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2.1 Studi 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 atau kesempatan 

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

menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu 

kegiatan usaha atau proyek disebut dengan studi kelayakan bisnis. Dengan 

demikian 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 

(Ibrahim, 2009). 

 Studi kelayakan bisnis adalah suatu kajian ilmu yang menilai pekerjaan 

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

dilaksanakan dengan menempatkan ukuran-ukuran baik secara kualitatif dan 

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

 Secara umum adapun yang menjadi ruang lingkup kajian studi kelayakan 

bisnis adalah (Fahmi, 2014): 

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

lebih sistematis dan berkesinambungan. 

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

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

komprehensif. 

4. Kajian studi kelayakan bisnis juga diharapkan mampu memberi 

rekomendasi kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap memiliki 

kepentingan. 

Studi kelayakan adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif 

dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Layak atau tidak layak 
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dijalankannya sebuah usaha merujuk pada hasil perbandingan semua faktor 

ekonomi yang akan dialokasikan ke dalam sebuah usaha atau bisnis baru dengan 

hasil pengembaliannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu (Kasmi, 

2003, dikutip oleh Satriadi, 2014). 

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang 

tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada 

saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang 

maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan (Umar, 2005 dikutip oleh Afandi, 

2010). 

Studi kelayakan usaha adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu 

kegiatan usaha dilaksanakan dengan berhasil. Hasil analisis ini digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut kemungkinan 

keberhasilan suatu gagasan usaha. Semakin besar kegiatan usaha yang akan 

dijalankan maka akan semakin luas dampak yang terjadi. Dampak ini bisa berupa 

dampak ekonomis maupun dampak sosial. Hasil penelitian studi kelayakan 

digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat 

dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan (Umar, 2005 dikutip oleh 

Prasetya, 2014). 

Studi kelayakan atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian 

tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis dilaksananakan dengan 

menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas 

berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan konsep dasar yang berkaitan dengan 

keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat 

ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis 

dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan 

usaha (Suryana, 2006 dikutip oleh Aditya, 2014). 

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. 

Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat 

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

dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan, untuk memperoleh kesimpulan 
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yang kuat tentang keputusan dijalankannya atau tidak sebuah ide bisnis, studi 

kelayakan bisnis yang mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan 

bisnis, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek legal dan lingkungan, aspek 

manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek finansial (Suliyanto, 2010 

dikutip oleh Aditya, 2014). 

 
2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Pengertian UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 

adalah (Irfani, 2011): 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini (UU No. 20, 2008). 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang ini (UU No. 20, 2008). 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini (UU No. 20, 2008). 

 
2.3 Aspek Dalam Kelayakan Bisnis atau Industri 

2.3.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Pengkajian aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada bisnis yang 

berhasil tanpa adanya permintaan atas barang/jasa. Aspek pasar bertujuan antara 

lain untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan dan 

market-share dari produk bersangkutan. Bagaimana kondisi persaingan antar 

produsen dan siklus hidup produk juga penting untuk dianalisis. Permintaan dapat 
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diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai 

kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Penawaran diartikan 

sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga 

(Syarif, 2011). 

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. 

Dan 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 

mempengaruhi keadaan termasuk mampu membawa pengaruh kepada profit 

perusahaan (Fahmi, 2014). 

Dalam melakukan penelitian terhadap aspek pasar dan pemasaran, perlu 

diadakan penelitian terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 

permintaan, penawaran, proyeksi permintaan dan penawaran, proyeksi penjualan, 

produk (barang/jasa), segmentasi pasar, strategi dan implementasi pemasaran 

(Subagyo, 2008 dikutip oleh Afandi, 2010). 

Aspek pasar menempati kedudukan utama dalam penelitian karena 

perhubungan dengan perebutan pembeli potensial dengan perusahaan lain. Aspek 

pasar bertujuan antara lain untuk mengetahui ukuran luasnya pasar, pertumbuhan 

permintaan, kondisi persaingan, siklus hidup produk dan market share dari produk 

yang bersangkutan. Karakteristik kelayakan aspek pasar adalah adanya demand 

dan supply terhadap produk atau jasa yang akan ditawarkan, kemudian adanya 

strategi untuk memasarkan produk dan jasa tersebut (Umar, 2005 dikutip oleh 

Prasetya, 2014). 
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Aspek pasar dan pemasaran menganalisis potensi pasar dan strategi yang 

digunakan agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen. Suatu ide 

bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis 

tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar dengan tingkat 

penjualan yang menguntungkan (Suliyanto, 2010 dikutip oleh Aningrum, 2010). 

Salah seorang ahli pemasaran, Stanton, mengemukakan pengertian tentang 

pasar, yakni merupakan 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. Beberapa hal 

yang akan dibahas pada aspek pasar ini adalah penentuan peluang pasar, 

penentuan harga jual produk dan penentuan strategi pemasaran (Aditya, 2014). 

Peluang pasar merupakan selisih antara permintaan yang datang dari pihak 

konsumen dengan total penawaran yang ada dipasaran terhadap suatu produk 

tertentu. Penentuan harga jual produk yang tepat adalah harga yang terjangkau 

dan paling efisien bagi konsumen. Wirausaha bisa menciptakan harga yang paling 

efisien dengan inovasi dan kreativitasnya. Agar investasi atau bisnis yang akan 

dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka perlunya dilakukan strategi 

pemasaran yang tepat. Pada dasarnya terdapat beberapa strategi yang dapat 

dikendalikan perusahaan untuk mempengaruhi pasar, strategi tersebut dikenal 

dengan marketing mix yaitu product, place, price dan promotion (Jakfar 2010 

dikutip oleh Aditya, 2014). 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan ditelaah dalam aspek pemasaran 

adalah (Nurmalina, 2005 dikutip oleh Irfani, 2011): 

1. Permintaan, baik secara total atau diperinci menurut daerah, jenis 

konsumen, perusahaan besar pemakai. Di sini juga perlu diperkirakan 

tentang proyeksi permintaan tersebut. 

2. Penawaran, baik yang berasal dari dalam negeri, maupun yang berasal dari 

impor. Bagaimana perkembangannya di masa lalu dan bagaimana 

perkiraan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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penawaran ini seperti jenis barang yang bisa menyaingi, kebijakan dari 

pemerintah dan sebagainya perlu diperhatikan. 

3. Harga, dilakukan perbandingan dengan barang-barang impor dan produksi 

dalam negeri lainnya. Apakah ada kecenderungan perubahan harga dan 

bagaimana polanya. 

4. Program pemasaran, mencakup strategi pemasaran yang akan 

dipergunakan bauran pemasaran (marketing mix). Identifikasi siklus 

kehidupan produk (product life cycle), pada tahap apa produk akan dibuat. 

5. Perkiraan penjualan yang bisa dicapai perusahaan, market share yang bisa 

dikuasai perusahaan. 

Mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses tempat individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan orang lain. Dua 

sasaran pemasaran yang utama adalah menarik konsumen baru dengan 

menjanjikan nilai yang unggul dan mempertahankan konsumen saat ini dengan 

memberikan kepuasan. Pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan 

dengan kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga 

mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan 

memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial (Kotler, 

2004 dikutip oleh Irfani, 2011). 

Tiga langkah dalam proses mendesain strategi untuk melayani pelanggan 

secara lebih baik,  yaitu (Kotler, 2004 dikutip oleh Irfani, 2011): 

1. Segmentasi Pasar (Segmentation) 

Merupakan proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang 

berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilakunya yang 

mungkin membutuhkan bauran produk atau bauran pemasaran yang 

terpisah. Konsumen dapat dikelompokkan dan dilayani dengan berbagai 

cara berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis dan perilaku. 

2. Membidik Pasar (Targeting) 

Meliputi mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan 

memilih satu atau beberapa segmen yang akan dimasuki. Perusahaan harus 
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membidik segmen dimana perusahaan dapat memberikan nilai yang 

terbesar bagi pelanggan dan mempertahankannya dalam jangka waktu 

yang cukup lama. 

3. Penetapan Posisi di Pasar (Positioning) 

Merupakan pengaturan agar suatu produk menempati tempat yang jelas, 

terbedakan dan diinginkan dalam benak konsumen sasaran dibandingkan 

dengan tempat produk pesaing. 

 
2.3.2 Aspek Teknis dan Teknologi 

 Pengkajian aspek teknis dalam studi kelayakan dimaksudkan untuk 

memberikan batasan garis besar parameter-parameter teknis yang berkaitan 

dengan perwujudan fisik proyek. Pengkajian aspek teknis sangat erat 

hubungannya dengan aspek-aspek lain, terutama aspek finansial, ekonomi dan 

pasar. Hubungan erat ini diartikan sebagai saling memberi masukan, dan 

keputusan mengenai aspek yang satu tergantung bagaimana dampaknya terhadap 

aspek yang lain dan sebaliknya. Pada studi kelayakan aspek ini masih dalam 

bentuk konseptual. Baru nanti di tahap berikutnya dilanjutkan dan dikembangkan 

menjadi desain engineering terinci dan menjadi cetak biru proyek yang akan 

dibangun (Soeharto 2006 dikutip oleh Irfani, 2011). 

Faktor-faktor yang perlu mendapat jawaban dari aspek teknis ini adalah 

(Nurmalina, 2009 dikutip oleh Irfani, 2011): 

1. Lokasi bisnis, yakni dimana suatu bisnis akan dilaksanakan baik untuk 

pertimbangan lokasi dan lahan pabrik maupun lokasi bukan pabrik. 

2. Seberapa besar skala operasi/luas produksi ditetapkan untuk mencapai 

suatu tingkatan skala ekonomis. 

3. Kriteria pemilihan mesin dan equipment utama serta alat pembantu mesin 

dan equipment. 

4. Bagaimana proses produksi dilakukan dan layout pabrik yang dipilih, 

termasuk juga layout bangunan dan fasilitas lain. 

5. Apakah jenis teknologi yang diusulkan cukup tepat. 
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Penilaian kelayakan teknis perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan 

dengan teknis atau operasi. Analisis dalam aspek teknis ini dimaksudkan untuk 

menilai seberapa besar kesiapan pihak perusahaan dalam merencanakan 

pembangunan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas lantai produksi, 

kapasitas produksi, serta ketersediaaan teknologi yang digunakan. Karakteristik 

kelayakan aspek teknis antara lain adanya fasilitas utama dan penunjang produksi 

yang sesuai dengan kebutuhan produksi, perencanaan kapasitas kapasitas produksi 

yang sesuai target produksi perusahaan, dan adanya lokasi bisnis untuk kegiatan 

operasional perusahaan (Umar, 2005 dikutip oleh Prasetya, 2014). 

Tujuan aspek teknis ialah sebagai berikut (Afandi, 2010): 

1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi 

pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. 

2. Agar perusahaan bisa menentukan layout yang sesuai dengan proses 

produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. 

3. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam 

menjalankan produksinya. 

4. Agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik 

untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. 

5. Agar perusahaan bisa menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan 

sekarang dan di masa yang akan datang. 

Aspek teknik dan teknologi adalah aspek yang menganalisis tingkat 

kesiapan teknik dan teknologi dengan ide bisnis. Suatu ide bisnis dinyatakan layak 

berdasarkan aspek teknis dan teknologi jika berdasarkan hasil analisis ide bisnis 

dapat dibangun dan dijalankan (dioperasionalkan) dengan baik (Suliyanto, 2010 

dikutip oleh Aningrum, 2015). 

Analisis dari aspek teknis ini digunakan untuk menilai kesiapan 

perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan akan lokasi, 

kapasitas produksi, layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. 

Beberapa hal yang akan dibahas pada aspek teknis, di antaranya: pemilihan dan 

perancangan produk, agar perusahaan dapat menentukan jenis produk yang harus 

diproduksi. Perencanaan kapasitas, agar perusahaan dapat memenuhi target pasar 
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dengan mengoptimalkan kapasitas yang ada di perusahaan. Perencanaan proses 

dan fasilitas (teknologi), agar perusahaan bisa menentukan proses operasi dan 

teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Perencanaan lokasi, 

agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, 

gudang, cabang maupun kantor pusat (Aditya, 2014). 

 
2.3.3 Aspek Hukum 

 Aspek hukum mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan 

digunakan (dikaitkan dengan kekuatan hukum dan konsekuensinya) dan 

mempelajari jaminan-jaminan yang bisa disediakan bila akan menggunakan 

sumber dana yang berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat dan izin. Selain itu 

aspek hukum mempermudah dan memperlancar kegiatan bisnis pada saat 

menjalin jaringan kerjasama (networking) dengan pihak lain (Irfani, 2011). 

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum 

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

tergantung Spada kompleksitas bisnis tersebut. Berdasarkan aspek hukum, suatu 

ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan 

hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut 

(Suliyanto, 2010 dikutip oleh Aningrum, 2015). 

Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, 

dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Suatu usaha dikatakan legal 

jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat melalui 

instansi atau lembaga atau departemen atau dinas terkait. Kegiatan usaha dimana 

pun selalu memerlukan dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang 

diperlukan sebelum menjalankan usahanya (Afandi, 2010). 

Dalam mendirikan perusahaan untuk investasi bisnis diperlukan kelegalan 

dan keabsahan dalam proses dan pembangunannya, karena pembentukan suatu 

investasi bisnis dipastikan berhubungan dengan pemerintah yang ada. Sisa 

buangan dari proses pengolahan yang dilakukan pun harus dipastikan tidak 

merusak lingkungan dan sudah dinetralkan agar tidak mencemari lingkungan atau 

membahayakan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Karakteristik kelayakan aspek 
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legal dan lingkungan dilihat dari adanya badan hukum untuk usaha yang 

didirikan, surat-surat izin yang diperlukan untuk legalisasi bisnis dan memenuhi 

aturan dan syarat yang berlaku dalam menjaga lingkungan dan penanggulangan 

pencemaran lingkungan (Prasetya, 2014). 

 
2.3.4 Aspek Sosial dan Ekonomi 

 Dalam aspek lingkungan juga mencakup aspek sosial dan ekonominya, 

yang perlu diperhatikan adalah penambahan kesempatan kerja atau pengurangan 

pengangguran di sekitar lokasi dimana bisnis dijalankan. Lebih jauh lagi, 

bagaimana pemerataan kesempatan kerja dan bagaimana pengaruh bisnis tersebut 

terhadap lingkungan sekitar lokasi bisnis seperti semakin ramainya daerah 

tersebut, lalu lintas yang semakin lancar, adanya penerangan listrik, telepon, dan 

sarana lainnya (Nurmalina, 2005 dikutip oleh Irfani , 2011). 

Sedangkan dari aspek ekonomi suatu bisnis dapat memberikan peluang 

peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan 

dari pajak dan dapat menambah aktivitas ekonomi (Irfani, 2011). 

Aspek ini juga mempelajari bagaimana pengaruh bisnis terhadap 

lingkungan, apakah dengan adanya bisnis tersebut lingkungan menjadi semakin 

baik atau sebaliknya. Pertimbangan tentang sistem alami dan kualitas lingkungan 

dalam analisis suatu bisnis justru akan menunjang kelangsungan suatu bisnis itu 

sendiri, sebab tidak ada bisnis yang akan bertahan lama apabila tidak bersahabat 

dengan lingkungan (Nurmalina, 2005 dikutip oleh  Irfani, 2011). 

Selain itu analisis juga perlu mempertimbangkan pengaruh negatif dari 

pelaksanaan proyek terhadap dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan akibat 

adopsi tehnologi atau penerapan alat-alat mekanis yang mengurangi keterlibatan 

tenaga kerja manusia. Kualitas hidup masyarakat haruslah merupakan bagian dari 

rancangan proyek. Analisis proyek juga harus mempertimbangkan dampak 

lingkungan yang merugikan dari proyek yang direncanakan. Pembangunan proyek 

mungkin saja akan merusak sumber-sumber air bersih dari limbah yang dihasilkan 

oleh proyek. Lokasi pelaksanaan proyek harus dipilih dan ditinjau secara langsung 

untuk menghindari rusaknya kelestarian lingkungan (Mukti, 2009). 
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2.3.5 Aspek Finansial 

Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis 

adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan 

manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan 

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

membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai 

apakah bisnis akan dapat berkembang terus (Umar, 2003 dikutip oleh Irfani, 

2011). 

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; 

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.  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 
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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. 

 

 NPV = Σ Ip_1+r_t -I0nt=1 ............................................................. (2.1) 

 

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 

 

2.  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 = Investasi Asal /Arus Masuk Kas Tahunan ..........................(2.2) 

 

Keterangan : 

PBP  = Payback Period 

 
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 (expectedcash 
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inflows). Dengan kata lain IRR adalah discount rate yang membuat NPV 

investasi sama dengan nol. Adapun rumus untuk menghitung IRR adalah: 

 
Io = Σ nt=1 At/(1+k)t.............................................................. (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 

 

4.  Profitability Index (PI) 

Profitability Index (PI) adalah rasio seluruh nilai tunai (PV) dari arus kas 

masuk di masa yang akan datang terhadap investasi asal (I). Dengan begitu rumus 

untuk menghitung profitability index adalah: 

 
PI =PV/I...............................................................................(2.4) 

 
Keterangan : 

PI = Profitability Index 

PV  = Present Value atau Nilai dari Kas Masuk yang Bersifat Bersih 

I = Investasi atau Nilai Kas yang Bersifat Keluar 

 
Rencana anggaran dari suatu proyeksi analisis finansial dilakukan 

untukmengetahui berapa besar investasi yang dibutuhkan dan sumber dana 

yangdigunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek. Analisis finansial dapat 

jugadigunakan sebagai pertimbangan dalam permohonan kredit investasi dan 

kreditmodal kerja serta penjadwalan pelunasan kredit yang digunakan untuk  

membiayai pembangunan proyek. Dalam analisis ini kriteria-kriteria yang 

digunakan adalah payback period, net present value (NPV), internal rate return 

(IRR), profitabilityindex serta rasio-rasio keuangan (Mukti, 2009). 
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Dalam pengkajian aspek keuangan diperhitungkan berapajumlah dana 

yang dibutuhkan untuk membangun dan kemudianmengoperasikan kegiatan 

bisnis. Dana untuk membangun usahadisebut dana modal tetap yang dipergunakan 

untuk membiayaikegiatan pra-investasi, pengadaan tanah, gedung, mesin, 

peralatandan biaya lain yang bersangkutan dengan pembangunan 

bisnis.Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk memutar roda operasibisnis setelah 

selesai dibangun disebut dana modal kerja (Nurmalina, 2009 dikutip oleh Irfani, 

2011). 

Studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu menganalisis bagaimana 

prakiraan aliran kas akan terjadi. Adapun beberapa indikator yang sering 

digunakan untuk menentukan kelayakan usaha dari aspek keuangan di antaranya 

(Irfani, 2011): 

1.  Payback Period (PBP) 

Payback Period adalah suatu periode yang diperlukanuntuk menutup kembali 

pengeluaran investasi (initial cashinvestment) dengan menggunakan aliran 

kas, dengan kata lainpayback period merupakan rasio antara initial cash 

investmentdengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuanwaktu. 

Selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan denganmaksimum payback period 

yang dapat diterima. 

2.  Internal Rate of Return (IRR) 

Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yangmenyamakan nilai 

sekarang dari arus kas yang diharapkan dimasa datang, atau penerimaan kas, 

dengan mengeluarkaninvestasi awal. 

3.  Net Present Value (NPV) 

Net Present Value atau nilai kini manfaat bersih adalahselisih antara total 

present value manfaat dengan total presentvalue biaya, atau jumlah present 

value dari manfaat bersihtambahan selama umur bisnis. Nilai yang dihasilkan 

dalamperhitungan NPV adalah dalam satuan mata uang. 

4.  Profitability Index (PI) 

Pemakaian metode Profitability Index ini caranya adalahdengan menghitung 

melalui perbandingan antara nilai sekarang(present value) dari rencana 
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penerimaan-penerimaan kas bersihdi masa yang akan datang dengan nilai 

sekarang dari investasiyang telah dilaksanakan. 

Dalam analisis finansial dilakukan perhitungan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana gagasan usaha yang direncanakan dapat memberikan 

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

modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima 

dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur 

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

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

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

return) (Aditya, 2014). 

Dalam aspek keuangan menggunakan metode penilaian kriteria investasi 

sebagai berikut (Aningrum, 2015): 

1.  Metode Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai 

investasi sekarang dengan nilai penerimaan-penerimaan kas bersih sekarang 

(operasional maupun terminal cash flow) di masa yang akan datang. 

2.  Metode Internal Rate of Return (IRR) 

Didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai 

sekarang dari proceeds yang diharapkan akan di terima (PV of future 

proceeds) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (PV of 

capital outlays). 

3.  Metode Payback Period (PP) Payback Period adalah suatu periode yang 

diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan 

menggunakan preceeds atau aliran kas neto (net cash flows). 

4.  Metode Profitability Index (PI) 

Profitability Index adalah metode ini menghitung perbandingan antara nilai 

sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai 

investasi sekarang. 

Dalam aspek keuangan terdapat enam kriteria yang biasa digunakan untuk 

menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi, yaitu Payback Period (PP), Net 
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Present Value (NPV), Average Rate of Return (ARR), Internal Rate of Return 

(IRR), Profibility Index (PI), serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas (Afandi, 2010). Untuk merealisasikan 

sebuah bisnis dibutuhkan dana investasi. Dana tersebut diklasifikasikan atas dasar 

aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin serta 

aktiva tetap tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan dan 

biaya-biaya sebelum operasi.  

Dalam aspek finansial terdapat laporan-laporan yang menunjukkan jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode 

tertentu seperti Cost of Good Sold, Income Statement dan Cash Flow. 

Karakteristik kelayakan aspek finansial dilihat melalui perhitungan Payback 

Period(PP) yang yang lebih pendek dari umur proyek,perhitungan Net Present 

Value (NPV) yang memberikan nilai positif dan Internal Rate of Return(IRR) 

yang lebih besar dari nilai Minimum Acceptable Rate of Return (MARR) 

(Prasetya, 2014). 

 
2.4  Pasar dan Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perusahaan yang 

bertujuan untuk mencapai nilai ekonomi suatu barang atau jasa. Pemasaran juga 

merupakan salah satu kegiatan pokok dari perusahaan dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa ahli telah 

mengemukakan definisi tentang pemasaran, diantaranya adalah : Menurut 

pendapat Buchory dan Saladin, Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial menyangkut individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk 

dengan yang lain. Menurut Kotler dan Keller, Pemasaran (marketing) adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan 

distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan nilai tukar yang memuaskan 

tujuan individu dan organisasi. Menurut Stanton, Pemasaran adalah system 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
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dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial 

(Mayangsari, 2012). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pemasaran adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus 

penyampaian barang dan jasa dari produk kepada konsumen secara efisien. 

Dengan demikian konsep pemasaran sangat berperan dalam menunjang 

berhasilnya bisnis yang dilakukan (Mayangsari, 2012).  

Pada dasarnya perusahaan yang mempraktekan konsep pemasaran, 

bertujuan (Mayangsari, 2012):  

1. Berorietasi pada pembeli, pasar dan pembeli yang potensial  

2. Meningkatkan volume penjualan yang menguntungkan  

3. Adanya koordinasi serta integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan. 

 
2.5 Manajemen Pemasaran  

Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang 

banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu 

pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan 

dari pihak lain sesuai dengan yang diinginkannya. Dengan demikian, manajemen 

pemasaran dapat diartikan: Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan 

individu dan organisasi. Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran 

adalah proses yang melibatkan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang mencakup barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada 

pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait. 

Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang usaha. Dalam 

manajemen terdapat fungsi penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan atau 

penerapan serta pengawasan. Tahap perencanan merupakan tahap yang 

menentukan kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses 

perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau pada 
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kemungkinan masa akan datang termasuk dalam pengembangan program, 

kebijakan, dan prosedur untuk mencapai tujuan pemasaran (Mayangsari, 2012). 

 
2.6 Konsep Pemasaran  

Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus efisien 

menjalankan konsep pemasaran agar keuntungan yang diharapkan dapat 

terealisasi dengan baik. Ini menandakan bahwa kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan harus dikoordinasi dan dikelola dengan cara yang labih baik. Falsafah 

konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 

kebutuhan konsumen (Mayangsari, 2012). 

 Kegiatan perusahaan yang berdasar pada konseop pemasaran ini harus 

diarahkan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Secara definitif dapat dikatakan 

bahwa konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan social bagi 

kelangsungan hisup perusahaan. Dari definisi tersebut, perusahaan memiliki 

konsekuensi seluruh kegiatan perusahaan harus diarahkan untuk mengetahui 

kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan agar mendapat laba 

dalam jangka panjang (Mayangsari, 2012). 

Organisasi perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran ini disebut 

organisasi pemasaran. Konsep pemasaran juga menyatakan bahwa kunci untuk 

meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam 

memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan 

pasar sasaran. Konsep pemasaran ini bersandar pada empat pilar, yaitu: pasar 

sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, dan profitabilitas (Mayangsari, 

2012). 

 
2.7  Segmentasi Pasar 

 Pasar terdiri atas pembeli dan pembeli berbeda dalam banyak hal. Pasar 

dapat dibedakan atau disegmentasikan dalam berbagai cara. Pasar bisa diartikan 

sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja 

dan kemauan untuk membelanjakannya. Adapun istilah segmentasi pasar dapat 

didefinisikan sebagai berikut: Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi 
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pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar 

(segmen pasar) yang bersifat homogen (Mayangsari, 2012). 

 Segmentasi pasar ini merupakan suatu falsafah yang berorientasi pada 

konsumen. Falsafah ini menunjukkan usaha untuk meningkatkan ketepatan 

penetapan sasaran dari suatu perusahaan. Segmen pasar ini dapat dibentuk dengan 

banyak cara. Dengan mengacu pada demografi atau gaya hidup, segmentasi pasar 

dapat dilakukan. Ada beberapa pola berbeda yang akan muncul dalam melakukan 

segmenatasi pasar ini, yaitu: preferensi homogen, preferensi yang tersebar, dan 

preferensi terkelompok (Kotler, 1997 dikutip oleh Mayangsari, 2012).  

Dengan menyatukan program pemasaran kepada segmen-segmen pasar 

yang dituju, manajemen dapat melaksanakan pemasaran dengan lebih baik dan 

dapat menggunakan sumber daya pemasaran secara efisien. Segmentasi pasar 

dapat membantu manajemen dalam hal menyalurkan uang dan usaha ke pasar 

potensial yang paling menguntungkan, merencanakan produk yang dapat 

memenuhi permintaan pasar, menentukan cara-cara promosi yang paling efektif, 

memilih media advertensi, dan mengatur waktu yang sebaik-baiknya 

(Mayangsari, 2012).  

Dalam melakukan segmentasi pasar ini juga perlu suatu alasan yang cukup 

baik, misalnya, adanya pasar yang bersifat dinamis dan adanya pasar untuk suatu 

produk tertentu. Akan tetapi, tidak semua segmentasi pasar yang dilakukan 

efektif. Dengan demikian perlu suatu upaya agar segmentasi pasar yang dilakukan 

itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Mayangsari, 2012).  

Ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk diperhatikan dalam 

melakukan segmentasi, diantaranya: dapat diukur, dalam jumlah besar, dapat 

diakses dengan mudah, bisa dibedakan serta dapat diambil tindakan. Perusahaan 

yang mengidentifikasi segmen pasarnya harus bisa mengevaluasi berbagai segmen 

dan memutuskan berapa banyak segmen yang akan dimasuki. Ada dua faktor 

penting yang mesti diperhatikan dalam melakukan evaluasi segmen pasar, yaitu 

daya tarik segmen secara keseluruhan dan sumber daya perusahaan (Kotler, 1997 

dikutip oleh Mayangsari, 2012) 
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2.8 Investasi 

 Secara umum, investasi adalah penanaman modal (baik modal tetap 

maupun modal tidak tetap) yang digunakan dalam proses produksi untuk 

memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Menurut Halim (2005) investasi pada 

hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan 

untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Afandi, 2010). 

Ada banyak definisi tentang investasi. Menurut Frank J. Fabozzi 

manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Smith dan Skousen 

mengatakan, “investing activities: transaction and events the purchase and sale of 

scurities (excluding cash equivalents), and building, equipment. And other asset 

not generally held for sale, and the making, and collecting of loans. They are not 

classified as operating activities, since the relate only indirectly to the central, 

ongoing operations ofentitiy” (Fahmi, 2014). 

Di sisi lain Relly dan Brown memberikan pengertian investasi adalah, 

“investment is the current commitment of dollar for a period of time to derive 

future pament that will compansate the investor for (1) the time the funds are 

commited, (2) the expected rate of inflation, (3) the uncertainty of the future 

payment”. Adapun menurut Abdul Halim investasi pada hakekatnya merupakan 

penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan 

di masa pendatang. Ekonom asal Amerika Paul R. Krugman dan Maurice 

Obstfeld emngatakan bahwa bagian output yang digunakan oleh perusahaan-

perusahaan swasta guna menghasilkan output di masa mendatang ini bisa disebut 

sebagai investasi (Fahmi, 2014). 

Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini 

adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam  dengan 

tidak  mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle). Pentingnya 

sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting bagi seorang investor, jika itu 

tentunya dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi karena faktor kecerobohan 

seperti yang dilakukan oleh banyak perbankan di Indonesia baik yang dimiliki 

oleh pihak swasta bahkan pemerintah. Dimana implikasinya terlihat dengan 

mengucurnya bantuan dana yang berasal dari pemerintah dalam bentuk BLBI 
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(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) guna membantu lembaga-lembaga 

perbankan khususnya yang mengalami likuiditas (Fahmi, 2014). 

Untuk dapat dipahami bahwa asal-usul investasi tidak mesti berasal dari 

bagian keuangan. Mungkin saja usul investasi tersebut berasal dari bagian 

pemasaran (misal membuka jaringan distribusi baru), bagian produksi (mengganti 

mesin lama dengan mesin baru), dan melibatkan berbagai bagian (meluncurkan 

produk baru, mendirikan pabrik baru). Demikian juga estimasi arus kas akan 

memerlukan lebih banyak dilakukan oleh bagian keuangan, demikian juga 

pemilihan proyek. Akhirnya monitoring memerlukan kerja sama dengan seluruh 

bagian yang terlibat (Fahmi, 2014). 

Analisis investasi modal yang digunakan untuk membiayai bisnis atau 

usaha, mulai dari biaya investasi yang terdiri dari biaya pra operasi, biaya 

investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Sedangkan untuk memenuhi 

kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada. 

Income statement (laporan keuangan) adalah laporan yang menunjukkan jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode 

tertentu. Metode evaluasi investasi, menganalisis hasil metode yang digunakan 

yaitu payback periode, net present value, dan internal rate of return (Aditya, 

2014). 

Pengertian investasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang 

untuk mengalokasikan sumber daya yang berupa sejumlah dana yang ia miliki 

saat sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau meningkatkan 

nilai sumber daya tersebut dikemudian hari (Kuswandi, 2007 dikutip oleh 

Aningrum, 2015). 

Investasi secara umum diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana 

pada saat sekarang ini untuk membeli aktiva rill (tanah, rumah, mobil, dan 

sebagainya) atau aktiva keuangan (saham, obligasi, reksadana, wesel, dan 

sebagainya) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di 

masa yang akan datang (Murdifin, 2010 dikutip oleh Aningrum, 2015). 

 
 
 



II-22 

2.8.1 Tujuan Investasi 

 Untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dalam keputusan, maka 

diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam 

bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu (Fahmi, 

2014): 

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 

(profit actual). 

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

 
Salah satu tujuan utama setiap pihak berinvestasi baik pribadi maupun 

pihak corporate ada 2 (dua), yaitu profitdan continuity. Pengertian profit dan 

continuity di sini adalah profit yang terus bertumbuh dan bersifat jangka panjang. 

Artinya profit yang diterima bukan hanya pada saat  ini saja, namun terus pada 

tahun-tahun selanjutnya (continuity), dan untuk mewujudkan itu perlu melakukan 

kontrol bagaimana agar perjalanan profit itu dapat selalu diterima secara stabil. 

Berikut adalah diagram bentuk profit yang bersifat continuity dari tahun ke tahun 

(Fahmi, 2014): 

2 4 6 8 10 11 Time (Year)

$ 2.500

$ 5.000

Profit

 
Gambar 2.1 Kondisi Profit yang Bersifat Continuity 

(Sumber: Fahmi, 2014) 
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2.8.2 Bentuk-bentuk Investasi 

 Dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu 

(Fahmi, 2014): 

1. Real Investment 

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan aset berwujud, 

seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik. 

2. Financial Investment 

Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, 

seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond). 

 
Pada dua bentuk investasi ini William F. Sharpe, et all., menegaskan 

bahwa pada perekonomian primitif hampir semua investasi nyata, sedangkan pada 

perekonomian modern, lebih banyak dilakukan investasi keuangan. Dimana 

lembaga-lembaga untuk investasi yang berkembang pesat memberi fasilitas untuk 

berinvestasi nyata. Jadi kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan 

kompetitif. Sehingga kita bisa melihat salah satu ukuran ekonomi suatu negara 

tersebut adalah maju dimana keberadaan dan kualitas dari bursa efeknya diakui 

oleh para pebisnis (Fahmi, 2014). 

 
2.8.3 Proses Investasi 

 Setiap melakukan investasi adalah selalu saja memerlukan proses, yang 

mana proses tersebut akan memberikan gambaran setiap tahap yang akan 

ditempuh oleh perusahaan. Secara umum proses manajemen investasi meliputi 5 

(lima) langkah (Fahmi, 2014): 

1. Menetapkan Sasaran Investasi 

Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau 

menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan 

sasaran investasi adalah sangat disesuaikan dengan apa yang akan 

ditujukan pada investasi tersebut. Jika sasaran investasi adalah dalam 

bentuk penyaluran kredit, maka berarti investasi tersebut dalam bentuk 

lembaga perbankan, leasing, bank perkreditan dan sejenisnya yang 
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bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kepada publik yang mengalami kekurangan dana. 

2. Membuat Kebijakan Investasi 

Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana 

perusahaan mengelola dana yang berasal dari stock, bond dan lainnya 

untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. 

Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip 

kehati-hatian (prudential principle) karena berbagai hal akan bisa timbul 

pada saat dana tersebut  tidak mampu untuk ditarik kembali. Juga perlu 

bagi pihak perusahaan memperhitungkan tentang beban pajak (tax) yang 

akan ditanggungnya 

3. Memilih Strategi Portofolio 

Ini menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak 

perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat 

perusahaan melakukan investasi aktif, maka semua kondisi tentang 

perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi 

aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian 

selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk 

dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-

rata saja, atau dengan kata lain berdasarkan pada reaksi pasar saja tanpa 

ada sikap aktraktif. 

4. Memilih Alert 

Di sini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya 

akan memberi return yang tertinggi (maximal return). Returndi sini dilihat 

sebagai keuntungan yang akan mampu diperoleh. 

5. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja 

Tahap ini adalah menjadi tahap re-evaluasi bagi perusahaan untuk melihat 

kembali apa yang telah dilakukan selama ini telah betul-betul maksimal 

atau belum. Jika belum, maka sebaiknya segera melakukan perbaikan agar 

kerugian tidak akan terjadi ke depan nantinya. Bagaimana perusahaan 
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berharap akan memperoleh keuntungan yang bersifat suistainability  dan 

bukan hanya keuntungan yang diperoleh sesaat saja (stimulus profit). 

 
2.9 Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

 Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup 

besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan 

Kecil menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang besar dan terdapat 

dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi 

menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam 

posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi 

banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan 

aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat 

klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : manajemen, 

permodalan, Teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, 

birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.  

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/ 

pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam 

bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan 

untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah 

namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah 

memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 

sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam 

rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 7 bank 

pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank 

Syariah Mandiri (BSM). 

 


