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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini serba sulit, peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan menjadi tambah sulit. Berbagai cara ditempuh orang agar 

mereka tidak menjadi pengangguran. Salah satu alternatifnya yaitu memulai 

sebuah bisnis baru atau menjadi pekerja pada sebuah bisnis yang baru dijalankan 

agar mendapatkan sebuah pelajaran dari pengalaman dalam mengelola sebuah 

bianis. Ada banyak peluang yang bisa dilakukan untuk menjalankan suatu bisnis 

hanya saja masalahnya terletak pada cara  memaksimalkan peluang yang ada 

tersebut. Modal merupakan salah satu alasan utama untuk memulai suatu bisnis 

baru. 

Perkembangan jaman saat ini berjalan cepat sekali, begitupun dengan 

pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Kemajuan jaman yang semakin pesat 

ini mendorong sektor-sektor bisnis untuk menemukan pangsa pasar mereka. 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat pangsa pasar akan 

semakin meningkat. Pembangunan yang terjadi juga mendorong adanya sektor-

sektor industri untuk mendirikan usahanya. Pembangunan ini menyebabkan 

tumbuhnya area perkantoran, gedung sampai ke institusi pendidikan. 

Pekanbaru adalah salah satu kota yang terkena dampak kemajuan jaman 

ini. Berbagai usaha didirikan untuk meraih pangsa pasar di Kota Pekanbaru. 

Banyaknya pelajar dan mahasiswa yang tergolong dalam usia produktif ini 

merupakan pangsa pasar yang menarik bagi para pelaku bisnis yang memiliki 

karakteristik tempat hang-out (nongkrong). Kecamatan Tampan meerupakan salah 

satu Kecamatan di Kota Pekanbaru yang memilki beberapa Universitas Negeri 

maupun Swasta seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 

dan Universitas Riau (UNRI). Keberadaan Universitas-Universitas di Kecamatan 

Tampan ini menyebabkan meningkatkan pertumbuhan penduduk sesuai dengan 

tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 sampai 

2015 di Kota Pekanbaru 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk  
Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-

2015 

1 Tampan 191.941 194.331 201.182 1,24 3,53 

2 Payung Sekaki 97.667 99.170 101.128 1,54 1,97 

3 Bukit Raya 104.519 106.161 109.381 1,57 3,03 

4 Marpoyan 

Damai 

139.707 141.569 146.221 1,33 3,29 

5 Tenayan Raya 140.359 142.519 148.013 1,54 3,85 

6 Lima Puluh 43.675 43.982 44.481 0,70 1,13 

7 Sail 22.766 22.956 23.124 0,83 0,73 

8 Pekanbaru Kota 26.862 27.059 27.224 0,73 0,61 

9 Sukajadi 49.123 49.336 49.650 0,43 0,64 

10 Senapelan 38.004 38.183 38.340 0,47 0,41 

11 Rumbai 72.338 73.231 74.977 1,23 2,38 

12 Rumbai Pesisir 72.070 72.970 74.397 1,25 1,96 

Total (Pekanbaru) 999.031 1.011.467 1.038.118 1,25 2.63 

Sumber: Bandan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru  

Pada tabel 1.1 di atas terlihat jelas bahwa Kecamatan Tampan merupakan 

Kecamatan dengan penduduk terbanyak dan meningkat secara signifikan dari 

tahun ke tahun di Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi disebabkan karena banyaknya 

mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Universitas yang ada di Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah penduduk ini menjadikan 

Kecamatan Tampan sebagai tujuan industri-industri kecil dan menengah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. 

Pada kalangan usia produktif, nongkrong (hang-out) menjadi media untuk 

bersosialisasi hingga meeting dengan rekan kerja, jam kerja yang harus dilalui 

setiap hari oleh pekerja membuat pikiran menjadi sutuk karena berada pada 

lingkungan kerja berjam-jam sehingga para pekerja butuh refresing untuk melepas 

canda-tawa dengan rekan kerja atau keluarganya. Banyaknya penduduk yang 

bekerja di atas > 34 jam dalam seminggu dapat dilahat pada tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Berumur Di Atas 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 

Menurut Jumlah Jam Kerja Di Kota Pekanbaru Selama Satu Minggu Tahun 

2014-2016 

No Jam Kerja 2014 2015 2016 

1 0 32.549 8.441 8.058 

2 1-14 29.679 22.025 14.501 

3 15-34 41.150 54.641 43.848 

4 > 34 308.876 323.224 374.466 

Total 412.254 408.331 440.873 

Sumber: Bandan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru  

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa penduduk paling banyak yaitu 

penduduk yang bekerja lebih dari 34 jam dalam seminggu, hal ini menyebabkan 

kebutuhan akan tempat nongkrong dan tempat berkumpul baik dengan rekan kerja 

maupun dengan keluarga sangat dibutuhkan khususnya di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Menjamurnya tempat-tempat yang nyaman untuk berkumpul 

bersama rekan dan kolega, seperti restoran, mal dan kafe mendorong kebiasaan ini 

menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan ini kemudian diakomodasi oleh industri 

yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat terciptanya lapangan pekerjaan bagi 

penduduk, terutama bagi penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan 

sehingga susah mencari pekerjaan, pekerjaan yang tersedia bisa sebagai pelayan, 

koki, kasir dan bahkan tukang parkir. Dengan adanya industri-industri yang 

berkembang seperti kafe, restoran dan mal dapat mengurangi angka pengangguran 

khususnya di Kota Pekanbaru.  
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Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk (Angkatan Kerja) Di Atas 15 Tahun  Menurut Kegiatan 

Utama Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016 

No Angkatan Kerja 2014 2015 2016 

1 Bekerja 412.254 408.331 440.873 

2 Pengangguran 29.424 41.363 35.547 

Total 441.678 449.694 476.420 

Sumber: Bandan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru  

Pada tabel 1.3 diatas terlihat masih banyaknya penduduk (angkatan kerja) 

yang menganggur. Dengan adanya beberapa industri-industri kecil dan menengah 

di Kota Pekanbaru maka akan semakin mengurangi angka pengangguran.  

Pada kalangan usia produktif dan remaja yang selalu berkumpul dan 

bersosialisasi di tempat-tempat tertentu adalah hal yang biasa terjadi di 

masyarakat. Mereka cenderung berkumpul di satu tempat favoritnya dan 

menjadikan tempat tersebut sebagai basecamp bagi kelompok mereka. Peneliti 

menganggap fenomena ini menarik untuk diteliti dilihat dari bagaimana mereka 

bisa membuat suatu tempat berkumpul itu favorit bagi mereka. Mereka kemudian 

loyal terhadap tempat tersebut dan cenderung tidak berpindah ke tempat lain.  

Berkumpul merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang 

yang masih masuk dalam kategori produktif. Kegiatan ini dapat dilakukan dimana 

saja, termasuk di kafe-kafe atau tempat berkumpul lainnya. Nongkrong bagi anak 

muda merupakan salah satu kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka setelah 

penat bekerja atau sekolah. Bagi para penyuka kegiatan nongkrong ini, mereka 

membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana itu 

berupa tempat, kenyamanan yang ditawarkan, dan juga produk yang tersedia. 

Tempat hang-out, yang dikelola oleh para pelaku bisnis ini, memiliki cara 

tersendiri untuk mengelola dan juga menarik pangsa pasar mereka. Beberapa 

tempat nongkrong ini hanya menyediakan produk dan jasa saja, tetapi ada pula 

yang menggunakan strategi khusus untuk memikat pelanggannya sehingga 

menciptakan perilaku loyal terhadap industri yang ditawarkan. Salah satu kafe 

yang sedang banyak di jadikan tempat berkumpul bagi remaja dan orang-orang 

usia produktif yaitu “Kafe Kawista”.   
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Kafe Kawista merupakan salah satu kafe yang terletak di jalan Bina Krida 

(Komplek UNRI). Lokasi tempat usaha kafe kawista ini pun sangat strategis, 

karena berada dilingkungan mahasiswa yang pada umumnya menyukai tempat-

tempat yang dijadikan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Kafe kawista 

ini menyediakan berbagai jenis menu makanan dan minuman siap saji dengan 

harga yang terjangkau khususnya untuk mahasiswa. Pada kafe kawista ini yang 

menjadi andalan adalah cita rasa dan keunikan dari makanan dan minuman yang 

disediakan sehingga mengundang ketertarikan pada masyarakat dan mahasiswa 

sekitar kafe tersebut. Tempatnya yang strategis yaitu banyak dilalui oleh 

mahasiswa yang sibuk dengan aktivitasnya dan juga tempat tersebut berada pada 

jalan yang alternatif menuju Stadion Utama UNRI yang sudah menjadi salah satu 

pariwisata di Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan kafe kawista mudah untuk di 

kenali orang-orang. Berikut ini adalah grafik tentang peningkatan jumlah 

pengunjung (konsumen) yang melakukan pemesanan makanan dan minuman di 

kafe kawista dari tahun 2014-2016. 

 

Sumber: Pemilik Kafe Kawista 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Peningkatan Pengunjung (Konsumen) 

Kafe Kawista dari Tahun 2014-2016 

 

Berdasarkan data grafik diatas, maka terlihat bahwa adanya peningkatan 

jumlah konsumen yang signifikan di Kafe Kawista dari tahun 2014 sampai 2016. 

Diantara tiga tahun terakhir, tahun 2016 merupakan tahun dengan pengunjung 
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terbanyak yaitu sebanyak 4.100 orang konsumen. Untuk itu berikut ditampilkan 

data jumlah pengunjung kafe kawista setiap bulan dalam tahun terakhir (2016) 

sebagai berikut: 

 

Sumber: Pemilik Kafe Kawista 

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Peningkatan Pengunjung (Konsumen) Setiap 

Bulan Kafe Kawista Pada Tahun 2016 

Pada grafik diatas juga terlihat peningkatan pengunjung kafe kawista 

disetiap bulan dalam tahun terakhir, hal ini seiring dengan pertambahan penduduk 

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang setiap tahun meningkat. Oleh sebab 

itu, Kafe Kawista ini bisa dikatakan layak untuk dikembangkan kedepannya. 

Dalam hal ini untuk memperkuat pendapat tentang kafe kawista, peneliti 

membagikan kuesioner awal yang berisi pernyataan tentang kafe kawista terhadap 

30 responden (pengunjung/konsumen). Adapun hasil dari pembagian kuesioner 

awal yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini: 
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Tabel 1.4 

Persentase Tanggapan Pengunjung/Konsumen Terhadap Kuesioner Awal 

No Pernyataan Setuju 
Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 
Total 

1 Pelayanan yang diberikan Kafe Kawista 

sudah bagus dan sesuai dengan harapan 

konsumen  

25 3 2 30 

Persentase (%) 83,3 10% 6,7% 100% 

2 Kafe Kawista berencana untuk 

mengembangkan usahanya dengan 

membuka beberapa cabang. 

24 4 2 30 

Persentase (%) 80% 13,3% 6,7% 100% 

 

Pertimbangan selain jumlah konsumen yang terus meningkat dari tahun- 

ketahun dan juga melihat tanggapan pengunjung terhadap Kafe Kawista dengan 

hasil pembagian kuesioner awal seperti tabel di atas, dimana hasil kuesioner 

tersebut menunjukan bahwa dari 30 orang pengunjung terdapat 25 pengunjung 

yang setuju dengan pelayanan yang diberikan Kafe Kawista sudah bagus dan 

sesuai dengan harapan konsumen, 3 diantaranya Ragu-ragu dan 2 orang lainnya 

tidak setuju. Untuk pernyataan kafe kawista berencana untuk mengembangkan 

usahanya dengan membuka beberapa cabang terdapat 24 orang pengunjung yang 

menyetujui, 4 orang ragu-ragu dan 2 orang tidak setuju. Dari data yang didapatkan 

pada pembagian kuesioner awal menunjukkan 83,3% responden menyatakan 

pelayanan yang yang ada di kafe kawista sudah bagus, dan  80% responden 

menyetujui kafe kawista untuk mengembangkan usahanya. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen, dimana 

konsumen menyarankan agar menambah karyawan sehingga konsumen tidak 

lama menunggu. Mereka juga menambahkan bahwa ketika ada pengunjung yang 

melakukan acara seperti ulang tahun membuat suasana kafe jadi kurang nyaman 

bagi pengunjung lainnya, sehingga perlu ditambahkan ruangan atau tempat yang 

khusus untuk acara-acara tertentu.  Informasi dan saran dari pengunjung ini sangat 

membantu pemilik kafe yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan usaha Kafe Kawista ini kedepannya. 
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Berdasarkan pemikiran diatas, dan untuk merealisasikan pengembangan 

usaha Kafe Kawista kedepannya, maka penulis melakukan penelitian di Kafe 

Kawista Pekanbaru, sehingga dapat diketahui pemgembangan usaha Kafe Kawista 

ini mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi pemilik usaha. berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka penulis mengambil judul ” Analisa Kelayakan 

Pengembangan Usaha Cafe Kawista Berdasarkan Aspek Pasar, Aspek Teknis dan 

Aspek Finansial di Kafe Kawista Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rencana 

pengembangan usaha Cafe Kawista layak atau tidak untuk dikembangkan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kelayakan rencana pengembangan usaha Cafe Kawista 

berdasarkan aspek pasar dan teknis.  

2. Menganalisis kelayakan usaha (bisnis) Cafe Kawista dalam aspek finansial 

yaitu Payback Period (PP), Net Present Value (NVP), Internal Rate Of 

Return (IRR). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan masukan untuk Cafe Kawista dalam hal pegembangan  

usaha kedepannya. 

2. Sebagai aplikasi ilmu analisis kelayakan industri yang didapat penulis 

dalam perkuliahan 

 

1.5 Batasan Penulisan 

 Adapun batasan masalah pada  penelitian ini adalah: 

1. Aspek yang dibahas yaitu aspek pasar, teknis dan Finansial 

2. Analisis data pada aspek pasar mengunakan hasil dari penyebaran 

kuesioner 
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1.6 Posisi Penelitian 

 Banyaknya penelitian yang mengenai analisis kelayakan usaha ini yang 

telah dilakukan baik itu oleh ahli-ahli ekonomi maupun dalam penelitian tugas-

tugas akhir mahasiswa baik untuk strata 1, strata 2 maupun Strata 3. Untuk 

menghindari terjadinya penyalinan dalam kata lain plagiat maka penulis 

menampilkan posisi penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Rujukan Penelitian Sebelumnya 

Tahun Peneliti Judul Tujuan 
Objek 

Penelitian 

2014 Nurmaulida 

Sifa 

Analisis Kelayakan 

Pengembangan Usaha 

Rumah Makan Sagita 

1. Mengkaji kelayakan 

pengembangan usaha rumah 

makan Sagita dilihat dari aspek 

finansial dan non finansial.  

2. Menganalisis sensitivitas 

kelayakan rumah makan Sagita 

terhadap perubahan - perubahan 

yang terjadi pada biaya dan 

permintaan.  

Rumah 

Makan 

Sagita Di 

Kota Bogor 

2015 Wahyu 

Iskandar et al 

Analisis Kelayakan 

Usaha Steak Cafe Di 

Kota Pekanbaru 

Menganalisis kelayakan pendirian 

usaha steak café berdasarkan lima 

aspek kelayakan yaitu aspek pasar, 

aspek teknik, aspek legal dan 

lingkungan, aspek sumber daya 

manusia, dan aspek finansial. 

Steak Cafe 

Di Kota 

Pekanbaru 

2017 Muhammad 

Ryan Jani 

Analisis Kelayakan 

Pengembangan Usaha 

Cafe Kawista 

Berdasarkan Pendekatan 

Terhadap Aspek Pasar, 

Aspek Teknis dan Aspek 

Finansial Di Kota 

Pekanbaru 

1. Menganalisis kelayakan 

rencana pengembangan usaha 

Cafe Kawista berdasarkan 

aspek pasar dan aspek teknis. 

2. Menganalisis kelayakan usaha 

(bisnis) Cafe Kawista dalam 

aspek finansial yaitu Payback 

Period (PP), Net Present Value 

(NVP), Internal Rate Of Return 

(IRR). 

Cafe 

Kawista Di 

Kota 

Pekanbaru 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan laporan 

penelitian ini maka dalam penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, posisi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pembahasan dan pemecahan masalah yang ada pada bab 

sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI 

Pada bab ini berisi tentang rangkaian penelitian atau langkah-

langkah yang harus dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi tentang pengumpulan data dari analisis 

kelayakan usaha penginapan Wisma Nipah dan pengolahan data 

yang diperoleh. 

BAB V ANALISA 

Pada bab ini berisi tentang analisa dari pengolahan data yang 

dilakukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau usulan 

kedepanya 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

kepada perusahaan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan usaha kedepannya. 

 


