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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan adalah bagian penting dari suatu perusahaan, karena dengan 

adanya pendapatan, perusahaan dapat menentukan langkah selanjutnya. Ada 

banyak cara bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya, salah satu 

caranya yaitu dengan berinvestasi. Investasi sendiri dapat berarti sebagai suatu 

dana yang ditanamkan untuk suatu usaha atau bisnis dan diharapkan dapat 

kembali dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan laba. 

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi, salah 

satunya adalah apakah investasi tersebut akan mempengaruhi perusahaan kearah 

yang positif atau sebaliknya. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga berapa modal 

yang diinvestasikan dan apakah investasi tersebut mendatangkan laba atau tidak. 

Untuk mengetahui apakah investasi yang akan ditanamkan itu dapat 

direalisasikan atau tidak, maka diperlukan suatu analisa atau studi mengenai 

kelayakan usaha tersebut. Maksud dari layak atau tidak layak disini adalah 

perkiraan bahwa bisnis atau usaha tersebut akan menghasilkan laba atau tidak 

menghasilkan laba sesuai dengan harapan. 

Manfaat dari studi kelayakan usaha adalah untuk menghindari kerugian 

yang besar apabila suatu perusahaan melakukan investasi. Menggunakan studi 

kelayakan usaha, maka kita dapat mengetahui berapa lama investasi yang 

ditanamkan akan kembali dan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Selain itu, 

studi kelayakan usaha tidak hanya diterapkan untuk usaha yang relative besar, 

pada usaha kecil dan menengahpun dapat pula diterapkan. 

New Diani Bakery adalah toko roti yang berlokasi di Jl. Sekolah no 14 B 

Rumbai, Pekanbaru. Toko roti ini didirikan di Pekanbaru pada tahun 2002. 

Sebelumnya toko roti ini didirikan di kota Bukittinggi pada tahun 1996, tapi 

karena suatu dan lain hal Diani Bakery dikembangkan di Pekanbaru dengan 

format baru yaitu New Diani Bakery. Perpindahan New Diani Bakery tidak 

semerta-merta menghilangkan konsumen dari kota asal yaitu Bukittinggi, oleh 
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karena itu New Diani Bakery ingin mencoba untuk membuka cabang baru, 

sehingga diperlukan perhitungan yang cermat untuk membuatnya. Peminat roti 

New Diani Bakery masih banyak berasal dari kota Bukittinggi, ini dapat dilihat 

dari banyaknya pesanan untuk berbagai acara yang diadakan di Bukittinggi. 

Pemesanan dilakukan sejak tahun 2010 sampai pada saat ini. Rencana pembukaan 

cabang baru New Diani Bakery tidak hanya ditimbang dari hal tersebut, dengan 

bertambah pesatnya perkembangan di kota Bukittinggi menyebabkan 

pertumbuhan penduduk juga semakin pesat, terbukti dengan catatan 

kependudukan yang diperlihatkan dalam tabel berikut : 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Tiap Tahunnya di Kota Bukittinggi 

No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 2010 111.312 

2 2011 113.569 

3 2012 114.315 

4 2013 118.26 

5 2014 123.41 

6 2015 124.131 

 

Rencana pembukaan cabang baru New Diani Bakery juga dilihat dari 

pertumbuhan toko roti yang telah dibuka di kota Bukittinggi yang semakin 

banyak, dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1.2 Jumlah Pertumbuhan Toko Roti Di Kota Bukittinggi 

No Tahun Jumlah (Toko) 

1 2012 1 

2 2013 2 

3 2014 3 

4 2015 4 

5 2016 14 

6 2017 27 
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Pembukaan cabang baru New Diani Bakery memerlukan modal yang tidak 

sedikit, modal tersebut bisa didapat dari modal sendiri atau melakukan 

peminjaman dari bank. Sebelum rencana tersebut dijalankan perlu dilakukan suatu 

analisis studi kelayakan agar New Diani Bakery terhindar dari kerugian yang 

sangat besar dari proyek pengembangan bisnis ini. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui hal tersebut maka penulis 

menetapkan judul : “Analisis Kelayakan Usaha Pembukaan Cabang Baru New 

Diani Bakery di Bukittinggi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana pembukaan cabang New Diani Bakey menurut 

identifikasi kelayakan dari aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan aspek 

hukum?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk 

mengetahui apakah pembukaan cabang pada New Diani Bakery layak atau tidak 

untuk dilakukan dari aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan aspek 

hukum”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti  

a. Dapat mengetahui dan memberikan pengalaman untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya dalam masalah  

kelayakan usaha. 

b. Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan 

dan menerapkannya langsung dalam dunia usaha. 
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2. Bagi perusahaan  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi New Diani 

Bakery dalam mengambil keputusan apakah pembukaan cabang layak 

atau tidak untuk direalisasikan. 

3. Bagi pembaca  

a. Penelitian ini bisa dijadikan salah satu acuan bagi peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitian sejenis. 

b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca tentang 

Analisis Kelayakan Usaha. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu 

adanya batasan masalah, adapun pembatasan masalah meliputi “Penelitian hanya 

membahas analisis kelayakan dari aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan 

aspek hukum”. 
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1.6.Posisi Penelitian 

Tabel 1.3 Posisi Penelitan 

Nama Judul penelitian Tujuan penelitian Metode  Tahun 

Dhimas Mahardhika 

Analisa kelayakan 

pembukaan 

Cabang baru pada abuba 

steak di 

Bogor 

Untuk mengetahui kelayakan rencana pembukaan cabang baru dari 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, 

aspekmanajemen dan SDM, aspek ekonomi, sosial, dan politik, 

aspek lingkungan hidup, aspek yuridis, aspek lingkungan industri, 

danaspek keuangan. 

Payback Period (PP), 

Internal Rate of Return 

(IRR), Net Present Value 

(NPV), dan Profitability 

Index (PI). 

2012 

 

Wahyu Wedi Aningrum 

Analisis Kelayakan 

Investasi Pembukaan 

Cabang Rumah Makan Soto 

Banjar Nyaman Banar Di 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

Untuk melihat kelayakan investasi dengan pembukaan cabang, 

Analisis Kelayakan Investasi Pembukaan Cabang Rumah Makan 

menggunakan aspek studi kelayakan bisnis. 

Metode net present value 

(NPV),Metode internal rate 

of return (IRR),Metode 

payback period,Metode 

profitability index (PI) 

2015 

Muhammad Ravi Amira 

Analisis Kelayakan Usaha 

Pembukaan Cabang Baru 

New Diani Bakery di 

Bukittinggi 

Untuk mengetahui apakah pembukaan cabang pada New Diani 

Bakery layak atau tidak untuk dilakukan dari aspek pasar, aspek 

teknis, aspek finansial, dan aspek hukum. 

SWOT,(Pay Back Period 

(PBP),NetBenefit/Cost(B/C

), Break Event Point (BEP), 

Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return 

(IRR) 

2016 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar laporan tersusun dengan baik, perlu adanya suatu sistematika laporan 

di dalam penulisannya, adapun sistematika laporannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang yang berkenaan dalam 

analisis kelayakan usaha pembukaan cabang, tujuan dari pembahasan 

mengenai pembukaan cabang serta permasalahan-permasalahan yang 

terdapat dalam pembahasan tersebut. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk penulisan 

laporan tugas akhir dan pada saat pengambilan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

selama kegiatan penelitian berlangsung di New Diani Bakery untuk 

mengarahkan dan mempermudah proses analisis dalam mencari solusi 

untuk memecahkan masalah. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Data yang diperoleh dari hasil survey dan wawancara pada New Diani 

Bakery kemudian data yang didapat diolah. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan tentang analisa hasil dari pengolahan bab sebelumnya 

yang menyangkut semua data yang telah diolah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan rangkuman dari proses pengumpulan dan pengolahn data 

yang kemudian dianalisa untuk mendapat hasil yang lebih baik, serta 

saran yang dikemukakan untuk penelitian pada masa yang akan datang. 

 


