teknik (Technical Matriks) 

Tahap ini merupakan proses penentuan prioritas teknik. Prioritas teknik ini 

akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perancangan karakteristik 

teknik. 

 

2.10.2.4 Dimensi/Indikator Kualitas Jasa 

Zeitham et.al mengemukakan lima dimensi/indikator dalam menentukan 

kualitas jasa yaitu (Nofirza, 2011) : 

1. Reliability 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji 

yang ditawarkan. 

2. Responsiveness 

Yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

3. Assurance 

Yaitu meliputi kemampuan karyawan dalam memeberikan pelayanan dalam 

memberikan informasi, kemampuan memberikan keamanan di dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

4. Emphaty 

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggan seperti kemudahan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. 

5. Tangibles 

Yaitu meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung, ruangan, kebersihan, 

kenyamanan dan kelengkapan peralatan yang digunakan untuk menunjang 

pelayanan. 

 

2.10.2.5 Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Macam-

macam populasi antara lain adalah populasi terhingga dan tak terhingga. Adapun 
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yang dimaksud dengan populasi terhingga adalah sekumpulan objek yang akan 

dijadikan sebagai bahan kajian penelitian yang jumlahnya tertentu, seperti: 

populasi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas “X”, yaitu semua orang 

yang tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas “X” tersebut. 

Contoh lain dari populasi terhingga adalah jumlah penduduk suatu negara, jumlah 

penduduk di dunia, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, jumlah 

kendaraan bermotor roda dua dari merek tertentu yang beredar di Jawa Barat. 

Sedangkan yang dimaksud dengan populasi tak terhingga adalah sekumpulan 

objek yang akan diteliti berjumlah tidak terhingga banyaknya, seperti: populasi 

dari jumlah amuba dalam sebuah parit, orang-orang yang berbelanja pada sebuah 

supermarket “A”, pelanggan yang suka bepergian dengan menggunakan jasa 

kereta api dan lainnya (Supangat, 2010).  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber 

data yang sebenarnya. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari populasi. 

Pengambilan sebagian dari populasi itu dimaksudkan sebagai representasi dari 

seluruh populasi sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi. 

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi 

adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan 

karakteristik populasi (Arikunto, 2006). 

Sampling yaitu cara untuk melakukan pengambilan contoh dari populasi 

yang diketahui, baik dari cara penentuan jumlah sampel maupun dari model 

pengambilan sampel, dengan harapan agar sampel yang digunakan dapat 

mewakili populasinya. Adapun cara penentuan sampel ini antara lain dengan 

melakukan  random sampel (sampel acak), yaitu penentuan sampel-sampel secara 

acak dengan tidak melakukan pemilihan terhadap sampel yang akan diuji atau 

diteliti (Supangat, 2010).  

Ukuran sampel yang baik dapat diprakiran dengan menerapkan rumus-

rumus tertentu yang penerapannya memerlukan beberapa asumsi atau prasyarat 

yang harus ditentukan berdasarkan subjektivitas (judgment). Secara statistika, 

dinyatakan bahwa dengan memanfaatkan ukuran sampel yang semakin besar, 
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maka hasil yang diperoleh diharapkan akan semakin baik untuk melakukan 

generalisasi. Akan tetapi kita tidak akan pernah merasa yakin dan dapat 

menyatakan bahwa berdasarkan sampel berukuran 1.500 misalnya untuk satu 

provinsi, akan memberikan hasil yang lebih baik dari sampel berukuran 1.000 

untuk semua permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan penerapan distribusi 

normal untuk variabel tunggal (univariate), dikemukakan bahwa ukuran sampel 

minimal yang dianjurkan adalah n = 30. Bahkan Conover memberikan batasan 

ukuran sampel n > 20 untuk menerapkan distribusi normal sebagai pendekatan 

terhadap distribusi Binomial (Agung, 2003). 

 

2.10.2.6 Uji Validitas 

Validitas (validity) digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat 

sesuatu yang akan diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, 

yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah 

tiap skor butir. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

pengukuran. Dalam pengujian instrument pengumpulan data, validitas dibedakan 

menjadi validitas faktor dan validitas item (Asih, 2013).  

Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari 

satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran 

validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan 

item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), 

sedangkan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor 

item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi 

atau dukungan terhadap item total (skor total) (Asih, 2013).  

Validitas adalah  suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi 

antara bagian-bagian dari alat ukur secara  keseluruhan  dengan  cara  

mengkorelasikan  setiap  butir  alat  ukur dengan  skor  total  yang  merupakan  
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jumlah  tiap  skor  butir,  dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment 

(Arikunto, 2006). 

 

2.10.2.7 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di 

antaranya metode tes ulang, formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode 

formula KR – 20, KR – 21, dan metode Anova Hoyt. Metode yang sering 

digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach’s Alpha. Metode ini sangat 

cocok digunakan pada skor dikotomi (0 dan 1) dan akan menghasilkan 

perhitungan yang setara. Reliabilitas berarti dapat dipercaya. Artinya, instrumen 

dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel 

jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil 

pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya (Arikunto, 2006).  

Pengukuran reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan kestabilan dan 

kekonsistenan alat ukur dalam mengukur konsep yang ingin diukur. Setiap alat 

ukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang 

berkonsisten. Pada alat ukur fisik seperti berat dan tinggi badan, konsisten hasil 

pengukuran bukanlah hal yang sulit dicapai, tetapi untuk mengukur fenomena 

sosial seperti opini, sikap, persepsi dan Pengukuran konsisten agak sulit untuk 

dicapai. Berhubung ketidakmantapan gejala sosial itulah maka dalam pengukuran 

gejala sosial selalu diperhitungkan unsur kesalahan pengukuran (measurement 

error). Dalam penelitian sosial, kesalahan pengukuran cukup besar. Karena itu 

untuk mengetahui hasil pengukuran yang sebenarnya, kesalahan pengukuran ini 

sangat diperhitungkan. Setiap hasil pengukuran sosial selalu merupakan 

kombinasi antara hasil pengukuran yang sesungguhnya ditambah dengan 

kesalahan pengukuran (Arikunto, 2006). 

 Semakin tinggi reliabilitas menunjukkan kesalahan pengukuran semakin 

kecil dan begitu pula sebaliknya, makin besar kesalahan pengukuran, semakin 
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menunjukkan ketidakandalan alat ukur tersebut. Tinggi rendahnya reliabilitas 

secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang tersebut koefisien reliabilitas. 

Walaupun secara teoritis koefisien reliabilitas berkisar 0,00-1,00, tetapi pada 

kenyataannya koefisien sebesar 1,00 tidak pernah dicapai dalam pengukuran 

aspek perilaku atau psikologis merupakan sumber error yang potensial. 

Disamping itu, walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif 

(-), akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien yang besarnya kurang dari nol 

tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien 

positif (Arikunto, 2006). 

Untuk menentukan skala pengukuran dari hasil kuesioner tersebut, maka 

tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan menentukan skor ideal 

setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut merupakan kriteria 

interpretasi skor (Arikunto, 2006): 

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 

 

2.10.3 Aspek Teknis dan Teknologi 

Jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak 

dijalankan maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan apakah bisnis 

tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak. Meskipun berdasarkan aspek 

pasar dan pemasaran suatu bisnis layak dijalankan, tetapi jika secara teknis tidak 

dapat dijalankan dengan baik maka investasi sebaiknya ditunda terlebih dahulu. 

Hal ini disebabkan bisnis sering kali mengalami kegagalan karena tidak mampu 

menghadapi masalah-masalah teknis (Suliyanto, 2010). 

 

2.10.3.1 Lokasi Fasilitas Bisnis Jasa 

Lokasi fasilitas seringkali menentukan kesuksesan suatu jasa, karena 

lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial suatu perusahaan, misalnya rumah 

sakit umumnya menempati daerah yang cukup luas dan berlokasi dekat daerah 
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yang padat penduduknya, karena rumah sakit bertujuan untuk melayani 

masyarakat umum secara luas. Sedangkan restoran fast-food bisa berlokasi 

dimana saja, bahkan di daerah yang jarang penduduknya sekalipun. Di samping 

itu, lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategik seperti 

fleksibilitas, competitive positioning, manajemen permintaan dan fokus (Tjiptono, 

2000). 

Manajemen permintaan merupakan kemampuan penyediaan jasa untuk 

mengendalikan kuantitas, kualitas, dan timing permintaan. Sedangkan fokus dapat 

dikembangan melalui penawaran jasa yang hampir sama di banyak lokasi. 

Misalnya banyak perusahaan jasa yang memiliki lokasi di berbagai tempat dengan 

fasilitas standar atau seragam. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut (Tjiptono, 2000) : 

1. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi 

umum. 

2. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

3. Lalu lintas (traffic), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu : 

a. Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa memberikan peluang besar 

terjadinya impulse buying 

b. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, 

misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, atau 

ambulans. 

4. Tempat parkir yang luas dan aman. 

5. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di 

kemudian hari. 

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

Misalnya warung makan yang berdekatan dengan daerah kost, asrama 

mahasiswa, atau perkantoran. 

7. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. Misalnya dalam menentukan lokasi warnet 

(warung internet), perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah yang 

sama banyak pula terdapat warnet lainnya. 
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8. Peraturan pemerintah, misalnya ketentuan yang melarang tempat reparasi 

(bengkel) kendaraan bermotor berdekatan dengan pemukiman penduduk. 

 

2.10.3.2 Tata Letak Fasilitas Bisnis Jasa 

Keadaan (setting) dan lingkungan tempat penyampaian jasa merupakan 

aspek yang tidak kalah pentingnya dan tidak boleh dilupakan dalam desain jasa. 

Persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh atmosfir (suasana) 

yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa tersebut. Misalnya saja 

atmosfir elegan seringkali menimbulkan persepsi status sosial tertentu, atmosfir 

yang hangat membangkitkan persepsi nyaman, dan atmosfir profesional 

menciptakan persepsi berupa rasa aman dan percaya di kalangan pelanggan.  

Masih banyak penyedia jasa yang tidak menyadari bahwa tata letak 

fasilitas jasa memiliki pengaruh tersendiri terhadap perasaan dan respon 

pelanggan. Akan tetapi, tidak ada aturan pasti yang mengatur bagaimana bentuk 

tata letak fasilitas harus dirancang. Meskipun demikian, perusahaan jasa perlu 

mengembangkan pemahaman akan respon pelanggan terhadap berbagai aspek tata 

letak fasilitas jasa. Adapun unsur-unsur yang akan dipertimbangkan dalam tata 

letak fasilitas jasa meliputi (Tjiptono, 2000) : 

1. Pertimbangan/perencanaan spasial 

Aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain 

dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk memancing 

respon yang melihatnya. Respon inilah yang dipersepsikan sebagai kualitas 

visual. Kualitas ini dapat dimanipulasi atau dikendalikan perancang untuk 

menciptakan lingkungan tertentu yang mampu mendorong terbentuknya 

respon yang diinginkan dari pelanggan. 

2. Perencanaan ruangan  

Unsur ini mencakup perancangan interior dan arsitektur, seperti penempatan 

perabot dan perlengkapannya dalam ruangan, desain aliran sirkulasi, dan lain-

lain. 
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3. Perlengkapan/perabotan 

Perlengkapan/perabotan memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai sarana 

pelindung barang-barang berharga berukuran kecil, sebagai barang pajangan, 

sebagai tanda penyambutan bagi para pelanggan, dan sebagai sesuatu yang 

menunjukan status pemilik atau penggunanya. 

4. Tata cahaya 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata cahaya adalah 

cahaya di siang hari (daylighting), warna, jenis dan sifat aktivitas yang 

dilakukan di dalam ruangan, persepsi penyedia jasa akan tugasnya, tingkat 

ketajaman penglihatan, dan suasana yang diinginkan (tenang, damai, segar, 

riang, gempita, dan lain-lain) 

5. Warna  

Banyak orang yang menyatakan bahwa warna memiliki bahasanya sendiri, 

dimana warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi. Sebagai contoh, 

warna bendera setiap negara memiliki maknanya sendiri-sendiri. Merah pada 

bendera Indonesia berarti berani dan putih artinya suci. Di dalam suatu warna 

terkandung tiga unsur, yaitu (Tjiptono, 2000) : 

a. Hue (corak warna), yaitu nama dari warna, seperti merah, biru, hijau. 

b. Value (nilai warna), yaitu terang atau gelapnya suatu warna. 

c. Chroma, yakni intensitas kekuatan atau kemurnian warna. 

Warna dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk 

meningkatkan efisiensi dalam ruangan kerja, menimbulkan kesan rileks, 

mengurangi tingkat kecelakaan, dan meningkatkan nafsu makan saat 

makanan dihidangkan. Oleh karena itu warna yang dipergunakan untuk 

interior fasilitas jasa perlu dikaitkan pula dengan efek cahaya, perbedaan 

dengan warna-warna relatif (warna yang coraknya hampir sama), efek 

ruangan yang bersangkutan, dan efek emosional dari warna yang dipilih. 

Berdasarkan penelitian selama beberapa tahun yang hasilnya dibukukan 

dalam The Colour Eye, Cumming dan Porter memberikan wawasan mengenai 

psikologi warna. Beberapa contohnya yaitu (Tjiptono, 2000) : 
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a. Merah merupakan warna api dan gairah. Warna ini menggambarkan 

aktivitas, energi, dan kegembiraan. Merah digunakan para perancang 

interior untuk tujuan menambah tingkat kenyamanan ruangan yang tidak 

dipanasi (unheated rooms) dan juga untuk desain restoran, khususnya 

restoran fast-food. 

b. Oranye merupakan warna yang bisa menambah semarak prilaku sosial, 

membangkitkan semangat, dan mengurangi rasa permusuhan dan 

kemarahan. Namun sayangnya, warna ini jarang digunakan para perancang 

profesional. 

c. Kuning dipandang sebagai warna yang menimbulkan dua dampak 

bertentangan. Di satu sisi, warna kuning dianggap bisa memberikan 

dampak stimulatif saat orang membutuhkan konsentrasi. Namun jika 

warna ini digunakan terlalu banyak, ada kemungkinan orang bisa menjadi 

stres. 

d. Hijau melambangkan kealamiahan dan diyakini membawa kesan tenang. 

Warna ini sangat sesuai untuk tempat-tempat yang membutuhkan situasi 

santai untuk beristirahat. Bersama-sama dengan warna biru, warna hijau 

bisa membangkitkan nafsu makan, sehingga cocok dipergunakan untuk 

warna desain ruang makan. 

e. Biru melambangkan wibawa dan secara tidak langsung mengungkapkan 

kebenaran, kebijaksanaan, dan kearifan. Warna ini sangat ideal bagi dunia 

perbankan. 

f. Ungu dianggap sebagai warna yang mengganggu dan secara psikologis 

„sukar‟. Dalam suatu penelitian di Swedia, ungu merupakan warna yang 

paling tidak disukai untuk digunakan dalam desain tata lingkungan. 

6. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis 

Aspek yang penting dan saling terkait dalam unsur ini adalah penampilan 

visual, penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, 

dan pemilihan bentuk perwajahan lambang atau tanda yang dipergunakan 

untuk maksud tertentu (misalnya penunjuk arah/tempat, 

keterangan/informasi, dan sebagainya). 
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2.10.3.3 Activity Relationship Chart (ARC) 

Dalam perancangan tata letak, analisis aliran material lebih cenderung 

untuk mendapatkan atau mengetahui biaya dari pemindahan material, jadi dalam 

hal ini lebih bersifat kuantitatif. Sedang analisis yang lebih bersifat kualitatif 

dalam perancangan tata letak dapat digunakan apa yang dinamakan activity 

relationship chart (ARC). Activity Relationship Chart (ARC) yang dikembangkan 

oleh Muther merupakan teknik yang sederhana dalam merencanakan tata letak 

fasilitas. Metode ini menghubungkan aktivitas-aktivitas secara berpasangan 

sehingga semua aktivitas akan diketahui tingkat hubungannya. Pada ARC terdapat 

peubah atau variabel untuk menggantikan angka-angka yang bersifat kuantitatif. 

Variabel tersebut berupa suatu simbol-simbol yang melambangkan derajat 

keterdekatan (closeness) antara departemen satu dengan departemen lainnya. 

Simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan derajat keterkaitan aktivitas 

adalah sebagai berikut (Purnomo, 2004). 

A = Mutlak perlu 

E = Sangat penting 

I = Penting 

O = Cukup/biasa 

U = Tidak penting 

X = Tidak dikehendaki 

 

Simbol-simbol dari derajat keterkaitan aktivitas ini dimasukkan pada peta 

keterkaitan untuk menentukan hubungan aktivitas antar dua departemen. Setiap 

departemen diukur hubungan aktivitas secara berpasangan. Dalam memberikan 

simbol untuk mengukur kedekatan antar departemen perlu memasukkan alasan 

sebagai dasar untuk menentukan hubungan. Pemberian alasan didasarkan pada 

keterkaitan produksi, pegawai dan informasi (Purnomo, 2004). 
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Gambar 2.3 Activity Relationship Chart 

Sumber: Wignjosoebroto, (2009) 

 

Tabel 2.6 Standar Penggambaran Derajat Hubungan Aktivitas 

Derajat (Nilai) 

Kedekatan 
Deskripsi Kode Garis Kode Warna 

A Mutlak  Merah 

E Sangat Penting  Oranye 

I Penting  Hijau 

O Cukup atau Biasa  Biru 

U Tidak Penting Tidak Ada Garis 
Tidak Ada 

Warna 

X Tidak Dikehendaki  Coklat 

Sumber: Wignjosoebroto, (2009) 

 

Tabel 2.7 Kode dan Deskripsi Alasan 

Kode 

Alasan 
Deskripsi Alasan 

1 Penggunaan catatan secara bersamaan 

2 Menggunakan tenaga kerja yang sama 

3 Menggunakan space area yang sama 

4 Derajat kontak personel yang sering dilakukan 

5 Derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan 

6 Urutan aliran kerja 

 7 Melaksanakan kegiatan kerja yang sama 

8 Menggunakan peralatan kerja yang sama 

9 Kemungkinan adanya bau yang tidak mengenakkan, ramai, dan lain-

lain. 

Sumber: Wignjosoebroto, (2009) 
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2.10.3.4 Total Closenes Rating (TCR) 

TCR adalah perhitungan dari derajat kedekatan setiap departemen atau 

fasilitas yang digambarkan dalam Activity Relationship Chart (ARC), sehingga 

dalam penempatan fasilitasnya, metode ini mengacu penuh pada derajat kedekatan 

dan pada hasil perhitungan TCR. Dalam pengalokasian tata letak usulan, mengacu 

penuh terhadap nilai TCR yang telah didapatkan dari konversi nilai derajat 

kedekatan yang telah didefinisikan melalui ARC (Wibawanto, 2007).   

Sesuai dengan langkah pengerjaan pengalokasian tata letak fasilitas 

usulan, maka dilakukan penentuan urutan pengalokasian di setiap fasilitas. 

Penentuan pengalokasian pertama diperoleh dengan melihat nilai TCR tertinggi, 

setelah itu dari fasilitas yang akan dialokasikan akan diperoleh dari nilai derajat 

kedekatan tertinggi dari fasilitas yang telah dialokasian (Wibawanto, 2007). 

Tabel 2.8 Perhitungan TCR 

Facility 
Facility A E I O U X 

TCR 
1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1 0 -1 

1  O I O U I I I 0 1 8 9 2 0 18 

2 A  A O I U X A 0 3 2 5 10 0 6 

3 I U  U E I A O 0 0 5 2 7 6 15 

4 A E I  I A I I 2 1 0 5 12 1 17 

5 A U O O  U O E 1 1 3 4 11 0 46 

6 I I I I I  A I 3 6 7 2 2 0 51 

7 I O A U U O  I 4 7 7 0 2 0 46 

8 U E I U A O E  3 6 7 2 2 0 21 

Sumber: Wibawanto, (2007) 

 

2.10.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Suatu usaha perlu didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik 

sebab sumber daya manusia yang ada haruslah disusun sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Beberapa hal yang akan dibahas pada aspek MSDM adalah 

perancangan struktur organisasi, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan 

program pelatihan. Perancangan struktur organisasi, struktur organisasi dapat 

memperlihatkan hubungan pelaporan, alokasi tugas dan tanggung jawab, dan juga 

pengelompokan menurut fungsi (Aditya, 2014). 

 Adapun jenis-jenis struktur organisasi antara lain struktur fungsional, 

struktur divisional, struktur matriks, dan struktur organisasi campuran (Hibrid). 
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Perencanaan tenaga kerja, pada fase perencanaan tenaga kerja ini adalah 

menentukan tenaga kerja pada posisi top management. Kemudian keperluan 

tenaga kerja dibawahnya, termasuk tenaga kerja pelaksana. Perusahaan harus 

mampu merencanakan melalui suatu proses perencanaan tenaga kerja (Aditya, 

2014). 

 Aspek sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pihak 

perusahaan untuk menyediakan dan mendefinisikan kebutuhan tenaga kerja 

dengan kualitas dan kuantitas yang diperlukan.  Jika suatu usaha tidak memiliki 

kelayakan dalam aspek manajemen sumber daya manusia dapat berakibat fatal 

pada usaha tersebut karena perencanaan tenaga kerja yang buruk dapat 

menghambat proses dalam mencapai tujuan perusahaan. Karakteristik kelayakan 

aspek MSDM dilihat dari adanya struktur organisasi yang sesuai dan mendukung 

untuk kebutuhan perusahaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai 

dengan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dan penentuan 

jadwal kerja bagi tenaga kerja dan jadwal operasi pabrik (Aditya, 2014). 

 

2.10.5 Aspek Keuangan 

 Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis 

adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan 

manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan 

pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan bisnis untuk 

membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai 

apakah bisnis akan dapat berkembang terus (Irfani, 2011). 

Rencana anggaran dari suatu proyeksi analisis finansial dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar investasi yang dibutuhkan dan sumber dana yang 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek. Analisis finansial dapat juga 

digunakan sebagai pertimbangan dalam permohonan kredit investasi dan kredit 

modal kerja serta penjadwalan pelunasan kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan proyek. Dalam analisis ini kriteria-kriteria yang digunakan adalah 

Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate Return (IRR), 

Profitability Index (PI) serta rasio-rasio keuangan (Mukti, 2009). 
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Dalam pengkajian aspek keuangan diperhitungkan berapa jumlah dana 

yang dibutuhkan untuk membangun dan kemudian mengoperasikan kegiatan 

bisnis. Dana untuk membangun usaha disebut dana modal tetap yang 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan pra-investasi, pengadaan tanah, gedung, 

mesin, peralatan dan biaya lain yang bersangkutan dengan pembangunan bisnis. 

Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk memutar roda operasi bisnis setelah 

selesai dibangun disebut dana modal kerja (Irfani, 2011). 

Dalam analisis finansial dilakukan perhitungan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana gagasan usaha yang direncanakan dapat memberikan 

manfaat (benefit). Hasil perhitungan analisis finansial merupakan indikator dari 

modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima 

dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur 

ekonomi proyek. Beberapa hal yang akan dianalisis pada aspek finansial yaitu: 

analisis investasi, income statement (laporan keuangan), cashflow (arus kas) dan 

metode evaluasi investasi (payback periode, net present value dan internal rate of 

return) (Aditya, 2014). 

 

2.10.5.1 Biaya Kebutuhan Investasi 

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang 

memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. investasi 

adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar dimasa yang akan datang, dari 

pengertian ini terkandung 2 (dua) atribut penting dalam investasi yakni adanya 

resiko dan tenggang waktu (Kasmir, 2010). 

Mengorbankan uang atau dolar artinya menanamkan sejumlah dana 

(uang) dalam suatu usaha saat sekarang atau saat investasi dimulai, kemudian 

mengharapkan pengembalian investasi disertai dengan tingkat keuntungan yang 

diharapkan dimasa yang akan datang (dalam waktu tertentu). 

Komponen yang terkandung dalam dalam biaya kebutuhan investasi 

biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar 

biaya kebutuhan investasi meliputi biaya pra-investasi, biaya aktiva tetap dan 

biaya operasi (biaya modal kerja). Biaya pra-investasi merupakan biaya yang akan 
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dikeluarkan perusahaan dalam rangka membuat usaha baru, baik dalam hal aktiva 

tetap atau biaya modal kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap meliputi 

pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung pabrik, pembelian mesin-mesin 

dan kendaraan. Biaya operasi (biaya modal kerja) adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk membeli bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan biaya-

biaya lainnya. Secara umum komponen biaya investasi adalah sebagai berikut 

(Kasmir, 2010): 

1. Biaya pra-investasi terdiri dari: 

a. Biaya pembuatan studi kelayakan 

b. Biaya pengurusan izin-izin 

1. Biaya pembelian aktiva tetap, seperti: 

a. Aktiva tetap berwujud antara lain: 

1) Tanah 

2) Mesin-mesin 

3) Bangunan  

4) Peralatan 

5) Inventaris kantor 

b. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain: 

1) Hak cipta  

2) Lisensi 

3) Merek dagang 

2. Biaya operasional, meliputi: 

a. Upah dan gaji karyawan 

b. Biaya listrik 

c. Biaya telepon dan air  

d. Biaya pemeliharaan  

e. Pajak 

f. Premi asuransi 

g. Biaya pemasaran 
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2.10.5.2 Arus Kas (Cash Flow) 

 Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan 

dalam periode tertentu. Cash flow mengambarkan tentang berapa uang yang 

masuk keperusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga 

mengambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan 

(Kasmir, 2010).  

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 yang 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 (Kasmir, 

2010). 

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 apa saja yang 

dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya  yang 

dikeluarkan tiap pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat kas akhir yang 

diterima perusahaan. Jadi 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 (Kasmir, 2010): 

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. 
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2.10.5.3 Depresiasi (Penyusutan) 

 Depresiasi adalah penyusutan nilai aset bersamaan dengan berlalunya 

waktu. Sebagaimana diketahui pengertian aset mencakup current asset dan fixed 

asset, namun aset yang terkena depresiasi hanya fixed asset (aset tetap).yang pada 

umumnya bersifat fisik, seperti bangunan, mesin atau peralatan, armada, dan lain-

lain. Oleh karena itu, aset yang dimaksud dalam halaman ini adalah fixed asset 

(Giatman, 2006). 

 Tujuan depresiasi aset adalah karena aset atau barang kekayaan akan 

menurun nilainya dengan berjalannya waktu, maka perlu dipikirkan akibatnya 

pada proyek-proyek teknik ataupun kegiatan usaha. Secara umum ada beberapa 

alasan dilakukannya perhitungan depresiasi ini, yaitu (Giatman, 2006): 

1. Untuk menyediakan dana pengembalian modal yang telah di investasikan 

dalam kekayaan fisik, dana ini sifatnya sebagai saving untuk menjamin 

kontuniutas atau keberlanjutan usaha bila mesin habis masa pakainya dan 

perlu diganti dengan yang baru. 

2. Untuk memungkinkan adanya biaya penyusutan yang dibebankan pada biaya 

produksi atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan aset-aset. 

3. Sebagai dasar pengurangan pembayaran pajak-pajak pendapatan yang harus 

dibayarkan. 

Metode-metode yang biasanya digunakan didalam depresiasi secara 

teoritis ada berbagai metode perhitungan depresiasi, yaitu (Giatman, 2006): 

1. Metode Straight of Line Depreciation (SLD) 

Metode depesiasi garis lurus (SLD) adalah metode paling sederhana dan yang 

paling sering dipakai dalam perhitungan depresiasi aset, karena metode ini 

relatif sederhana. Metode ini pada dasarnya memberikan hasil perhitungan 

depresiasi yang sama setiap tahun selama umur perhitungan aset. 

2. Sum of Years Digits Depreciation (SOYD) 

Metode ini mempunyai pola pembayaran depresiasi yang tidak sama setiap 

tahunnya, yaitu didasarkan atas bobot digit dari tahun pemakaian. Pada tahun 

tahun awal depresiasi yang dikeluarkan lebih besar dari tahun berikutnya, 
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dimana penurunannya merupakan fungsi dari berkurangnya umur aset 

tersebut. 

3. Declining Balance Depresiation (DBD) 

Metode Declining Balance Depresiation (DBD) mempunyai asumsi bahwa 

nilai aset menurun lebih cepat pada tahun-tahun permulaan daripada tahun-

tahun akhir dari usia kegunaannya. Yang amat penting dalam metode ini 

adalah nilai jual harus atau nilai sisa harus lebih besar daripada nol. 

4. Double Declining Balance Depresiation (DDBD) 

Jika metode Declining Balance Depresiation (DBD) digunakan untuk tujuan-

tujuan perhitungan pembayaran pajak, tingkatan penyusutan maksimum yang 

dibenarkan dua kali tingkat penyusutan metode garis lurus. Jadi untuk suatu 

aset dengan usia pemakaian diperkirakan n tahun, maka tingkat penyusutan 

maksimum yang di izinkan adalah 2 (I/n). 

5. Double Declining Balance Depresiation (DDBD) to Convertion Straight of 

Line Depreciation (SLD) 

Salah satu persoalan dalam metode DDBD adalah nilai buku pada periode 

akhir tidak selalu sama dengan nilai sisa. Terdapat beberapa kemungkinan dari 

nilai buku akhir periode dibandingkan dengan nilai sisa, yaitu (Giatman, 2006): 

1. Book Value t = n > Nilai Sisa 

2. Book Value t = n = Nilai Sisa 

3. Book Value t = n < Nilai Sisa 

Jika BVn > S akan menimbulkan masalah dalam menetapkan nilai aset 

perusahaan, karena akan berpotensi munculnya biaya semu, untuk itu perlu 

dihindarkan. Ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Melanjutkan perhitungan depresiasi sampai ketemu nilai sisa 

2. Menggabungkan metode DDBD dengan SLD 

Metode pertama tidak selalu dapat dilakukan, terutama jika umur aset 

tidak mungkin lagi ditambah atau aset betul-betul tidak produktif lagi. Metode 

kedua yaitu menggabungkan metode DDBD dengan SLD yang disebut juga 

dengan metode DDBD to Convertion SLD. Ada dua pendekatan didalam metode 

ini, adalah sebagai berikut (Giatman, 2006): 
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1. Metode Pemakaian Tabel 

Metode pemakaian tabel akan dibantu oleh tabel berikut : 

Tabel 2.9 Nilai Rasio Antara Nilai Sisa dengan Investasi 

N 

(umur 

aset) 

Tahun awal penggunaan SLD (n) 

S/I 

0 - < 0,05 

S/I 

0,05 - < 0,10 

S/I 

0,10 - < 0,12 

S/I 

≥ 0,12 

3 3    

4 4 4   

5 4 5   

6 5 5   

7 5 6   

8 6 6 8  

9 6 7 9  

10 7 7 9  

11 7 8 10  

12 8 9 11  

13 8 9 11  

14 9 10 12  

15 9 10 13  

16 10 11 13  

17 10 11 14  

18 11 12 15 18 

19 11 13 16 19 

20 12 13 16 19 

Sumber: Giatman, (2006) 

Dimana kolom tahun awal penggunaan SLD dipandu dengan nilai rasio 

antara nilai sisa dengan investasi. Jika angka rasio yang diperoleh 0 s-d < 

0,05 dipakai kolom ke-2, jika rasionya 0,05 s-d < 0,10 dipakai kolom ke-3, 

jika rasio 0,10 s-d < 0,12 dipakai kolom ke-4, sedangkan jika rasionya ≥ 0,12 

dipakai kolom ke-5. Kolom ke-1 menyatakan umur investasi atau aset yang 

akan didepresiasikan, maka nilai sel berada antara hasil rasio dengan umur 
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aset menyatakan tahun awal penggantian metode DDBD ke SLD (Giatman, 

2006). 

DDBD tahun ke-n sebagai berikut: 

DDBDn = 
2. 

 
 ( -

2

 
)n-1

............................................................................. (2.6) 

Nilai buku (book value) pada tahun ke-n, adalah: 

BVn = I ( -
2

 
)n

 ....................................................................................... (2.7) 

2. Metode Perhitungan Langsung 

Metode perhitungan langsung, dimana masing-masing metode menghitung 

depresiasi tiap tahunnya, depresiasi yang terbesar untuk tahun yang sama 

dipakai sebagai pilihan. Hanya saja dalam perhitungan SLD tidak memakai 

rumus 1/N (I-S), tetapi rumus yang dipakai adalah (Giatman, 2006): 

SLDt = 
 

 - n-  
 (BV t-I - S).......................................................................... (2.8) 

Keterangan: 

N - (n-I) = umur aset yang tersisa 

BV t-I     = nilai buku periode tahun sebelumnya dari metode DDBD 

Langkah perhitungan adalah sebagai berikut (Giatman, 2006): 

1. Hitung depresiasi dengan metode SLD dan DDBD secara bersamaan 

2. Bandingkan nilai SLD dan DDBD untuk masing-masing tahun yang sama 

3. Saat nilai SLD ≥ DDBD, maka konversi dilakukan  

 

2.10.5.4 Kriteria Penilaian Investasi 

Ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau 

tidak dijalankan ditinjau dari aspek keuangan. Kriteria ini sangat tergantung dari 

kebutuhan masing-masing perusahaan dan metode mana yang akan digunakan. 

Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam 

penilaian suatu usaha hendaknya penilai menggunakan beberapa metode 

sekaligus. Artinya, semakin banyak metode yang digunakan, maka akan semakin 

memberikan gambaran yang lengkap sehingga diharapkan memberikan hasil yang 
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akan diperoleh menjadi lebih sempurna. Sedangkan metode penilaian yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2010): 

1. Payback Period (PP) 

Metode Payback Period (PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka 

waktu (periode) 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 (dengan catatan jika investasi 100% mengunakan modal sendiri). 

PP = 12
b-c

b-a








n ................................................................................... (2.9) 

Dimana : 

n = tahun terakhir dimana kas bersih belum bisa menutupi biaya investasi 

a = jumlah investasi 

b = jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke-n 

c = jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke- n +1 

Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka 

hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut: 

b. PP sekarang lebih kecil dari umur investasi  

c. Dengan membandingkan industri unit usaha sejenis 

d. Sesuai dengan target perusahaan 

Kelemahan metode ini sebagai berikut: 

a. Mengabaikan time value of money (nilai uang dari waktu) 

b. Tidak mengabaikan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian 

 

2. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang menurut (Kasmir dan 

Jakfar, 2010) merupakan perbandingan antara Present Value (PV) kas bersih 

(PV dari proses) dengan PV investasi (capital outlays/modal yang 

dikeluarkan) selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebut 

yang kita kenal dengan Net Present Value (NPV).  Cara menghitung NPV, 

terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat 
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dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan 

selama umur investasi tertentu. Rumus yang biasa digunakan dalam 

menghitung NPV adalah sebagai berikut (Kasmir, 2010): 

Investasi
r)(1

NBersih Kas
....

r)(1

2BersihKas

r)(1

1BersihKas
n2










NPV  .........(2.10)     

Keterangan : 

r   = Tingkat bunga pengembalian  

N = Tahun 

Dengan ketentuan : 

Jika NPV positif, maka investasi diterima,  

Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak.  

 

3. Internal Rate Of Return (IRR)  

Internal Rate Of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

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

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Giatman, 2006): 

 

IRR   =                                                   ……........................................... (2.11) 

 

Keterangan : 

i1 = Tingkat bunga 1  

i2 = Tingkat bunga 2 

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

cara mencari NPV positif dan NPV negatif 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. 

 

4. Benefit Cost Ratio (BCR) 

Metode benefit cost ratio (BCR) adalah salah satu metode yang sering 

digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau 

)i1i2(
NPV2NPV1

NPV1
i1 
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sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang 

telah dilakukan dengan metode lainnya. Metode BCR ini memberikan 

penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat (benefit) yang 

akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung (cost) 

dengan adanya investasi tersebut. Adapun metode analisis benefit cost ratio 

(BCR) ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

Rumus umum BCR  = 
 enefit 

Cost
 …............................................................. (2.12) 

Untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak ekonomis atau tidak 

setelah melalui metode ini adalah: 

Jika: BCR ≥ 1 maka investasi layak  feasible)  

BCR < 1 maka investasi tidak layak (unfeasible) 

 

2.10.5.5 Proyeksi Keuangan 

Di samping membuat cash flow perusahaan juga diminta untuk membuat 

proyeksi laporan keuangannya untuk beberapa periode (biasanya seumur proyek). 

Proyeksi laporan keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba/rugi. Dari 

proyeksi neraca akan tergambar berapa harta perusahaan, baik harta lancar, harta 

tetap, atau harta lainnya. Kemudian juga akan tergambar kewajiban baik jangka 

pendek maupun jangka panjang serta modal yang dimiliki dari periode ke periode. 

Dengan demikian, suatu neraca yang dibuat untuk beberapa periode akan 

tergambar apakah ada perubahan dan kalau ada pos-pos apa saja yang berubah, 

sehingga dapat dianalisis mengapa terjadi perubahan (Kasmir, 2010).  

Adapun proyeksi laporan laba/rugi menggambarkan besarnya pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode ke periode berikutnya. Kemudian juga akan 

tergambar jenis-jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlahnya dalam periode 

yang sama. Dari laporan ini dapat terlihat kondisi keuangan perusahaan apakah 

terdapat keuntungan atau kerugian dalam suatu periode atau beberapa periode 

(Kasmir, 2010). 
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2.11 Analisis Rasio-Rasio Keuangan 

Agar laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan dari angka-angka 

yang ada di laporan keuangan, maka perlu dianalisis. Alat analisis yang dapat 

digunakan adalah rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu cara 

yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. 

Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting 

mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan (Kasmir, 2010).  

Dengan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur 

melalui rasio keuangan, maka seorang manajer bisa mengambil keputusan 

mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Dalam kaitan 

dengan studi kelayakan bisnis, rasio keuangan yang diperlukan bagi perusahaan 

yang hendak melakukan perluasan usaha, terutama bagi perusahaan yang hendak 

melakukan perluasan usaha, terutama bagi perusahaan yang sudah lama 

beroperasi, maka penilaian dapat dilakukan dari laporan keuangan beberapa 

periode sebelumnya (Kasmir, 2010).  

Adapun sebagian dari jenis-jenis rasio keuangan adalah analisis rasio 

Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Sunyoto, 2014). 

 

2.11.1 Analisis Rasio Likuiditas  

Analisis likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai 

cukup kemampuan membayar utang jangka pendek disebut perusahaan yang 

likuid. Perusahaan yang berada dalam keadaan tidak mempunyai kemampuan 

membayar utang jangka pendek disebut ilikuid. Untuk menilai likuiditas berikut 

ini penerapan rasio yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan 

data keuangan, yaitu (Sunyoto, 2014) : 

1. Current Ratio 

Current Ratio merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Rasio ini dapat 

ditentukan dengan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar atau 

dengan rumus (Sunyoto, 2014) : 
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 Current Ratio  = 
Aktiva Lancar 

Utang lancar
 x 100% ........................................... (2.13) 

Apabila tingkat current ratio tinggi menunjukkan jaminan lebih baik atas 

utang jangka pendek, tetapi apabila terlalu tinggi berakibat pada modal kerja 

yang tidak efisien. Pedoman atau standar umum yang digunakan untuk 

current ratio adalah 2 : 1 atau 30% jika current ratio sama atau lebih dari 

standar tersebut dapat dikatakan likuid, dan sebaliknya bila lebih kecil dari 

200% dinilai illikuid. 

2. Cash Ratio 

Cash Ratio merupakan alat untuk mengukur likuiditas dengan 

membandingkan antara jumlah kas dengan utang lancar atau dengan rumus 

sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

Cash Ratio  = 
 as 

Utang lancar
 x 100% .................................................... (2.14) 

 Adapun standar yang digunakan, yaitu 10 - 20%. Bila suatu perusahaan 

mempunyai rasio kurang dari standar tersebut dikatakan illikuid sedangkan di 

atasnya atau di antara standar tersebut dikatakan likuid. 

3. Quick Ratio 

Quick Ratio disebut juga acid test ratio, ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva 

lancar yang lebih likuid. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan 

persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk 

direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat 

direalisir sebagai uang kas. Quick ratio dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Sunyoto, 2014) : 

Quick Ratio  = 
Aktiva lancar -  ersediaan 

Utang lancar
 x 100% ............................ (2.15) 

Semakin tinggi hasil quick ratio semakin besar kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban atau semakin likuid keadaan perusahaan, namun 
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semakin kecil hasil quick ratio semakin ilikuid keadaan perusahaan. Standar 

umum yang digunakan adalah 1 : 1 atau 100%. 

4. Working Capital to Total Assets Ratio 

Working Capital to Total Assets Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban utang lancarnya dari total aktiva dan posisi modal kerja. 

Working Capital to Total Assets Ratio merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dikurangi utang lancar dengan jumlah aktiva atau dengan rumus 

sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

WCTAR  = 
Aktiva lancar - Utang lancar 

Total Aktiva
 x 100% ............................... (2.16) 

5. Turnover Receivable (Perputaran Piutang) 

Piutang yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai hubungan erat dengan 

volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya 

dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut 

(turnover receivable), yaitu dengan membagi total penjualan kredit (netto) 

dengan piutang rata-rata. Rata-rata piutang jika memungkinkan dapat secara 

bulanan, yaitu saldo setiap akhir bulan dibagi tiga belas atau tahunan, yaitu 

saldo awal tahun ditambah saldo akhir bulan dibagi dua. Perputaran piutang 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

Turnover Receivable  = 
Rata-rata piutang x 3 0 

 enjualan kredit
  ............................... (2.17) 

Semakin tinggi rasio (turnover) menunjukkan modal kerja yang ditanamkan 

dalam piutang rendah, sebaliknya jika rasio semakin rendah berarti ada over 

investment dalam piutang sehingga memerlukan analisis lebih lanjut, 

mungkin karena bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif atau 

mungkin ada perubahan dalam kebijaksanaan pemberian kredit.  

 

2.11.2 Analisis Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur sampai sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Suatu perusahaan dikatakan solvabel 

apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 
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membayar semua utang-utangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup 

atau lebih kecil daripada jumlah utangnya, berarti peruahaan tersebut dalam 

keadaan insolvable. Untuk mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan dapat 

digunakan (Sunyoto, 2014) : 

1. Long Term Debt Equity Ratio 

Long term debt equity ratio atau rasio modal sendiri terhadap utang jangka 

panjang ini menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Semakin 

besar long term debt equity ratio, semakin baik kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya. Jika dirumuskan secara 

matematika sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

Long Term Debt Equity Ratio  = 
Utang jangka panjang 

 odal sendiri
 x 100% ....... (2.18) 

2. Total Equity to Total Debt Ratio 

Total equity to total debt ratio atau rasio total modal sendiri terhadap total 

utang adalah menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

digunakan untuk jaminan keseluruhan (total) utang. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara total modal sendiri dengan total julah utang atau dengan 

rumus sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

Total Equity to Total Debt Ratio = 
Total hutang 

Total modal sendiri
 x 100% ....... (2.19) 

3. Total Assets to Total Debt Ratio 

Total assets to total debt ratio menunjukkan beberapa bagian dari 

keseluruhan dan yang dibelanjai dengan utang atau menunjukkan beberapa 

bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Rasio ini 

merupakan perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. Jika 

dirumuskan secara matematika sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

Total Assets to Total Debt Ratio = 
Jumlah aktiva 

Jumlah utang
 x 100% ................ (2.20) 
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Semakin besar hasil total assets to total debt ratio semakin baik kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban utangnya dan semakin kecil hasil total 

assets to total debt ratio semakin tidak baik kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban utangnya. 

4. Times Interest Earned Ratio 

Times interest earned ratio menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk 

membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini merupakan perbandingan 

antara laba sebelum pajak (Earning Before Ratio = EBT) dengan utang 

jangka panjang. Times interest earned ratio dirumuskan sebagai berikut 

(Sunyoto, 2014) : 

Times Interest Earned Ratio = 
EBT 

Utang jangka panjang 
 x 100% .......... (2.21) 

 

2.11.3 Analisis Rasio Rentabilitas 

Rasio-rasio yang dipelajari terdahulu pada dasarnya adalah untuk 

mempelajari bagian relatif antara modal pinjaman yang diberikan oleh kreditor 

dan modal sendiri oleh pemegang saham. Sedangkan rentabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Untuk 

mengukur tingkat rentabilitas suatu perusahaan dapat dipergunakan (Sunyoto, 

2014) : 

1. Rentabilitas Modal Sendiri (ROE) 

Oleh karena laba pada umumnya merupakan faktor utama yang paling banyak 

diperhatikan oleh para pemilik perusahaan, maka salah satu di antara cara 

untuk mengukur hasil usaha perusahaan yang paling komprehensif adalah 

rasio rentabilitas modal sendiri yang berupa angka persentase yang 

menunjukkan perbandingan antara besarnya laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan untuk suatu periode tertentu dengan modal sendiri. Nama lain dari 

dari rentabilitas modal sendiri antara lain rate of return on stockholders 

equaty, rate of return on stockholders investment, rate of return on net worth, 

dan rate of return on owners equaty atau ROE. ROE dirumuskan sebagai 

berikut (Sunyoto, 2014) : 
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ROE  =  
Laba bersih sesudah pajak 

 odal sendiri 
 x 100%  ...................................... (2.22) 

Rasio rentabilitas modal sendiri semakin besar semakin baik, karena hal ini 

menunjukkan besar modal sendiri dalam menghasilkan sejumlah laba, 

khususnya laba bersih sesudah pajak. Namun sebaliknya semakin kecil rasio 

rentabilitas modal sendiri berarti modal sendiri yang ditanamkan sebagai 

operating cost hanya menghasilkan laba bersih sesudah pajak yang kecil atau 

rendah. 

2. Rentabilitas Ekonomi (ROI) 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba bersih sesudah pajak 

dengan total aktiva yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dalam persentase. Nama lain dari rentabilitas ekonomi antara lain 

rate of return on total assets dan rate of return on investments yang sering 

diungkapkan dalam bentuk singkatan ROI. Rasio rentabilitas ekonomi (ROI) 

dirumuskan sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 

ROI  =  
Laba bersih sesudah pajak 

Total aktiva 
 x 100% ........................................ (2.23) 

Sekalipun semakin tinggi rentabilitas ekonomi (ROI) akan semakin tinggi 

pula rentabilitas modal sendirinya (ROE), namun tidak dapat dikatakan 

bahwa perusahaan yang menghasilkan ROI yang lebih tinggi pasti 

menghasilkan ROE yang lebih tinggi juga. Bagi pemilik perusahaan dengan 

sendirinya cenderung memilih ROE yang tinggi daripada ROI yang tinggi. 

3. Earning Power 

Earning power merupakan perhitungan rentabilitas ekonomi namun dengan 

cara yang berbeda. Earning power diperoleh dengan mengalikan antara profit 

margin dengan operating assets turn over. Profit margin dimaksudkan untuk 

mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba 

usaha dalam hubungannya dengan sales, sedangkan operating assets turn 

over dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat 

kepada kecepatan perputaran operating assets turn over dalam suatu periode 

tertentu. Earning power dirumuskan sebagai berikut (Sunyoto, 2014) : 
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Earning power = Net profit margin x Perputaran total aktiva 

Sedangkan net profit margin dan perputaran total aktiva dirumuskan sebagai 

berikut (Sunyoto, 2014) : 

Net Profit Margin  = 
Laba bersih sesudah pajak 

 enjualan bersih 
 x 100% ................... (2.24) 

Perputaran Total Aktiva  =  
 enjualan bersih 

Total aktiva 
 x 100% ....................... (2.25) 

Hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi profit margin dan operating 

assets turn over menentukan tinggi rendahnya earning power. Semakin tinggi 

profit margin atau operating assets turn over masing-masing atau kedua-

duanya akan mengakibatkan naiknya earning power. Hasil perhitungan rasio 

rentabilitas ekonomi (ROI) dan rasio earning power menunjukkan hasil yang 

sama. Sehingga dari kedua rumus tersebut dapat digunakan salah satu saja 

jika hanya menginginkan besarnya angka rasio. Namun jika digunakan 

keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dihasilkan 

(Sunyoto, 2014). 


