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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Kecil Menengah 

Menurut Keputusan RI No 99 Tahun 1998 dalam Nuryanti (2013) 

pengertian Usaha Kecil adalah: ”Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”. Usaha 

kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari 

perekonomian suatu negara maupun daerah, termasuk di Indonesia. Usaha kecil 

dan Menengah (UKM) ini sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan 

Usaha baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung 

pendapatan rumah tangga dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut. 

Menurut Asian Development Bank (ADB) yang diperoleh dari menetapkan 

batasan Usaha Kecil Menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Usaha Kecil : jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. 

b. Usaha Menengah : Jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. 

Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1995 dalam Purnamayanti et al 

(2014) tentang usaha kecil tersebut menjelaskan bahwa usaha kecil merupakan 

kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 

miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, paling banyak Rp. 200 juta (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). 

Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berikutnya didefinisikan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. BPS mendeskripsikan besar-kecilnya suatu 

industri berdasarkan jumlah pekerjaannya. UKM mempunyai peluang pasar yang 

besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka, mengingat 

UKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan 

menengah kebawah dengan daya beli yang rendah. 

Menurut Kuncoro dalam Jauhari (2010) usaha kecil dan menengah (UKM) 

adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang segnifikan dalam 
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memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM 

terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya 

usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-

19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antar 20-99 orang. 

UKM ini telah terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan 

dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi 

yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini 

dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat 

dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukan bahwa 99,5 % tenaga 

kerja Indonesia bekerja di bidang UKM (Kurniawan dalam Jauhari, 2010). Hal ini 

sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu 

fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. 

Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-undang 

dan peraturan pemerintah. 

Menurut Hudha Sakti dalam Nuryanti (2013)  komunitas usaha kecil dan 

Menengah (UKM) merupakan bagian dari sistem ekonomi Indonesia yang sangat 

strategis dalam mendorong dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari 

berbagai aspek yang dimilikinya, yaitu :  

a. Kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah diperkirakan daya serap 

pada sektok UMKM mencapai 79,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total 

angkatan kerja yang bekerja. 

b. Aktivitas bisnis UMKM mengisi semua sektor ekonomi diantaranya 

pertanian, perdagangan, jasa,industri dan sebagainya. 

c. Kontriusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni 

mencapai sedikitnya 56,72% dari total PDB. 

d. Proses produksi lebih banyak memanfaatkan bahan baku lokal. 

e. Agregasi atau jaringan UMKM memperkuat perekonomian lokal maupun 

nasional. 
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UKM sangat perlu dikembangkan menurut Kurniawan dalam Jauhari 

(2010) karena : 

a. UKM menyerap banyak tenaga kerja. 

b. UKM memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 

1990 mencapai US$ 1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah 

ekspor dari kelompok aneka industri. 

c. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang 

menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar 

dalam ekonomika Indonesia. 

Masalah dasar yang dihadapi UKM menurut Kurniawan dalam Jauhari 

(2010) adalah: 

a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa 

pasar. 

b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh 

jalur terhadap sumber-sumber permodalan. 

c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. 

d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem 

informasi pemasaran). 

e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling 

mematikan. 

f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya 

kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. 

 

2.2 Studi Kelayakan Bisnis 

2.2.1 Definisi Studi Kelayakan Bisnis 

Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai 

bidang, baik jumlah maupun waktunya.  Keuntungan merupakan tujuan utama 

dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang. Bentuk keuntungan yang diharapkan lebih banyak 

dalam bentuk finansial. Bidang usaha yang digeluti dapat beragam, mulai dari 
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perdagangan, industri, pariwisata, agrobisnis, atau jasa-jasa lainnya. Dalam hal ini 

dapat diartikan Studi Kelayakan Bisnis (SKB) yaitu suatu kegiatan yang 

mendalami secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan 

dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan (Kasmir dan 

Jakfar, 2012:7). 

Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh 

data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil 

penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kelayakan 

artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk 

menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang 

lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.  

Menurut Fahmi (2014) 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 seccara 

kualitatif dan kuantitatif yang akhirnya terangkum dalam sebuah rekomendasi. 

Menurut Umar dalam Winantara et al (2014) analisis kelayakan bisnis 

merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis 

layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara 

rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang 

tidak ditentukan. Sedangkan menurut DR. Suad Husnan, MBA dalam putri et al 

(2013) yang dimaksud dengan studi kelayakan adalah penelitian tentang dapat 

tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan 

dengan baik dan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin ditafsirkan agak 

berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga 

yang mengartikan dalam tafsiran yang lebih luas.Artian yang lebih terbatas, 

terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih mengutamakan manfaat 

ekonomi dari suatu investasi. 

 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Usaha 

 Ada banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan. 

Kegagalan ini dapat dimulai dari kesalahan si penstudi dalam melakukan 
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perhitungan sampai kepada faktor-faktor yang memang tidak dapat dikendalikan 

oleh manusia yang pada akhirnya kegagalan ini akan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. Resiko kerugian yang timbul di masa yang akan datang disebabkan 

karena di masa yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian, yang 

terpenting yaitu memperhatikan dan memprediksi resiko yang akan terjadi 

nantinya (Kasmir dan Jakfar, 2012). Secara umum, faktor-faktor yang 

menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang dicapai sekalipun telah dilakukan 

studi kelayakan bisnis secara benar adalah sebagai berikut: 

a. Data dan informasi tidak lengkap 

Pada saat melakukan penelitian data dan informasi yang disajikan kurang 

lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. 

b. Tidak teliti 

Kegagalan dapat pula disebabkan si penstudi (orang yang melakukan 

studi) kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada. 

c. Salah perhitugan 

Kesalahan dapat pula diakibatkan si penstudi dalam melakukan 

perhitungan. 

d. Pelaksanaan pekerjaan salah 

Para pelaksana bisnis sangat memegang peranan penting dalam 

keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Apabila para pelaksana di 

lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan 

pedoman yang telah ditetapkan. 

e. Kondisi lingkungan 

Kegagalan lainnya adalah adanya unsur-unsur yang terjadi yang memang 

tidak dapat kita kendalikan.  

f. Unsur sengaja 

Kesalahan yang sangat fatal adalah adanya faktor kesengajaan untuk 

berbuat kesalahan 

Oleh karena itu, sebelum studi kelayakan bisnis dijalankan tim yang akan 

menangani studi kelayakan bisnis harus memeperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kelengkapan dan keakuratan data dan informasi yang diperoleh 
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b. Tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis benar-benar 

tangguh 

c. Penentuan metode dan alat ukur yang tepat 

d. Loyalitas tim studi kelayakan bisnis 

 

2.2.3 Manfaat Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012) keuntungan dengan adanya 

kelayakan bisnis adalah sebagai berikut: 

a. Memproleh keuntungan, suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan 

akan memberikan keuntungan. 

b. Membuka peluang pekerjaan, dengan adanya usaha yang jelas maka akan 

membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. 

c. Manfaat ekonomi, secara umum manfaat secara ekonomi antara lain: 

1. Menambah jumlah barang dan jasa. 

2. Meningkatkan mutu dan produk. 

3. Meningkatkan devisa. 

4. Menghemat devisa. 

d. Tersedia sarana dan prasarana 

e. Membuka isolasi wilayah 

f. Meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. 

 

2.2.4 Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

 Ada lima tujuan mengapa sebelum usaha atau proyek dijalankan perlu 

dilakukan studi kelayakan sebagai berikut (Kasmi dan Jakfar, 2012): 

a. Menghindari resiko kerugian, dalam hal ini fungsi kelayakan adalah untuk 

meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan. 

b. Memudahkan perencanaan, perencanaan sudah terdapat jadwal 

pelaksanaan usaha. 

c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, rencana yang sudah disusun 

dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. 

d. Memudahkan pengwasan, pekerjaan akan diawasi sehingga pelaksaan 

pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. 
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e. Memudahkan pengendalian, tujuan pengendalian adalah untuk 

mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke rel yang 

sesungguhnya sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. 

Menurut Mulyadi dalam Messah et al (2015) ada lima tujuan 

pentingnya melakukan studi kelayakan usaha yaitu: 

a. Menghindari resiko kerugian 

b. Memudahkan perencanaan 

c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

d. Memudahkan pengawasan 

e.  Memudahkan pengendalian  

 

2.2.5 Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

a. Aspek Pasar 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2010) untuk menilai segi pasar dan 

pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak, dengan kata lain 

seberapa besar potensi pasar yang ditawarkan dan seberapa besar market share 

yang dikuasai oleh para pesaing. Kemudia bagaimana strategi pemasaran yang 

akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Dalam hal ini 

menentukan besarnya pasar nyata dan potensi pasar yang ada maka perlu 

dilakukan riset pasar. 

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 yang memiliki nilai dengan 

orang lain. Kekuatan analisis pemasaran dilihat pada kemampuan memahami 

kondisi pasar secara lebih realistis dan mengaplikasikannya secara aplikatif, yang 

semua ini teraplikasi pada penciptaan produk yang memiliki nilai saing di pasar. 

Salah satu bagian penting dari pemasaran adalah keberanian dalam mengambil 

keputusan ketika keputusan tersebut diputuskan. Termasuk melakukan 

pengawalan terhadap keputusan tersebut. Sebuah keputusan yang telah dibuat 

menjadi tidak ada apa-apanya jika tidak diikuti oleh aplikasi keputusan. Artinya 

melaksanakan keputusan dan melihat sejauh mana keputusan tersebut 
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mempengaruhi keadaan termasuk mampu membawa pengaruh kepada profit 

perusahaan (Fahmi, 2014). 

Banyak yang menyatakan bahwa aspek pasar dan pemasaran merupakan 

aspek yang paling utama dan pertama dilakukan pengkajian dalam usulan proyek 

investasi, alasannya adalah tidak akan mungkin suatu proyek didirikan dan 

dioperasikan jika tidak ada pasar yang siap menerima produk perusahaan (Arwati 

et al, 2016). 

Menurut Umar dalam Iskandar et al (2015) Pada dasarnya pasar dapat 

diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat 

dimana kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran saling bertemu untuk 

membentuk suatu harga. Pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai 

keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya. 

Jadi ada tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar, yaitu orang dengan 

segala keinginannya, daya belinya, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Dalam 

analisis aspek pasar akan membahas peluang pasar, penentuan harga dan strategi 

pemasaran. Peluang pasar adalah pasar sasaran yang di dalamnya terdapat 

keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Peluang pasar dapat dilihat melalui 

pendekatan permintaan (demand) dan penawaran (Supply). Permintaan dapat 

diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai 

kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Penawaran diartikan 

sebagai berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat 

harga. Sedangkan peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah 

variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan 

datang. 

Menurut Pada sebuah studi kelayakan bisnis aspek pasar dan pemasaran 

merupakan salah satu aspek yang paling penting, karena aspek pasar dan 

pemasaran menentukan hidup atau tidaknya sebuah perusahaan di dalam industri. 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-

barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini 

maupun konsumen potensial (Nurjanan, 2013). 
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b. Aspek Teknis 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2010) aspek ini yang akan diteliti adalah 

mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik atau gudang. Kemudian 

penentuan layout gedung, mesin dan peralatan serta layout  ruangan sampai 

kepada usaha perluasan selanjutnya. 

Kajian aspek teknis dan teknologis menitikberatkan pada penilaian atas 

kelayakan proyek dari sisi teknis dan teknologi. Penilaian meliputi penentuan 

lokasi proyek, penentuan model bangunan proyek, pemilihan mesin, peralatan 

lainnya, teknologi yang diterapkan, dan lay out serta penentuan skala operasi 

(Arwati et al, 2016). 

Menurut Umar dalam Iskandar et al (2015) aspek teknis merupakan aspek 

menilai suatu usaha dikatakan layak dilihat dari teknis operasional secara rutin 

dan teknologi yang akan digunakan sehingga dalam saat operasional tidak terjadi 

kesalahan fatal yang akan membuat biaya produksi semakin tinggi dan faktor-

faktor lainnya yang akan membuat kerugian bagi perusahaan di masa yang akan 

datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek ini adalah 

perancangan produk, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan proses dan 

fasilitas produksi, dan perencanaan lokasi bisnis, Perancangan produk bertujuan 

untuk menghasilkan suatu prototype produk yang memiliki kemampuan 

industrialisasi dan komersialisasi. Kebutuhan yang digambarkan dalam profil 

kebutuhan akan diterjemahkan dalam bentuk produk yang memiliki spesifikasi 

tertentu. Dalam menentukan dan merancang produk, tidak semua profil kebutuhan 

dapat terpenuhi karena adanya kendala organisasi yang perlu dipertimbangkan 

dalam perancangan produk. 

Menurut Nurjanan (2013) Langkah selanjutnya dalam penentuan 

kelayakan suatu rencana bisnis adalah menganalisis aspek teknis dan teknologi. 

Evaluasi aspek teknis ini mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknis bisnis, seperti 

penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan 

dan mesin, lokasi bisnis dan letak perusahaan yang paling menguntungkan. Lalu 

dari kesimpulannya dapat dibuat rencana jumlah biaya pengadaan harta tetapnya. 
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c. Aspek Finansial 

Menurut Arwati et al (2016) aspek yang menyangkut investasi yang besar 

diperlukan untuk mendukung berdirinya suatu RSGM, bagaimana proyeksi 

pendapatan serta biaya-biaya yang akan dikeluarkan. 

Menurut Umar dalam Iskandar et al (2015) tujuan menganalisis aspek 

finansial dari analisis kelayakan usaha untuk menentukan rencana investasi 

melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan 

antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, 

kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan dan menilai apakah usaha akan dapat dikembangkan terus. 

Laporan rugi laba adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan 

keuntungan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Aspek-aspek yang 

termasuk ke dalam laporan rugi laba adalah aspek pendapatan dan aspek 

pengeluaran. Aspek pendapatan adalah aspek yang memberi pemasukan finansial 

kepada perusahaan dari hasil penjualan produk perusahaan selama periode 

tertentu, sedangkan aspek pengeluaran adalah aspek yang mengenai biaya yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk perusahaan. Arus 

kas (Cash Flow) adalah aliran kas perusahaan yang secara nyata diterima dan 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan operasi, pendanaan, dan investasi. 

Aliran kas yang masuk ke perusahaan disebut dengan cash in flow, sedangkan 

aliran kas yang keluar dari perusahaan dinamai cash out flow, aspek yang 

termasuk ke dalam cash in flow adalah keuntungan perusahaan, pinjaman, dan 

penjualan asset perusahaan. Sedangkan aspek yang termasuk ke dalam cash out 

flow adalah biaya produksi dan biaya operasional perusahaan. 

Menurut Messah et al (2015) Aspek finansial merupakan aspek yang 

digunakan untuk menilai rencana investasi dalam suatu proyek. Dalam 

pembangunan perumahan Ume Malinan Permai mengeluarkan beberapa biaya 

yaitu biaya investasi serta biaya operasional. Selain itu, ada pendapatan yang 

diperoleh dari biaya penjualan perumahan. Semua biaya investasi, biaya 

operasional dan pendapatan disajikan dalam suatu aliran keuangan yang disebut 

cash flow. 
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Kajian mengenai aspek finansial meliputi perhitungan investasi, 

penyusunan laporan keuangan, serta pengukuran kinerja laporan keuangan 

(Winantara et al, 2014): 

1. Perhitungan Investasi 

Biaya ialah suatu nilai tukar peristiwa, pengorbanan yang dilakukan 

untuk mendapatkan manfaat. Biaya investasi adalah biaya yang 

dikeluarkan yang dipergunakan untuk memperoleh aset fisik yang 

diharapkan memiliki umur pemakaian yang lama serta biaya yang 

dikeluarkan pada saat memproduksi barang. 

2. Penyusunan Laporan Keuangan 

Dalam menganalisis suatu usaha, laporan yang umumnya digunakan 

yaitu laporan rugi laba (income statement) yaitu bentuk laporan 

keuangan yang menggambarkan profitabilitas/ keuntungan perusahaan 

selama periode waktu tertentu, dan laporan arus kas (cash flow) 

memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang tersedia setiap saat 

yang dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan operasional perusahaan. 

3. Pengukuran Kinerja Finansial 

Analisis aspek finansial merupakan tahap akhir dari analisis kelayakan, 

yang mempunyai tujuan agar investasi dapat mencapai tujuan dan 

sasaran yang diinginkan dalam pengertian ekonomis, teknis, sosial, 

legal, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Beberapa metode yang 

sering digunakan dalam pengukuran kinerja finansial yaitu metode 

payback period (PP), net present value (NPV), dan internal rate of 

return (IRR). 

 Dari banyak sapek penilaian kelayakan bisnis, maka aspek keuangan 

dilihat sebagai aspek yang memiliki pengaruh besar karena keputusan keuangan 

bukan hanya berdampak secara jangka pendek, namun juga bisa berdampak secara 

jangka panjang. Sehingga menjadi wajar jika penilaian keuangan dengan berbagai 

pendekatan analisisnya mencoba memberikan nilai apakah kelayakan bisnis dapat 

dilihat dari dua sisi yang sangat umum, yaitu (Fahmi, 2014): 

1. Profit, dan 
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2. Continuity. 

Dua sisi ini ibarat sekeping mata uang logam yang saling mengikat dan 

mempengaruhi. Artinya kita bisa mengkaji secara terpisah namun harus 

melihatnya sebagai satu kesatuan utuh yang saling mempengaruhi. Jika suatu 

bisnis tidak ada profit (untung), maka artinya bisnis itu tidak layak dijalankan 

(infeasible), dan jika profit bersifat jangka pendek maka ini juga dapat dianggap 

tidak baik. Karena profit yang baik itu tetaplah yang bersifat berkesinambungan. 

Untuk mengkaji dan menganalisis studi kelayakan bisnis dibutuhkan alat 

ukur dengan pendekatan kuantitatif. Dalam konteks ini penggunaan Net Present 

Value, Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP) dan Purchasing 

Power Parity (PPP) dapat dianggap sebagai  penguat dalam mendukung 

keputusan bisnis (Fahmi, 2014). 

1. Payback Period (PBP) 

Metode Payback Period adalah metode yang mendasar pada jumlah 

tahun yang diperlukan untuk mengembalikan innvestasi awal. Bila arus 

kas terjadi pada tingkat yang seragam, periode pengembalian 

merupakan rasio dari banyaknya invetasi asal terhadap arus masuk kas 

tahunan yang diharapkan, atau: 

PBP = 
              

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

Keterangan : 

PBP = Payback Period 

2.  Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan 

keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau 

investasi. Perhitungan Net Present Value sering dipakai sebagai 

pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan 

feasible (layak) atau tidak. Biasanya antara 2 proyek atau lebih dalam 

periode waktu yang diperhitungkan. Selanjutnya seorang yang akan 

mengerjakan project akan dapat mengambil keputusan manakah proyek 

yang lebih realistis untuk dikerjakan. 
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NPV = ∑
  

(   ) 
  

   

  ......................................(2.2) 

Keterangan : 

NPV = Net Present Value 

Ip = Investasi pada Proyek yang Diperhitungkan 

I0 = Investasi Bersih (Neto) 

r = Cost of Capital (Biaya Modal) 

n  = Umur Manfaat 

t  = Periode Waktu 

 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang menyamakan 

present value aliran kas keluar yang diharapkan (expected cash 

outflows) dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan 

(expected cash inflows). Dengan kata lain IRR adalah discount rate 

yang membuat NPV investasi sama dengan nol. Adapun rumus untuk 

menghitung IRR adalah: 

Io  =  ∑
  

(   ) 
 
    ...........................................(2.3) 

Keterangan : 

At = Arus Kas Bersih 

k = Biaya Modal (Cost of Capital) atau Tingkat Keuntungan Minimal 

  yang Diminta Investor 

Io = Investasi Netto (Bersih) 

t = Jangka Waktu 

n = Umur Manfaat 

 

2.3 Cash Flow (Aliran Kas) 

 Secara komsep ada hubungan kuat antara modal kerja dan arus kas. 

Kelancaran arus kas akan mampu membuat manajer keuangan suatu perusahaan 

bisa memprediksi kebutuhan dana secara sistematis. Semua pengembalian 
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pinjaman diserahkan atau bersumber dari penjualan, di mana naik turunnya 

penjualan otomatis akan tergambarkan dalam arus kas (cash flow) (Fahmi, 2014).  

Data tentang uang masuk dan dan uang keluar dari suatu kegiatan hanya 

merupakan suatu catatan pembukuan, baik pada buku harian, buku besar, maupun 

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 uang). Periode waktu cash-flow di tetapkan dalam 

berbagai satuan satuan interval waktu, mulai dari satuan hari, minggu, bulan, 

triwulan, maupun tahun, tergantung pada tingkat agregasi data yang dibutuhkan. 

Jika yang dimaksud hanya uang keluar atau pembiayaan disebut cash-out (cost) 

dan sebaliknya jika yang dimaksud hanya uang masuk atau penerimaan disebut 

cash-in (Giatman, 2006). Penyusunan cash flow pada dasarnya dapat dilakukan 

dengan dua metode yaitu metode tabel dan metode grafis 

 

2.4 Analisa SWOT 

Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai 

faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis. Teknik 

analisis SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan 

bersangkutan yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk merumuskan strategi 

pembangunan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada 

(Sjafrizal, 2016). 

SWOT adalah singkatan dari Strength (Kekuatan), Weaknesses 

(Kelemahan), Opportunies (Peluang) dan Threats (Ancaman), dimana SWOT ini 

dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang 

berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan 

organisasi tersebut secara lebih komprehensif (Fahmi, 2014). Dalam hal ini 

diperoleh beberapa kombinasi sebagai berikut: 

1. (Kekuatan, Kesempatan atau S,O) artinya perusahaan menentukan 

strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan kesempatan yang bisa 

memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya. 
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2. (Kelemahan, Kesempatan atau W, O) artinya perusahaan harus 

membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu 

muncul dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang 

menguntungkan 

3. (Kekuatan, Ancaman atau S, T) artinya perusahaan bisa memanfaatkan 

kekuatan baik dalam hal manajemen, sistem pemasaran maupun 

kemampuan finansial untuk mengatasi ancaman  

4. (Kelemahan, Ancaman atau W, T) artinya perusahaan harus 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. 

  Kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal dari perusahaan bersangkutan. Kondisi internal terutama menyangkut 

dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan bersangkutan. Sedangkan kondisi 

eksternal menyangkut dengan peluang dan ancaman yang dapat datang dari luar 

perusahaan.oleh karena itu dalam rangka menghasilkan strategi pembangunan 

yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan, maka kedua unsur tersebut 

harus dibahas secara mendalam dalam analisis faktor strategis. Di sampin itu, agar 

analisis faktor internal dan faktor eksternal menjadi lebih baik dan terukur, maka 

penggunaan skor dan bobot dapat dilakukan dalam penilaian untuk masing-

masing unsur yang terdapat pada kedua faktor tersebut. Dengan cara demikian 

akan dapat diketahui faktor-faktor mana yang dapat ditetapkan sebagai isu-isu 

strategis utama yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan strategi 

perusahaan melalui acuan Matrik SWOT (Sjafrizal, 2016). 

Analisis faktor strategis internal dapat dilakukan dengan menyusun suatu 

Tabel IFAS (Internal Factor Analisys System) guna dapat melakukan penilaian 

secara lebih konkret terhadap faktor-faktor strategis perusahaan baik dalam unsur 

kekuatan (Strength) maupun kelemahan (Weaknesses). Begitu juga dengan faktor 

strategis eksternal dapat dilakukan dengan menyusun Tabel EFAS (External 

Factor Analisys System) untuk mengetahui faktor-faktor strategis eksternal yang 

sangat penting bagi pengembangan perusahaan.  
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2.5 Populasi dan Sampel 

Kerangka sampel merupakan daftar seluruh populasi yang dijadikan 

sampel. Daftar tersebut dapat berupa daftar nama atau identitas lain yang 

dilengkapi dengan nomor urut. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian. Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2014). 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2014). 

 

2.6 Teknik Incidental Sampling 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebutulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012). 

Pelaksanaan teknik incidedental sampling yaitu setelah berhasil 

mengidentifikasi unit analisisnya, peneliti langsung memberikan 

skala/instrumen/angket kepada subjek yang berada di unit analisisnya (Sugiyono, 

2009). 

 

2.7 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas mengukur apakah pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner 

yang digunakan betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 

2013).  

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada 

tabel dengan judul Item-Total Statistic. Menilai kevalidan masing-masing butir 

pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected item-Total Correlation masing-

masing butir peryataan. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n 
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adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Suatu item kuesioner dapat 

dikatakan valid jika Corrected item-Total Correlation (r hitung) memiliki nilai > r 

tabel. Dengan demikian maka item yang memiliki r hitung > r tabel dan nilai 

positif maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid, sedangkan item yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari 

analisis selanjutnya (Ghozali, 2013). 

 

2.8 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila diukur dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 (Nunnally dalam Ghozali, 2013). 


