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2.1 Pengertian Sudi kelayakan Bisnis 

 Studi kelayakan pada akhir-akhir ini telah banyak dikenal oleh 

masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha. 

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

telah menuntut perlu adanya penilaian sejauh mana kegiatan/kesempatan tersebut 

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

sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan 

usaha/proyek, merupakan studi kelayakan bisnis. 

 Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara 

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

menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Ukuran kelayakan 

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

non jasa, seperti pendirian hotel dengan  usaha pembukaan perkebunan kelapa 

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

aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya adalah sama 

sekalipun bidang usahanya berbeda (Kasmir, 2010). 

 Studi kelayakan yang juga sering disebut dengan feasibility study, 

merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah 

menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan. 

Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan 

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

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

Layak suatu gagasan usaha dalam arti manfaat sosial tidak selalu menggambarkan 

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

dilakukan (Kasmir, 2010). 

 Studi kelayakan bisnis juga dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di 

masa yang akan datang, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya 

hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Dengan kata lain, studi kelayakan 
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bisnis akan memperhitungkan hal-hal yang akan menghambat peluang dari 

investasi yang akan dijalankan. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis 

minimal memberikan informasi atau arahan kepada usaha yang dijalankan 

nantinya. 

 Kegiatan proyek dari suatu bisnis biasanya dapat dilakukan untuk berbagai 

bidang antara lain sebagai berikut : 

1. Pembangunan fasilitas baru 

Artinya merupakan kegiatan yang benar benar baru dan belum pernah ada 

sebelumnya, sehingga ada penambahan usaha baru 

2. Perbaikan fasilitas yang sudah ada 

Merupakan kelanjutan dari usaha yang sudah ada sebelumnya. Artinya 

sudah ada kegiatan sebelumnya, namun perlu dilakukan tambahan atau 

perbaikan yang diinginkan. 

3. Penelitian dan pengembangan  

Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk suatu fenomena yang 

muncul di masyarakat, lalu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 

Dalam prakteknya, timbulnya suatu proyek atau usaha disebabkan oleh 

berbagai faktor antara lain: 

1. Adanya permintaan pasar 

Artinya adanya suatu kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang 

harus disediakan. Hal ini disebabkan karena jenis produk yang tersedia 

belum mencukupi atau memang belum ada sama sekali. 

2. Untuk meningkatkan kualitas produk 

Bagi perusahaan tertentu proyek dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas atau mutu suatu produk. Hal ini dilakukan karena tingginya 

tingkat persaingan yang ada 

3. Artinya merupakan kehendak pemerintah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau suatu produk maupun jasa, sehingga perlu 

disediakan berbagai produk melalui proyek-proyek tertentu. 
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Sedangkan   pengertian   dari   bisnis   adalah   kegiatan   atau   usaha   

yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target 

yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktu. 

Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi 

pemilik bisnis, baik keuntungan dalam jangka waktu pendek maupun jangka 

waktu panjang. Bentuk keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang 

diinginkan sesuai dengan batas waktunya, bidang usaha yang dapat di geluti 

beragam mulai dari perdagangan, industri, pariwisata, agrobisnis atau jasa-jasa 

lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Studi Kelayakan 

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

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

layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. 

 Tujuan mengapa perlu diadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum 

bisnis tersebut dijalankan. Tujuan tujuan tersebut meliputi (Kasmir, 2010): 

1. Menghindari resiko kerugian 

Untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena dimasa 

yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada 

yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya tanpa 

dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk 

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

kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan 

2. Memudahkan perencanaan  

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

datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan 

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

yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, bagaimana 

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

bagaimana cara menjalankannya, dan berapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh, serta bagaimana mengawasinya. Jika terjadi penyimpangan, 

yang jelas dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha. 

Mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.  
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3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis 

tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. 

4. Memudahkan pengawasan 

Dengan dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana 

yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat sungguh-sunggh melakukan pekerjaan karena 

merasa ada yang mengawasi sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak 

terhambat dari hal hal yang tidak perlu. 

5. Memudahkan pengendalian. 

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan. Jika 

terjadi suatu penyimpangan maka akan mudah terdeteksi, sehingga akan 

dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan 

pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak 

melenceng dari aturan yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan 

akan tercapai. 

 

2.2 Biaya Kebutuhan Investasi 

 Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa-masa yang akan datang. (Sunariyah 2004, dikutip oleh 

SumberPengertian 2017) 

Pengorbanan sekarang mengandung suatu kepastian bahwa uang yang 

digunakan untuk investasi  sudah pasti dikeluarkan sedangkan hasil dimasa yang 

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

 Investasi dapat dilakukan dalam berbagai usaha, oleh karena itu investasi 

dapat dibagi dalam beberapa jenis, dalam prakteknya investasi dapat dibagi 

menjadi 2, diantaranya : 
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1. Investasi nyata (real investment ) 

Investasi nyata merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti 

tanah, bangunan, peralatan atau mesin mesin. 

2. Investasi finansial ( financial investment) 

Investasi finansial atau financial investment, merupakan investasi dalam 

bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga 

lainnya seperti sertifikat deposito. 

 

2.3 Lembaga-lembaga yang Memerlukan Studi Kelayakan 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan 

tersebut antara lain: 

1. Pengusaha 

Dengan adanya studi kelayakan, pengusaha akan mengetahui apakah 

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

sudut perusahaan. Apabila berdasarkan studi kelayakan gagasan usahanya 

tidak layak untuk dilaksanakan maka pengusaha tersebut telah 

menyelamatkan investasinya dari kerugian besar yang mungkin timbul 

karena kegagalan. Sebaliknya, bila berdasarkan studi kelayakan ternyata 

gagasannya layak untuk dilaksanakan, maka kemungkinan besar usahanya 

akan berhasil 

2. Kreditor 

Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga 

keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap 

hasil studi kelayakan yang telah dibuat bank atau lembaga keuangan 

lainnya tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang akan diberikan 

akan macet akibat usaha atau proyek tersebut sebenarnya tidak layak untuk 

dijalankan. 

3. Investor (penanam modal) 

Sama halnya dengan kreditor, calon investor pun mempunyai kepentingan 

atas studi kelayakan. Dengan mempelajari studi kelayakan tersebut mereka 

akan dapat mengambil keputusan, apakah akan menanamkan modalnya 
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atau tidak diperusahaan tersebut. Mereka ini mempunyai kepentingan 

langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan kestabilan dari 

perusahaan. Dengan kata lain, calon investor ini perlu menjamin 

keselamatan atas modal yang akan di tanamkannya. 

4. Pemerintah  

Bagi pemerintah pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan 

apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat bagi 

perekonomian secara umum. Serta memberikan manfaat kepada 

masyarakat luas seperti menyediakan lapangan pekerjaan. 

5. Masyarakat luas 

Bagi masyarakat luas dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat 

sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan 

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

Adanya bisnis juga akan menyediakan sarana dan prasarana. Misalnya 

dengan terbukanya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, telepon, 

rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, sarana olahraga, taman dan 

fasilitasnya. 

6. Manajemen 

Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak 

manajemen perusahaan utnuk menjelaskan apa-apa yag sudah ditugaskan. 

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

prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan. 

 

2.4 Tahapan Studi Kelayakan Bisnis 

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi 

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

umum yaitu: 

1. Penemuan Ide 

Produk maupun jasa yang dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan 

menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan 

jenis produk atau jasa dari proyek harus dilakukan 
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2. Tahapan penelitian 

Setelah didapatkan ide mengenai usaha yang akan dijalankan, selanjutnya 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode 

ilmiah. Di mulai dengan mengumpulkan data, lalu analisis dan 

menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang 

sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil 

tersebut. 

3. Tahapan evaluasi 

Evaluasi berarti membandingkan sesuatu standar atau kriteria, dimana 

standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitaif maupun kualitatif. Hal 

yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan 

ditimbulkan oleh bisnis serta manfaat atau benefit diperkirakan akan 

diperoleh 

4. Tahapan pengurutan usulan yang layak 

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

terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk 

merealisasikan semua rencana tersebut, maka rencana bisnis yang 

mempunyai skor tertinggilah yang akan direalisasikan berdasarkan kriteria 

penilaian yang telah ditentukan. 

5. Tahapan rencana pelaksanaan 

Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana 

kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Mulai dari menentukan jenis 

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

kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, 

dan seterusnya. 

6. Tahap pelaksanaan 

Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap 

berikutnya adalah merealisasikan pembangunan proyek/usaha. Jika proyek 

selesai dikerjakan, tahap berikutnya adalah melaksanakan operasi bisnis 

ini secara rutin. 
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2.5 Aspek-aspek Studi Kelayakan 

Untuk melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-

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

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

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

Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang direncanakan, 

sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. 

Dengan demikian setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, 

diukur dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 

 

Secara ringkas penjelasan analisis tiap-tiap aspek tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis aspek teknis meliputi studi proyek untuk menilai apakah proyek 

secara teknis layak dilaksanakan. Dalam analisis aspek teknis ini diteliti 

berbagai alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan, penyediaan tenaga 

kerja, kebutuhan fasilitas infrastruktur dan faktor-faktor produksi lainnya. 

2.  Analisis aspek pasar meneliti kesempatan pasar yang ada dan prospeknya 

serta strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk atau jasa 

proyek. 

3.  Analisis aspek keuangan menilai kelayakan proyek ditinjau dari 

profitabilitas komersial dan kemampuan memenuhi kebutuhan dana dan 

segala konsekuensinya. 

4.  Analisis manajemen menilai kualitas dan kemampuan orang-orang yang 

akan menangani proyek. 

5.  Analisis aspek hukum meliputi segala aspek hukum yang relevan bagi 

kelangsungan proyek. 

6.  Analisis manfaat proyek bagi perekonomian nasional meneliti seberapa 

jauh sumbangan atau nilai proyek terhadap perekonomian nasional 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa ada banyak 



II-9 
 

pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis sehingga jika 

dirumuskan secara eksplisit tujuan yang ingin dicapai dari konsep studi kelayakan 

bisnis ini sekurang-kurangnya ada tiga pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagi pihak investor,  

Studi kelayakan bisnis ditujukan untuk melakukan penilaian dari 

kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi masukan yang berguna karena 

sudah mengkaji berbagai aspek seperti aspek pasar, aspek teknis dan 

operasi, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan dan aspek 

finansial secara komprehensif dan detail sehingga dapat dijadikan dasar 

bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih objektif. 

b. Bagi analisis studi kelayakan 

Studi kelayakan bisnis adalah suatu alat yang berguna, yang dapat dipakai 

sebagai penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam melakukan penilaian 

suatu usaha baru, pengembangan usaha baru atau menilai kembali usaha 

yang sudah ada. 

c. Bagi masyarakat 

Hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan perekonomian rakyat, baik yang terlibat langsung 

maupun yang muncul karena adanya nilai tambah sebagai akibat dari 

adanya usaha atau proyek tersebut. 

d. Bagi pemerintah 

Dari sudut pandang mikro, hasil dari studi kelayakan ini bagi pemerintah 

terutama untuk tujuan pengembangan sumber daya manusia, berupa 

penyerapan tenaga kerja. Selain itu, adanya usaha baru atau 

berkembangnya usaha lama sebagai hasil dari studi kelayakan bisnis yang 

dilakukan oleh individu atau badan usaha tentunya akan menambah 

pemasukan pemerintah, baik dari pajak pertambahan nilai maupun dari 

pajak penghasilan (PPh) dan retribusi berupa biaya perizinan, biaya 

pendaftaran, biaya administrasi, dan lainnya yang layak diterima sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Secara makro pemerintah dapat berharap 
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dari keberhasilan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi daerah ataupun nasional sehingga tercapai 

pertumbuhan dan kenaikan income perkapita. 

 

2.5.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau 

saling bertemunya antara kekuatan - kekuatan permintaan dan penawaran untuk 

membentuk suatu harga. (Umar, 2005) 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

lewat penciptaan dan pertukaran timbal-balik produk dan nilai dengan orang lain. 

(Fahmi, 2014)  

Menurut Kotler dan Keller (2009) pemasaran dalam suatu perusahaan 

menghasilkan kepuasan pelanggan serta kesejahteraan konsumen dalam jangka 

panjang sebagai kunci untuk memperoleh profit. Pemasaran memberi perhatian 

pada hubungan timbal balik yang dinamis antara produk dan jasa perusahaan, 

keinginan dan kebutuhan pelanggan serta kegiatan-kegiatan pesaing. 

Faktor utama yang perlu dinilai dalam aspek pasar dan pemasaran, antara 

lain (Soeharto, 2002) : 

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

permintaan dimasa yang akan datang. 

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

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

3. Berapa besar market share yang direncanakan berdasarkan pada rencana 

produksi. 

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

yang akan datang. 

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

telah direncanakan. 
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2.5.1.1 Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar artinya proses pengelompokan keseluruhan pasar yang 

berbeda kedalam kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki 

kesamaan dalam keinginan, kebutuhan dan prilaku serta respon terhadap program-

program pemasaran spesifik. (Tjiptono 2008). 

Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang 

harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat 

sasaran. Variabel untuk menentukan segmentasi pasar terdiri dari: 

1. Segmentasi berdasarkan geografis terdiri dari 

a. Bangsa 

b. Propinsi 

c. Kabupaten 

d. Kecamatan 

e. Iklim 

2. Segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari 

a. Umur 

b. Jenis Kelamin 

c. Pendapatan 

d. Pekerjaan 

e. Pendidikan 

f. Agama 

g. Kebangsaan 

3. Segmentasi berdasarkan perilaku terdiri dari: 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Kegunaan 

d. Tanggapan terhadap suatu produk 

 

2.5.1.2 Pasar Sasaran 

Pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap 

segmen pasar atau lebih untuk di layani (Kasmir, 2010). Menetapkan pasar 
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sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen 

kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Kegiatan menetapkan pasar 

meliputi : 

1. Evaluasi Segmen pasar 

a. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan 

terakhir, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap 

segmen. 

b. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. 

c. Sasaran dan sumber daya perusahaan. 

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

nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak 

yang dapat dilayani. 

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

arti tidak ada perbedaan. Contohnya air yang bisa ditujukan untuk 

semua orang 

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

tujuan atau kepribadian. Contohnya beda desain untuk industri mobil. 

  

 Secara khusus dalam aspek pasar memiliki tujuan untuk perusahaan dapat 

memproduksi atau memasarkan produknya yang dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan penjualan dan laba 

Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah bagaimana caranya memperbesar 

omset penjualan dari waktu ke waktu, sehingga keuntungan atau laba 

dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

2. Untuk menguasai pasar. 

Untuk perusahaan jenis ini jelas tujuannya bagaimana caranya menguasai 

pasar yang ada dengan cara memperbesar wilayah-wilayah potensial. 

3. Untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu 
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Tujuan ini diarahkan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu 

dengan jumlah yang biasanya terbatas, biasanya permintaan pemerintah 

atau lembaga tertentu. 

 

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

secara umum sebagai berikut : 

1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan atau 

merangsang konsumen 

2. Memaksimalkan kepuasan konsumen 

3. Memaksimumkan mutu hidup 

4. Meningkatkan penjualan dan jasa 

5. Memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa 

6. Memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa 

 

2.5.1.3 Strategi Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan dan kebutuhan. 

Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan 

suatu produk adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan 

serangkaian kata kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam 

melayani masyarakat. Pertimbangan pembuatan moto dan logo adalah 

sebagai berikut: 

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

b. Logo dan moto harus menarik perhatian 

c. Logo dan moto harus mudah diingat 

2. Menciptakan merek 

Merek merupakan hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau 

jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama 
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istilah, simbol, design atau kombinasi semuanya. Agar merek mudah 

dikenal maka harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut 

a. Mudah diingat 

b. Terkesan hebat dan modern 

c. Memiliki arti (positif) 

 

2.5.1.4 Strategi Harga 

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai 

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

berikut : 

1. Untuk bertahan hidup 

Dalam hal ini tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud 

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

murah tapi dalam kondisi yang menguntungkan. 

2. Untuk memaksimalkan laba 

Tujuannya adalah dengan mengharapkan penjualan yang meningkat 

sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat 

dilakukan dengan harga murah atau tinggi. 

3. Mutu produk 

Tujuannya untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditwarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas 

pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin, karena masih ada 

anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya 

lebih tinggi dari harga pesaing. 

 

Terdapat beberapa metode dalam penentuan suatu harga pokok antara lain: 

1. Modifikasi harga atau diskriminasi harga, meliputi: 

a. Menurut pelanggan 

Yaitu harga yang dibedakan berdasarkan konsumen utama atau 

nasabah basa. Konsumen utama adalah konsumen yang loyal dan 

memenuhi kriteria yang diterapkan. 
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b. Menurut bentuk produk 

Harga ditentukan menurut bentuk produk atau kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki oleh suatu produk, misalnya untuk kartu kredit atau 

master card atau visa card. 

c. Menurut tempat 

Harga ditentukan berdasarkan lokasi atau daerah dimana produk atau 

jasa ditawarkan 

d. Menurut waktu 

Harga ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu misalnya 

jam, hari, minggu, bulan, atau tahun. 

2. Penempatan harga atau produk baru 

Penempatan harga atau produk baru dapat dilakukan dengan cara : 

a. Penetapan harga produk setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa 

produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. 

b. Penetapan harga yang serendah rendahnya mungkin dengan tujuan 

untuk menguasai pasar. 

 

2.5.1.5 Strategi Lokasi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi 

adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Dekat dengan kawasan industri 

2. Dekat dengan lokasi perkantoran 

3. Dekat dengan lokassi pasar 

4. Dekat dengan pusat pemerintahan 

5. Dekat dengan lokasi perumahan masyarakat 

6. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi 

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

 

2.5.1.6 Strategi Promosi 

Dalam strategi ini perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh 

produk jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu 
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tujuan promosi perusahaan adalah untuk menginformasikan segala jenis produk 

yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon konsumen yang baru.terdapat 

empat saranga promosi yang dapat digunakan meliputi: 

1. Periklanan 

2. Promosi Penjualan 

3. Publisistas 

4. Penjualan pribadi 

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa suatu perencanaan bisnis yang baik 

harus memuat rencana strategi dibidang pemasaran. Dengan adanya rencana 

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

ingin dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan, memperbesar 

pangsa pasar serta memperoleh keuntungan yang cukup baik. Pengambilan 

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

 

2.5.1.7 Metode Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan 

eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih 

menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal akan 

ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan (Strengths), kelemahan 

(Weakness), kesempatan (Opportunities), dan yang menjadi ancaman 

(Treathment) sebuah organisasi. Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai 

kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. 

Dalam Pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu 

perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling 

mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai 

persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran 

sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien 

maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari para pegiat organisasi. Salah satu 

analisis yang cukup populer di kalangan pelaku organisasi adalah Analisis SWOT. 
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2.5.1.7.1 Definisi Analisis SWOT 

SWOT merupakan singkatan dari Strength Weaknesses Opportunities 

Threats. Yang artinya Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), 

Opportunities (Peluang), Threats (hambatan). 

Analisis SWOT (Strength Weaknesses Opportunities Threats) terbagi menjadi 4 

bagian yakni: 

1. Strenght (S) atau disebut sebagai analisis kekuatan 

Yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan 

dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini, yang harus di lakukan 

dalam mengunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi 

perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kemudian 

dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Misalnya jika kekuatan 

perusahaan tersebut unggul didalam kualitasnya, maka keunggulan itu 

dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan 

tingkat kualitas yang lebih baik. 

2. Weaknesses (W) atau disebut sebagai analisi kelemahan 

Yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran 

kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Weaknesses 

merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah 

perusahaan ataupun organisasi. Yang mana kelemahan tersebut dapat 

menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau 

organisasi. Misalnya jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam 

pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan harus meneliti 

kekurangan-kekurangan yang di miliki yang berhubungan dengan sektor 

pemasaran. Agar nantinya permasalahan tersebut tidak membuat 

perusahaan menjadi kalah saing dan mudur di bandingkan perusahaan 

lainnya. 

3. Opportunity (O) atau disebut sebagai analisis peluang 

Yaitu situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang 

ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan dan gambaran tersebut 

dapat memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau 



II-18 
 

perusahaan dimasa depan. Opportunity merupakan analisis yang 

digunakan untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan 

suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang, baik dimasa kini 

ataupun masa yang akan datang. Misalnya sebuah perusahaan industri 

minuman berada di daerah yang panas, yang mana daerah tersebut sangat 

membutuhkan minuman segar dengan harga yang terjangkau. Maka 

perusahaan tersebut memiliki peluang untuk menciptakan produk 

minuman yang segar dan harganya terjangkau. 

4. Threats (T) atau disebut sebagai analisis ancaman 

Yaitu situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari 

suatu perusahaan atau oraganisasi dalam menjalankan suatu usaha. Threat 

merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi 

oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi berbagai 

macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang mana 

ancaman tersebut dapat menyebabkan kemunduran suatu perusahaan. Jika 

tidak segera di atasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang 

bagi suatu usaha yang yang akan dijalankan. Misalnya sebuah organisasi 

kelompok pengrajin rotan di daerah pedesaan., dengan kondisi lingkungan 

yang semakin modern serta banyaknya kebakaran hutan yang terjadi 

membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh bahan baku, Maka 

organisasi tersebut dapat menganalisis hal-hal apa yang menyebabkan 

tantangan atau ancaman tersebut terjadi. 

 

2.5.1.7.2 Langkah-langkah Analisis Data dalam Analisis SWOT 

Langkah penelitian ini akan menerangkan bagaimana analisis 

dilakukan, mulai dari data mentah yang ada sampai pada hasil penelitian yang 

dicapai. Dalam penelitian ini, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pengklasifikasian data, faktor apa saja yang menjadi kekuatan 

dan kelemahan sebagai faktor internal organisasi, peluang dan ancaman 
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sebagai faktor eksternal organisasi. Pengklasifikasian ini akan 

menghasilkan tabel informasi SWOT. 

2. Melakukan analisis SWOT yaitu membandingkan antara faktor eksternal 

Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal 

organisasi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness). 

3. Dari hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan menjadi 

keputusan pemilihan strategi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. 

Strategi yang dipilih biasanya hasil yang paling memungkinkan (paling 

positif) dengan resiko dan ancaman yang paling kecil. 

 

Analisis SWOT terdiri dari empat langkah, yaitu: 

1. Memilih bidang usaha 

Pada saat pendirian perusahaan, bidang usaha harus dipilih berdasarkan 

keahlian terbaik pendiri perusahaan. Analisis SWOT tidak dilakukan 

sekali dalam hidup perusahaan, maka menjadi beralasan untuk memilih 

bidang usaha sebagai langkah pertama dalam melakukan analisis SWOT. 

2. Analisis Kesempatan dan ancaman 

Analisis kesempatan dan ancaman dilakukan dengan mempelajari 

lingkungan perusahaan berada yang mencakup unsur-unsur berikut : 

a. Politik 

Hal hal yang harus diperhatikan antara lain: ideologi negara, stabilitas 

pemerintahan, perundangan, desentralisasi yang berkaitan dengan 

perizinan usaha, sikap pemerintah terhadap industri.  

b. Sosial dan Budaya 

Hal ini menyangkut nilai dan sikap yang dianut masyarakat, 

karakteristik demografi penduduk, agama, sikap masyarakat terhadap 

industri, dan sebagainya.  

c. Ekonomi 

Yaitu fasilitas memperoleh dana, tingkat upah, pendapatan, persentase 

pengeluaran atas pendapatan, tingkat bunga, perpajakan, kurs mata 

uang, kebijakan valas, dan sebagainya.  
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d. Teknologi 

Tingkat teknologi mempengaruhi cara berproduksi. Tingkat teknologi 

tidak hanya mempengaruhi penggunaan jumlah tenaga kerja, tetapi 

juga memberi kesempatan pada pengusaha asing untuk mengenalkan 

teknologinya.   

3. Menentukan Faktor Penentu Sukses Faktor penentu sukses ditetapkan 

dengan jalan mempelajari persaingan dalam industri. Tingkat persaingan 

menjadi tinggi, apabila: 

a. Di dalam industri terdapat perusahaan yang besarnya hampir sama. 

Apabila sebuah perusahaan menaikkan penjualan, maka perusahaan 

lain akan segera merasakannya. Jumlah perusahaan dalam industri 

ditentukan oleh tingkat kesukaran untuk masuk dalam industri. 

b. Pertumbuhan industri melamban. Perusahaan dapat menikmati 

pertumbuhannya tanpa merebut pasar industri lain jika pertumbuhan 

permintaan dalam sebuah industri pesat. 

c. Perusahaan harus bekerja dengan kapasitas penuh agar tetap dapat 

hidup. Hal ini mengakibatkan perusahaan cenderung untuk merebut 

pasar perusahaan lain. 

d. Hasil produksi perusahaan tidak berbeda. Seragamnya produk di 

pasaran akan meningkatkan persaingan. 

e. Globalisasi. Efek dari globalisasi adalah perusahaan dapat melakukan 

subsidi silang, hal ini mengakibatkan persaingan menjadi tajam. 

f. Barang substitusi. Adanya barang pengganti akan meningkatkan 

persaingan. 

4. Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan 

Kekuatan dan kelemahan perusahaan ditentukan dengan membandingkan 

antara kesempatan dan ancaman disatu pihak dengan faktor penentu 

sukses di pihak lain. 

Langkah langkah yang diperlukan adalah : 

 Mengidentifikasi faktor penentu sukses 

 Membuat profil sumber daya perusahaan 
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 Membandingkan profil sumber daya perusahaan dengan faktor 

penentu sukses 

 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan 

 Membandingkan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan 

perusahaan lain 

 Memusatkan perhatian pada sumber daya perusahaan yang lebih 

kuat maupun lebih lemah dari perusahaan lain. 

 

2.5.2 Aspek Finansial 

 Analisis aspek finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan 

penentuan satuanrupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan 

yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. (Harahap, 2003) 

 Pada aspek finansial ini, penelitian dilakukan untuk mengestimasi  biaya-

biaya apa saja yang akan dihitung dan seberapa besar biaya yang akan 

dikeluarkan. Kemudian selanjutnya meneliti seberapa besar biaya yang akan 

dikeluarkan. Kemudian selanjutnya meneliti seberapa besar pendapatan yang akan 

diterima jika proyek atau usaha dijalankan. Sebelum melakukan penilaian 

terhadap kelayakan suatu usaha, maka terlebih dahulu peneliti harus menghitung 

arus kas yang telah diestimasi sebelumnya, guna memudahkan dalam penggunaan 

alat penilaian kelayakan usaha. 

 

2.5.2.1 Arus Cash Flow 

Setiap kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan manusia dewasa ini akan 

selalu mengakibatkan timbulnya sejumlah biaya untuk penyelenggaraan kegiatan 

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

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

lainnya serta upah yang dibayarkan  pada petugas yang melaksanakannya. Biaya 

tidak langsung yaitu pengeluaran-pengeluaran lainnya diluar komponen di atas 

kegiatan atau aktivitas dimaksud.  

Data tentang uang masuk dan uang keluar dari suatu kegiatan hanya 

merupakan suatu catatan pembukuan, baik pada buku harian, buku besar, maupun 
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laporan pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya jika data tentang uang masuk 

dan uang keluar tersebut dihitung untuk setiap periode waktu tertentu disebut 

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

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

tahun, tergantung pada tingkat agregasi data yang dibutuhkan.  

Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari 

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

yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan 

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

dari usaha utama. Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode baik yang langsung berhubungan dengan usaha 

yang dijalankan maupun yang tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha 

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

biaya tenaga kerja dan biaya pemasaran. 

Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan 

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

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

diperoleh dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu periode, 

kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang dikeluarkan serta berapa 

besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan tiap pos. Pada 

akhirnya cash flow akan terlihat kas akhir yang diterima perusahaan. Pentingnya 

kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan 

dikarenakan : 

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

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

3. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. 

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

flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari : 

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

pada awal periode untuk investasi, misalnya biaya prainvestasi, pembelian 

rumah, gedung, mesin, peralatan, dan modal kerja. 
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2. Operasional cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha 

tersebut berakhir. Sedangkan rumus penyusutan sebagai berikut : 

Penyusutan =
         

             
. (2.1) 

 

 Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung aliran kas 

masuk, diantaranya sebagai berikut: 

1. Rumus aliran kas masuk dapat digunakan apabila investasi dilakukan 

dengan 100% modal sendiri. Artinya tanpa modal pinjaman, sehingga 

aliran kas masuk dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Aliran Kas Masuk Bersih = EAT + Penyusutan (2.2) 

Keterangan :  

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

 

2. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah 

sebagai berikut: 

Kas Masuk Bersih = EAIT + Penyusutan + Bunga (1-Tax) (2.3) 

Keterangan : 

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

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

 

2.5.2.2 Payback Period (PP) 

 Payback Period dapat diartikan sebagai suatu periode yang diperlukan 

untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran 

kas netto. (Riyanto, 2004) 

Rumus Payback Period (PP) adalah : 

1. Rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda 

PP = n+  
   

   
                 (2.4)  

Dimana : 

n = Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi 

mula-mula. 
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a = Jumlah investasi mula-mula. 

b = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n 

c = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1 

 

2. Rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama 

PP = 
         

          
           (2.5) 

 

2.5.2.3 Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu 

sekarang. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan 

dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-nol. Metode NPV pada 

dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke 

waktu awal investasi (t=0) atau kondisi present. Selisih antara nilai kedua PV 

tersebut yang kita kenal dengan Net Present Value (NPV). 

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

bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari 

cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. maka perhitungan NPV 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

NPV=  
           

     
 

            

      
   

            

      
           .              (2.6) 

Dimana: 

r = tingkat bunga pengembalian 

N = tahun dengan ketentuan 

Kesimpulannya: 

Jika NPV positif, maka investasi diterima. 

Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak. 

 

2.5.2.4 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 : 
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IRR = i1 +  
    

         
 (i2 - i1) (2.7) 

Dimana : 

At = arus kas bersih 

k = biaya modal (cost of capital) atau tingkat keuntungan minimal yang diminta 

investor 

Io = investasi netto atau investasi bersih 

t = jangka waktu 

 

2.5.3 Aspek Teknis 

2.5.3.1 Manajemen Operasional 

Manajemen Operasionel adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen 

yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan dan 

pengawasan terhadap operasi perusahaan. Operasi ini merupakan suatu kegiatan 

(di dalam perusahaan) untuk mengubah masukan menjadi keluaran, sehingga 

keluarnya akan lebih bermanfaat dari masukannya. Keluaran tersebut dapat 

berupa barang dan jasa. Tugas manajemen operasional diperusahaan adalah untuk 

mendukung manajemen dalam rangka pengambilan keputusan masalah-masalah 

produksi atau operasi. 

 

2.5.3.2 Pemilihan dan Perencanaan Produk 

Setelah beberapa alternatif ide produk tersaing, selanjutnya akan dikaji 

produk (beberapa produk) apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Biasanya, 

untuk menetapkan produk (produk-produk) tersebut akan dilakukan melalui 

tahapan-tahapan pekerjaan. Pada umumnya, tahapan itu meliputi : 

1.  Penentuan Ide Produk Selesai. 

2.  Pembuatan Desain produk awal. 

3.  Pembuatan Prototipe dan pengujian. 

4.  Implementasi. 
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2.5.3.3 Rencana Kualitas 

Kualitas produk merupakan hal penting bagi konsumen. Kualitas produk, 

baik yang berupa barang maupun jasa perlu ditentukan melaui dimensi-

dimensinya. Perusahaan hendaknya menentukan suatu tolak ukur rencana kualitas 

produk dari tiap dimensi kualitasnya. 

 

2.5.3.4 Perencanaan Lokasi Usaha 

Penentuan lokasi fasilitas jasa perlu mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

mudah dan dapat diakses oleh konsumen, tempat parkir yang dapat memadai, 

dapat diekspansi, lingkungan yang mendukung usaha, kesesuaian dengan lokasi 

pesaing dan izin lokasi. 

Letak lokasi fasilitas jasa dapat dibagi dua macam, yaitu ; 

1.  Pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa, seperti pasien mendatangi tempat 

praktek dokter. 

2.  Penyedia jasa mendatangi konsumen, seperti mobil pemadam kebakaran 

mendatangi lokasi kebakaran. 

 

2.5.4 Aspek hukum 

Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, 

dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan 

dokumen dapat dilakukan dengan prosedur lembaga yang mengeluarkan dan 

mengesahkan dokumen yang bersangkutan, aspek ini penting karena sebelum 

usaha tersebut dijalankan, semua prosedur berkaitan dengan izin-izin atau 

berbagai persyaratan telah dipenuhi terlebih dahulu. 

 Secara umum dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan 

aspek hukum ini sebagai berikut : 

1. Bentuk badan usaha 

Ada beberapa jenis badan hukum yang lazim di indonesia, misalnya 

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

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

melakukan suatu investasi merupakan perusahaan besar, baik dari segi 

modal maupun jangkauan usahanya. 
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2. Bukti diri  

Kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh keluarahan 

setempat yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

3. Tanda Daftar Perusahaan 

Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, haruslah membuat surat 

tanda daftar perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya masing 

masing. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor pokok wajib pajak merupakan hal yang penting untuk diteliti. 

Pengurusan NPWP juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta 

notaris ke Departemen Kehakiman. Pentingnya NPWP agar setiap usaha 

yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan pada pemerintah 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar  negara Indonesia. 

5. Izin-izin perusahaan 

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

izin tempat usaha (SITU). 

 

2.6 Peramalan (Forecasting) 

Tidak ada satu perusahaan pun yang tidak ingin sukses dan berkembang. 

Untuk mencapai sukses dan berkembangnya suatu perusahaan perlu adanya suatu 

cara yang tepat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia usaha 

sangat penting diperkirakan hal-hal yang terjadi di masa depan sebagai dasar 

untuk mengambil keputusan. 

 Peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau 

kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. 

(Murahartawaty, 2009) 

Hasil dari suatu forecast lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang 

kuantitatif terhadap permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. 

Meskipun demikian hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama 

dengan rencana. Hal ini disebabkan karena: 
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1. Forecast lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang kuantitatif 

terhadap kondisi masa depan mengenai subjek tertentu, misalnya 

penjualan. 

2. Forecast penjualan merupakan proyeksi teknis dari permintaan konsumen 

potensial untuk jangka waktu tertentu dengan menyebutkan asumsi yang 

mendasarinya. 

3. Forecast selayaknya hanya dipandang sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan suatu rencana penjualan. 

4. Manajemen dapat menerima atau menolak hasil suatu forecast. 

 

2.6.1 Jenis – Jenis Peramalan 

Peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dari cara 

melihatnya, yaitu dilihat dari jangka waktu ramalan dan dilihat dari sifat ramalan. 

Jika dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun, maka ramalan dapat 

dibedakan atas dua macam, yaitu: 

1. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk 

penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari satu setengah 

tahun atau tiga semester. 

2. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk 

penyusunan hasil ramalan dengan jangka waktu yang kurang dari satu 

setengah tahun, atau tiga semester. 

 

Proses peramalan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penentuan tujuan, menganalisis dan membicarakan dengan para pembuat 

keputusan dalam perusahaan untuk mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan mereka 

dalam menentukan: 

a. Variabel-variabel apa yang diestimasi, 

b. Siapa yang akan menggunakan hasil peramalan 

c. Untuk tujuan apa hasil peramalan akan digunakan. 

d. Estimasi jangka panjang atau jangka pendek yang diinginkan. 

e. Derajat kecepatan estimasi yang diinginkan. 
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f. Bagian-bagian peramalan yang diinginkan, seperti peramalan kelompok 

pembeli, daerah geografis, dan produk. 

 

2. Pengembangan model 

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan 

model. Pengembangan model ini merupakan penyajian yang lebih lebih sederhana 

sistem yang dipelajari. 

Model adalah suatu karangka analitik yang apabila dimasukkan data 

masukan menghasilkan estimasi penjualan diwaktu mendatang (atau variabel apa 

yang meramal). Analisator hendaknya memilih satu model yang menggambarkan 

secara realistis pelaku variabel-variabel yang dipertimbangkan. 

Sebagai contoh, bila perusahaan ingin meramalkan volume penjualan yang 

berbentuk linear, model yang mungkin dipilih Y = A + BX, 

Keterangan: 

Y =    besarnya volume penjualan; 

X  =    unit waktu; 

A dan B = parameter-parameter yang menggambarkan posisi dan 

kemiringan garis pada grafik. 

3. Pengujian model 

Sebelum diterapkan, model biasanya diuji untuk menentukan tingkat 

akurasi, validitas, dan reliabilitas yang diharapkan. Ini sering mencakup 

penerapannya pada data historis, dan penyiapan estimasi untuk tahun-tahun 

sekarang dengan data nyata dan tersedia. Nilai suatu model ditentukan oleh 

derajat ketepatan hasil peramalan data aktual. 

4. Penerapan model 

Setelah pengujian model, maka model akan diterapkan dalam tahap ini, 

data historis dimasukkan dalam model untuk menghasilkan satu ramalan. Dalam 

kasus model penjualan, Y = A+BX, analisator menerapkan teknik-teknik 

matematika agar diperoleh A dan B. 
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5. Revisi dan evaluasi 

Ramalan-ramalan yang telah dibuat harus diperbaiki dan ditinjau kembali. 

Perbaikan mungkin perlu dilakukan karena adanya perubahan-perubahan dalam 

perusahaan atau lingkungannya, seperti tingkat harga produk perusahaan, 

karakteristik-karakteristik produk, pengeluaran-pengeluaran periklanan, tingkat 

pengeluaran pemerintah, kebijakan monoter dan kemajuan teknologi. 

 

Berdasarkan sifatnya teknik peramalan ada 2 yaitu: 

1. Peramalan kualitatif, peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada 

masa lalu. Hasil peramalan sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Hal 

ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran 

yang bersifat intuisi, judgement atau pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman 

dari penyusunnya. 

2. Peramalan kuantitatif, peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif 

pada masalalu. Peramalan kuantitatif sangat mengandalkan pada data historis 

yang dimiliki. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang 

dipergunakan dalam peramalan tersebut. 

 

2.6.2 Metode Peramalan Deret Waktu (Time Series) 

Deret berkala (time series) adalah sekumpulan data yang dicatat selama 

periode tertentu, umumnya berupa data mingguan, bulanan, kuartalan, atau 

tahunan. Data berkala (time series data) adalah data yang dikumpulkan dari waktu 

ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan (perkembangan 

produksi, harga, hasil penjualan, jumlah personil, penduduk, kecelakaan, jumlah 

kejahatan, jumlah peserta KB, dan lain sebagainya). 

Analisis data berkala dimungkinkan untuk mengetahui perkembangan 

suatu atau beberapa kejadian serta hubungan/pengaruhnya terhadap kejadian 

lainnya. Oleh karena data berkala itu terdiri dari beberapa komponen, maka 

dengan analisis data berkala bisa diketahui masing-masing komponen, bahkan 

dapat menghilangkan satu atau beberapa komponen kalau ingin diselidiki 

komponen tersebut secara mendalam tanpa kehadiran komponen lain. Data 
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berkala, karena adanya pengaruh dari komponen-komponen tersebut, selalu 

mengalami perubahan sehingga apabila dibuat grafiknya akan menunjukkan suatu 

fluktuasi, yaitu gerakan naik-turun. 

Gerakan/variasi data berkala terdiri dari empat macam atau empat 

komponen sebagai berikut; 

1. Trend   

Trend jangka panjang adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah 

perkembangan secara umum (kecenderungan menaik/menurun). Garis trend 

sangat berguna untuk membuat ramalan (forecasting) yang sangat diperlukan bagi 

perencanaan. Gambar 2.1 merupakan Grafik yang memperlihatkan komponen 

trend. 

 
Gambar 2.1 Grafik komponen trend 

 

2. Siklis (Cyclical)  

Siklis adalah gerakan/variasi jangka panjang disekitar garis trend (berlaku 

untuk data tahunan). Gerakan siklis ini biasa terulang setelah jangka waktu 

tertentu (setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih) dan bisa juga terulang dalam jangka 

waktu yang sama. Business cycles adalah suatu contoh gerakan siklis yang 

menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran (prosperity), kemunduran 

(recession), depresi (depression), dan pemulihan (recovery). Gambar 2.2 

merupakan grafik yang menunjukkan grafik komponen siklis. 
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Gambar 2.2 Grafik komponen siklis 

 

3. Musiman (Seasonal)  

Musiman adalah gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu, 

misalnya naiknya harga bahan pokok menjelang lebaran, menurunnya harga beras 

pada waktu panen, dan lain sebagainya. Walaupun pada umumnya gerakan 

musiman terjadi pada data 16 bulanan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun, 

namun juga berlaku bagi data harian, mingguan, atau satuan waktu yang lebih 

kecil lagi. Gambar 2.3 memperlihatkan grafik komponen musiman sebagai 

berikut. 

 
Gambar 2.3 Grafik komponen musiman 

 

4. Tidak Teratur (Iregular)  

Gerakan/variasi yang tidak tetap adalah sifatnya sporadis, misalnya naik-

turunnya produksi akibat banjir yang datangnya tidak teratur. Analisis data 

berkala (analysis of time series) pada umumnya terdiri dari uraian (description) 

secara matematis tentang komponen-komponen yang menyebabkan gerakan-

gerakan atau variasi-variasi yang tercermin dalam fluktuasi. Gambar 2.4 

merupakan grafik yang memperlihatkan pola yang tidak teratur. 
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Gambar 2.4 Grafik komponen tidak teratur 

 

Deret waktu adalah serangkaian nilai–nilai variabel yang disusun 

berdasarkan waktu. Analisis deret waktu adalah suatu analisa yang dilakukan 

berdasarkan nilai masa lalu dari suatu variabel dan atau kesalahan masa lalu 

dengan tujuan untuk menemukan pola dalam deret data histori dan 

mengekstrapolasikan pola tersebut ke masa yang akan datang sebagai suatu 

perkiraan kondisi masa depan. Data deret waktu dianalisis untuk menemukan pola 

variasi masa lalu yang dapat digunakan untuk : 

1. Memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam manajemen 

operasi bisnis. 

2. Membuat perencanaan bahan baku, fasilitas produksi, dan jumlah staf 

guna memenuhi permintaan dimasa mendatang. 

 

Exponential smoothing adalah suatu teknik peramalan rata-rata bergerak 

yang melakukan penimbangan terhadap data masa lau dengan cara exponential, 

sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam 

rata-rata bergerak. 

Metode exponential smoothing adalah suatu prosedur yang secara terus 

menerus memperbaiki peramalan dengan rata-rata masa lalu dari suatu data runtut 

waktu dengan cara menurun. Analisis exponential smoothing merupakan salah 

satu analisis deret waktu, dan merupakan metode peramalan dengan memberi nilai 

pembobot pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai 

masa depan. 
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Ada empat model dari metode exponential smoothing yang 

mengakomodasi asumsi mengenai trend dan musiman: 

1. Simpel (tunggal), model ini mengasumsikan bahwa seri pengamatan tidak 

memiliki trend dan variasi musiman. 

2. Holt, model ini mengasumsikan bahwa seri pengamatan memiliki trend 

linier namun tidak memiliki variasi musiman. 

3. Winters, model ini mengasumsikan bahwa seri pengamatan memiliki trend 

linier dan variasi musiman. 

4. Custom, model ini memungkinkan untuk melakukan penetapan komponen 

trend dan variasi musiman. 

 

Ada tiga parameter yang perlu penetapan, tergantung dari komponen trend 

dan variasi musiman: 

1. Alpha (α) merupakan parameter yang mengontrol pembobotan relatif pada 

pengamatan yang baru dilakukan. Jika alpha bernilai 1 maka hanya 

pengamatan terbaru yang digunakan secara eksklusif. Sebaliknya bila 

alpha bernilai 0 maka pengamatan yang lalu dihitung dengan bobot 

sepadan dengan yang terbaru. Parameter alpha digunakan pada semua 

model. 

2. Beta (β) merupakan parameter yang mengontrol pembobotan relatif pada 

pengamatan yang baru dilakukan untuk mengestimasi kemunculan trend 

seri. Nilai beta berkisar dari 0 sampai 1. Nilai semakin besar menujukkan 

pemberian bobot yang semakin besar pada pengamatan terbaru. Parameter 

beta digunakan pada model yang memiliki komponen trend linier atau 

eksponensial dengan tidak memiliki variasi musiman. 

3. Gamma (γ) merupakan parameter yang mengontrol pembobotan relatif 

pada pengamatan yang baru dilakukan untuk mengestimasi kemunculan 

variasi musiman. Nilai gamma berkisar dari 0 sampai 1. Nilai semakin 

besar menunjukkan pemberian bobot yang semakin besar pada 

pengamatan terbaru. Parameter gamma digunakan pada model yang 

memiliki variasi musiman. 
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Teknik exponential smoothing tunggal dapat dengan mudah dikembangkan 

dengan rumus dasar : 

Ŷt+1 =  (
 

 
)     (   

 

 
)Ŷt (2.8) 

 

Metode exponential smoothing yang sederhana dikembangkan dari metode 

rata-rata bergerak. Jika terdapat data dari t pengamatan maka nilai ramalan pada 

waktu t+1 adalah 

 

Ŷt+1=
                

 
 (2.9) 

Ŷt+2 = Ft + (
  

 
 

    

 
) (2.10) 

 

Sehingga persamaan umum exponential smoothing : 

Ŷt+1 = α Xt +(1- α) Ŷt (2.11) 

Keterangan : 

Xt  = Nilai aktual yang terbaru, 

Ŷt  = Ramalan yang terakhir. 

Ŷt+1 = Ramalan untuk periode yang mendatang dan α adalah konstanta 

pemulusan (smoothing). 

 

2.6.3 Kesalahan Meramal (Forecast Error) 

Forecasting adalah usaha untuk meramalkan keadaan dimasa mendatang 

melalui pengujian dimasa lalu. Dalam hal ini forecasting bertujuan untuk 

meminimumkan pengaruh ketidakpastian bagi perusahaan. Dengan kata lain 

forecasting bertujuan untuk mendapatkan forecast yang bisa meminimumkan 

kesalahan meramal (forecast error) yang biasanya diukur dengan mean squared 

error dan mean absolute error. 

Peramalan biasanya sering ditemukan kesalahan peramalan. Hasil proyeksi 

yang akurat adalah peramalan yang bisa meminimalkan kesalahan meramal. 
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Biasanya kesalahan meramal (forecast eror) dihitung dengan mengurangi data 

yang sebenarnya dengan besarnya ramalan. 

Eror = data yang sebenarnya – ramalan 

e = Yt – Ŷt (2.12) 

Dimana, 

Yt = data sebenarnya periode ke-t 

Ŷt = ramalan periode ke-t 

 

Dalam menghitung forecast error digunakan: 

1. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

adalah rata-rata dari keseluruhan persentase kesalahan (selisih) antara data 

aktual dengan data hasil peramalan. 

MAPE = 
∑          

 
 x 100 (2.13) 

4. MAD (Mean Absolute Deviation) 

adalah rata-rata dari nilai absolute simpangan. 

MAD = 
∑        

 
 (2.14) 

5. MSD (Mean Squared Deviation) 

adalah rata-rata dari nilai kuadrat simpangan data. 

MSD = 
∑        

 
 (2.15) 


