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2.1 Studi Kelayakan Bisnis  

Studi 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, misalnya rencana peluncuran 

produk baru (Umar, 2003). 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), Studi kelayakan bisnis adalah suatu 

kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang 

akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut 

dijalankan. 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 secara kualitatif dan 

kuantitatif yang akhirnya terangkum dalam sebuah rekomendasi. 

Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat (benefit) yang dapat 

diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek disebut dengan 

studi kelayak 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 atau proyek 

yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari 

gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat 

(benefit), baik dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. 

Layaknya suatu gagasan usaha atau proyek dalam arti social benefit tidak selalu 

menggambarkan layak dalam arti financial benefit, hal ini tergantung dari segi 

penilaian yang dilakukan (Ibrahim, 2003). 

Pada umumnya proyek-proyek yang dinilai dari segi social benefit adalah 

proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi 

sosial, seperti pembuatan jalan atau jembatan, rumah sakit, taman hiburan, 

sekolah, dan lain sebagainya yang memberikan dampak positif terhadap 
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perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Proyek-proyek yang dinilai dari 

segi analisis financial benefit pada umumnya proyek-proyek yang dilaksanakan 

oleh pengusaha secara individu yang menanamkan modalnya didalam proyek atau 

yang berkepentingan langsung dalam proyek. Sasaran yang ingin dicapai dalam 

analisis financial benefit adalah hasil dari modal yang ditanam dalam usaha 

proyek tersebut, seperti mendirikan industri, pembukaan usaha perkebunan, usaha 

dagang, dan lain sebagainya (Ibrahim, 2003). 

Dalam prakteknya, timbulnya suatu proyek atau usaha disebabkan oleh 

berbagai faktor antara lain: 

1. Adanya permintaan pasar 

Artinya adanya suatu kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang 

harus disediakan. Hal ini disebabkan karena jenis produk yang tersedia 

belum mencukupi atau memang belum ada sekali. 

2. Untuk meningkatkan kualitas produk 

Bagi perusahaan tertentu proyek dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas atau mutu suatu produk. Hal ini dialkukan karena tingginya 

tingkat persaingan yang ada. 

3. Kegiatan pemerintah 

Artinya merupakan kehendak pemerintah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau suatu produk maupunn jasa, sehingga perlu 

disediakan berbagai produk melalui proyek-proyek tertentu. 

 

2.2 Tahapan Studi Kelayakan Bisnis  

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi 

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

umum (Umar, 2003): 

1. Penemuan Ide 

Produk atau Jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan 

menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis 

produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat 

dilakukan dengan kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat 
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untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi 

kebutuhan manusia tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. 

2. Tahap Penelitian 

Setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan 

mengumpulkan data, lalu mengolah data dengan memasukkan  teori-teori 

yang relevan, menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data 

dengan alat-alat analisis yang sesuai.  

3. Tahap Evaluasi 

Ada tiga macam evaluasi proyek. Pertama, mengevaluasi usulan proyek 

yang akan didirikan. Kedua, proyek yang sedang beroperasi. Dan yang 

Ketiga, mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti 

membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau 

kriteria, dimana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif. 

4. Tahap Pengurutan Usulan yang Layak 

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

terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk 

merealisasikan semua proyek tersebut, maka perlu dilakuka pemilihan 

proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Sudah tentu, 

proyek yang diprioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan 

dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria penilaian 

yang telah ditentukan.  

5. Tahap Rencana Pelaksanaan 

Setelah suatu usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu 

rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri. Mulai dari 

menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, 

ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen dan lain-

lain. 
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6. Tahap Pelaksanaan 

Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap 

pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai 

dari pemimpin sampai pada 13 tingkat yang paling bawah, harus bekerja 

sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. 

 
2.3 Manfaat Studi Kelayakan Bisnis  

Hasil dari suatu studi kelayakan bisnis adalah laporan tertulis. Isi laporan 

studi kelayakan bisnis menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak 

direalisasikan. Namun bisa saja terjadi ada pihak-pihak tertentu yang memerlukan 

laporan tadi sebagai bahan masukan utama dalam rangka mengkaji ulang untuk 

turut serta menyetujui atau sebaliknya menolak kelayakan laporan tadi sesuai 

dengan kepentingannya. Mungkin saja terjadi bahwa hasil studi kelayakan yang 

telah dinyatakan layak ternyata pada akhirnya tidak dilaksanakan. Hal ini 

misalnya, dapat disebabkan oleh pengambil keputusan akhir yang menolak karena 

adanya intervensi pihak lain yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi (Umar, 

2003). 

Dengan adanya studi kelayakan dalam berbagai kegiatan usaha atau 

proyek dapat memberikan manfaat yaitu kita dapat mengetahui sampai seberapa 

jauh gagasan usaha yang akan dilaksanakan mampu menutupi segala kewajiban-

kewajibannya serta prospeknya dimasa yang akan datang (Ibrahim, 2003). 

 

2.4 Lembaga-lembaga yang Memerlukan Studi Kelayakan Bisnis  

Hasil penilaian melalui studi kelayakan ini sangat diperlukan dan 

dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap usaha atau proyek yang dijalankan. Perusahaan yang melakukan studi 

kelayakan akan bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka katakana layak, 

sehingga pihak-pihak yang berkepentingan merasa yakin dan sangat percaya 

dengan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan. 
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Adapun pihak-pihak yang berkepentingan atau membutuhkan laporan 

studi kelayakan bisnis itu dapat dijelaskan dibawah ini: 

1. Pemilik Usaha 

Bagi penanam modal, studi kelayakan merupakan gambaran tentang usaha 

atau proyek yang akan dikerjakan dan melalui studi kelayakan mereka 

akan dapat mengetahui prospek perusahaan dan kemungkinan-

kemungkinan keuntungan yang diterima. Dengan studi kelayakan mereka 

akan dapat mengetahui jaminan keselamatan dari modal yang ditanam dan 

berdasarkan studi kelayakan ini pula mereka akan mengambil keputusan 

(decision making) terhadap penanaman investasi (Ibrahim, 2003). 

Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil analisis 

studi kelayakan yang telah dibuat, hal ini disebabkan para pemilik tidak 

mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh 

sebab itu, hasil studi kelayakan yang sudah dibuat benar-benar dipelajari 

oleh para pemilik, apakah akan memberikan keuntungan atau tidak 

(Kasmir dan Jakfar, 2003). 

2. Kreditor 

Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga 

keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap 

hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan 

lainnya tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang diberikan akan 

macet akibat usaha atau proyek tersebut sebenarnya tidak layak untuk 

dijalankan. Oleh karena itu untuk usaha-usaha tertentu pihak perbankan 

akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum 

pinjaman dikucurkan kepada pihak peminjam. Dilihat dari segi perbankan 

dan lembaga keuangan lainnya, peranan studi kelayakan bisnis menjadi 

lebih penting lagi untuk mengadakan penilaian terhadap gagasan usaha 

atau proyek yang mempunyai sumber dana dari lembaga tersebut. Dengan 

adanya studi kelayakan dalam berbagai kegiatan usaha atau proyek dapat 

diketahui sampai seberapa jauh gagasan usaha yang akan dilaksanakan 
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mampu menutupi segala kewajiban-kewajibannya serta prospeknya dimasa 

yang akan datang (Ibrahim, 2003). 

3. Pihak Manajemen Perusahaan 

Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang sudah 

ditugaskan. Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, 

sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha 

(Kasmir dan Jakfar, 2003). 

4. Pihak pemerintah  

Bagi pemerintah pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan 

apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat bagi 

perekonomian secara umum. Kemudian bisnis juga harus memberikan 

manfaat kepada masyarakat luas, seperti penyediaan lapangan pekerjaan. 

Pemerintah juga berharap bahwa bisnis yang akan dijalankan tidak 

merusak lingkungan sekitarnya, baik terhadap manusia, hewan maupun 

tumbuhan (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

5. Masyarakat Luas 

Bagi masyarakat luas dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat 

sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan kerja, 

terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan (terisolasi). Adanya bisnis 

tentu juga akan menyediakan sarana dan prasarana. Misalnya dengan 

dibukanya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, telepon, rumah 

sakit, sekolah, sarana ibadah, sarana olah raga, taman, dan lain-lain 

(Kasmir dan Jakfar, 2003). 

 

2.5 Biaya Kebutuhan Investasi  

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang 

memiliki jangka waktu relative panjang dalam berbagai bidang usaha. Investasi 

dilakukan dalam berbagai bentuk digunakan untuk membeli aset-aset yang 

dibutuhkan proyek tersebut (Kasmir dan Jakfar, 2003). 
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Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan dalam pembangunan proyek, 

terdiri dari pengadaan tanah, gedung, mesin, peralatan, biaya pemasangan, biaya 

feasibility study dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembangunan 

proyek. Untuk menentukan dana investasi secara keseluruhan disesuaikan dengan 

aspek teknis produksi, yaitu mengenai tanah, gedung, mesin, peralatan, biaya 

pemasangan mesin beserta pemasangan peralatan lainnya dan biaya lainnya 

(Ibrahim, 2003). 

Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan 

yang hendak dicapai yaitu : 

1. Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut 

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham 

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa 

Dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, 

yaitu: 

1. Investasi nyata (Real investment) 

Investasi nyata secara umum melibatkan asset berwujud yang dibuat dalam 

harta tetap seperti tanah, mesin, pabrik. 

2. Investasi finansial (Financial Investment) 

Investasi keuangan melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa, 

obligasi atau surat berharga. 

Secara umum komponen biaya kebutuhan investasi terbagi menjadi 

beberapa bagian sebagai berikut (Kasmir dan Jakfar, 2003):  

1. Biaya Prainvestasi 

a. Biaya pembuatan studi 

b. Biaya Pengurusan izin-izin 

2. Biaya pembelian aktiva tetap  

a. Aktiva tetap berwujud  

Misalnya: Tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor. 

b. Aktiva tetap tidak berwujud  

Misalnya: good will, hak cipta, lisensi, merek dagang 
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3. Biaya Operasional  

a. Upah dan gaji karyawan 

b. Biaya Listrik 

c. Biaya telepon dan air 

d. Biaya pemeliharaan 

e. Pajak 

f. Premi asuransi 

g. Biaya pemasaran 

h. Biaya-biaya lainnya 

 

2.6   Menetapkan MARR (Minimum alternatif Rate of Return)  

 

1. Tingkat suku bunga sebagai dasar perhitungan, Bila IRR < MARR  

tidak layak.  

2. Cara menetapkan MARR :  

3. Tambahkan % tetap pada ongkos modal (cost of capital )dari  

campany.  

4. Gunakan MARR yang berbeda untuk horizon perencanaan yang  

berbeda dari investasi awal.  

5. Gunakan rata-rata tingkat pengembalian modal para pemilik  

 

saham untuk semua perusahaan pada kelompok industri yang  

sama.  

Tingkat suku bunga Deposito ;  

MARR (sebelum pajak) = {MARR (Sesudah pajak)}/(1-t)  

  

Dimana t = Tingkat pajak pedapatan kombinasi.  

  

Ongkos untuk membiayai sebuah proyek disebut dengan ongkos modal 

(cost of capital). Cara termudah adalah dengan menentukan cost of capital 

masing-masing pembiayaan (biaya sendiri dan pinjaman) Kemudian 

menjumlahkan masing-masing  cost of capital dengan bobot tertentu; 

formulasinya adalah :  
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 Ic = rd. Id + (1-rd) ie, dimana :  

rd = rasio antara hutang dan modal seluruhnya.  

I-rd = rasio modal sendiri dang modal seluruhnya  

Id = rate of return dari modal pinjaman  

Ie = tingkat pengembalian untuk modal sendiri  

Ic = cost of capital 

 

2.7 Arus Kas (Cash flow) 

Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk 

(cash in) ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga 

menggambarkan berapa uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis yang 

dikeluarkan. Jadi arus kas adalah jumlah uang yang masuk keluar perusahaan 

mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut 

(Kasmir dan Jakfar, 2003). 

Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari 

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

yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan 

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

yang bukan dari usaha utama (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan 

dalam suatu periode baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang 

dijalankan maupun yang tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha utama. 

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

tenaga kerja dan biaya pemasaran (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

Jadi arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar perusahaan mulai 

dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Pentingnya 

kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan 

dikarenakan (Kasmir dan Jakfar, 2003): 
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1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari 

2. Kas digunakan untuk membayar berbagai kewajiban yang jatuh tempo 

3. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali 

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

flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

1. Kas awal (Initial Cash Flow), merupakan pengeluaran-pengeluaran pada 

awal periode untuk investasi. Contoh: biaya prainvestasi pembelian tanah, 

gedung, mesin, peralatan dan modal kerja. 

2. Kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha (Operasional 

Cash flow), seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang 

dikeluarkan pada suatu periode. 

3. Terminal Cash Flow merupakan uang khas yang diterima pada saat usaha 

tersebut berakhir. 

Adapun rumus penyusutan sebagai berikut: 

 

             
         

             
                 

 

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung aliran kas masuk, 

diantaranya sebagai berikut (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

1. Rumus aliran kas masuk dapat digunakan apabila investasi dilakukan 

dengan 100% modal sendiri, artinya tanpa modal pinjaman, sehingga 

aliran kas masuk, dapat dihitung dengan cara berikut ini: 

 

                                                  

 

Keterangann: 

 Earning Before Tax (EBT) atau laba sebelum pajak 

 Earning After Tax (EAT) atau laba setelah pajak 
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2. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                                 

 

Keterangann: 

 Earning Before Interest and Tax (EBIT) atau laba sebelum bunga dan 

pajak 

 Earning After Interest and Tax (EAIT) atau laba setelah bunga dan 

pajak 

Setiap usulan pengeluaran modal selalu mengandung dua macam aliran 

kas yaitu aliran kas keluar netto (net outflow of cash)yaitu yang diperlukan untuk 

investasi baru dan aliran kas masuk netto tahunan (net annual inflow of cash) 

yaitu sebagai hasil dari investasi baru tersebut, sering pula disebut “net cash 

procceds” atau “procceds” (Afandi, 2011). 

 

2.8 Tarif Pajak Penghasilan 

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif 

warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai 

keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur 

dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan 

Negara. 

Untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan 

kebawah hingga ribuan penuh. Adapun tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU 

PPH yang berlaku adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tarif pajak penghasilan UU RI No 17 tahun 2008-2009 

Penghasilan (Rp) Pajak 

0 – Rp25.000.000,- 

> Rp25.000.000 – Rp50.000.000 

> Rp50.000.000 – Rp100.000.000 

> Rp100.000.000 – Rp200.000.000 

> Rp200.000.000 

5% 

10% 

15% 

25% 

35% 

 

 



II-12 
 

2.9 Aspek-aspek Dalam Penilaian Studi Kelayakan Bisnis  

Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang 

direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari 

berbagai aspek. Dengan demikian dalam menyusun sebuah studi kelayakan bisnis, 

harus meliputi sekurang-kurangnya aspek-aspek sebagai berikut: 

 

2.9.1 Aspek Hukum 

Aspek ini mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan, 

jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dana 

yang berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat, izin yang diperlukan dan 

sebagainya (Husnan dan Suwarsono, dalam Emawati, 2007). 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), untuk memulai studi kelayakan suatu 

usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang 

melakukan aspek lain. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, 

kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian 

keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan prosedur lembaga yang 

mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Aspek ini penting 

karena sebelum usaha tersebut dijalankan, semua prosedur berkaitan dengan izin-

izin atau berbagai persyaratan telah dipenuhi terlebih dahulu. 

Secara umum dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan 

aspek hukum ini sebagai berikut (Charitsah, dkk., 2008): 

1. Bentuk Badan Usaha  

Ada beberapa jenis badan hukum yang lazim di Indonesia, misalnya 

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), koperasi yayasan, 

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

melakukan suatu investasi merupakan perusahaan besar, baik dari segi 

modal maupun jangkauan usahanya.  

2. Bukti Diri  

Kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan 

setempat yang dikenal dengan nama Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
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3. Tanda Daftar Perusahaan  

Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, haruslah membuat surat 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya masing-

masing.  

4. Nomor Pokok Wajib Pajak  

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan hal yang penting diteliti. 

Pengurusan NPWP juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta 

notaries ke Departemen Kehakiman. Pentingnya NPWP adar setiap usaha 

yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada 

pemerintah sesuai dengan Undang Undang Dasar negara Indonesia.  

5. Izin-izin Perusahaan  

Izin-izin perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 

 

Oleh karena itu hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini 

dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang 

jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan data yang 

diteliti. Adapun Surat dan dokumen-dokumen penting pada Badan Usaha 

(Sunyoto, 2014): 

1. Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang yaitu 

Perusahaan dagang (PD) adalah perusahaan yang didirikan serta dimiliki 

perseorangan. Seperti: usaha dagang (UD), perusahaan bangunan (PB), 

perusahaan otobis. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam 

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengaturan perusahaan 

dagang berdasarkan hukum kebiasaan. 

Syarat pendirian Usaha Dagang/Perusahaan Dagang: 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengelola usaha 

b. Foto copy Kartu Keluarga 

c. Nama Usaha 

d. Alamat tempat usaha 

e. Surat keterangan dari pemerintah setempat (RT, RW, kelurahan) 
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f. Semua dokumen diatas dapat diurus di kantor notaris di wilayah operasi 

usaha yang akan dibuka. 

Prosedur pengurusan perusahaan dagang: 

a. Pemohon/pemilik usaha/yang diwakilkan (dengan surat kuasa) datang 

ke notaris diwilayahnya dengan membawa semua persyaratan yang 

diperlukan. 

b. Akta notaris pembentukan UD/pd, biasanya akan selesai dalam waktu 

sekitar 14 hari kerja. Dokumen yang akan didapat antara lain, Akta 

notaris, Surat keterangan domisili, NPWP, Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan. 

 

2. Firma 

Menurut pasal 16 KUHD, Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang 

didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama 

bersama. Persyaratan: 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para pendiri (min.2 orang) 

b. Surat keterangan domisili dari kelurahan dimana Firma beroperasi. 

c. Nama lengkap dan pekerjaan pendiri Firma 

d. Keterangan lengkap mengenai Firma yang bersifat umum (misal, usaha 

yang dijalankan, cabang usaha, usaha lain yang akan dikerjakan oleh 

Firma bersangkutan. 

e. Foto copy surat kontrak rumah/kantor (jika sewa) dan/PBB 

3. Comanditaire Venootschap (CV) 

Comanditaire Venootschap adalah persekutuan firma yang memiliki satu 

atau beberapa orang sekutu komanditer. Ada 2 sekutu yaitu sekutu aktif 

(pengelola dan tanggung jawab usaha), dan sekutu pasif (pemodal CV). 

Persyaratan pendirian CV: 

a. Foto copy KTP pendiri CV (Min. 2 orang) 

b. Surat keterangan domisili dari kelurahan CV beroperasi. 

c. Data nama lengkap dan pekerjaan pendiri CV 
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d. Keterangan lengkap mengenai CV yang bersifat umum (misal, usaha 

yang dijalankan, cabang usaha, usaha lain yang akan dikerjakan oleh 

CV bersangkutan. 

e. Foto copy surat kontrak rumah,kantor (jika sewa) dan PBB 

4. Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang menjalankan usaha 

dengan memiliki modal yang terdiri dari saham-saham dan pemiliknya 

mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Prakteknya modal 

PT berupa saham dan sahamnya dapat dimiliki siapa saja. 

Persyaratan pendirian PT: 

a. Foto copy KTP pendiri 

b. Foto copy KK penanggung jawab PT 

c. Nama PT 

d. Modal dasar 

e. Modal disetor (ditempatkan ke modal dasar) 

f. Komposisi pemegang saham 

g. Alamat PT (Telepon, email, website) 

h. Rincian bidang usaha 

i. Fotocopy surat kontrak rumah/kantor (jika sewa) atau PBB 

5. Koperasi 

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang atau badan 

hukum, berlandaskan asas kekeluaran. Landasan hukum yaitu UURI 

No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Kepmen. Negara dan UKM 

RI No.104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan 

pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar 

koperasi. Persyaratan pendirian koperasi: 

a. Selanjutnya mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang 

sesuai jenis usahanya 

b. Dua rangkap akta pendirian koperasi 

c. Berita acara rapat pembentukan koperasi 

d. Surat Kuas 
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e. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya minimum sebesar 

pinjaman pokok yang wajib dilunasi oleh pendiri sendiri. 

f. Rencana kegiatan koperasi (minimum 3 tahun kedepan) 

g. Susunan pengurus dan pengawas 

h. Daftar hadir rapat pembentukan 

i. Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. 

 

2.9.2 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar adalah aspek utama yang perlu diadakan penilaiannya dalam 

menyusun studi kelayakan bisnis. Tujuannya untuk menguji serta menilai sejauh 

mana pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat mendukung perkembangan 

usaha atau proyek yang akan dilaksanakan. Pembahasan ini bisa dilihat dari segi 

daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan, prospeknya dimasa yang akan 

datang, dan kondisi pemasaran disamping program pemasaran. Daya serap pasar 

dari produk yang dihasilkan merupakan faktor yang perlu diperhitungkan secara 

cermat, karena daya serap pasar adalah dasar dalam penilaian terhadap kegiatan 

selanjutnya. Dalam perhitungan daya serap pasar, besarnya peluang pasar (market 

space) dan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan (market share) dari produk 

yang dihasilkan memerlukan perhitungan yang cermat dalam penelaahan studi 

kelayakan bisnis (Ibrahim, 2003). 

Pengkajian aspek pasar berfungsi menghubungkan manajemen suatu 

organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui informasi. Dengan perolehan 

informasi tersebut memungkinkan perusahaan menjadi lebih mengenal pasar 

terutama ketika diikuti dengan keputusan penciptaan produk dan pengenalan 

produk ke pasar. 

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

lain : 

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

permintaan dimasa yang akan datang. 

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

market space (market potensial) yang tersedia dimasa yang akan datang. 
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3. Berapa besar market share yang direncanakan berdasarkan pada rencana 

produksi. 

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

yang akan datang. 

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

telah direncannakan. 

Secara ringkas, baik tidaknya aspek pemasaran dari produk yang 

dihasilkan dapat dilihat dari segi (Ibrahim, 2003):  

1. Daya Serap Pasar 

Daya serap pasar merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan 

dalam memasarkan hasil produksi dari usaha atau proyek yang 

direncanakan. Untuk melihat daya serap pasar terhadap produk yang 

dihasilkan, pada umumnya dapat dilihat dari: 

a. Segi permintaan 

Permintaan dari produk yang dihasilkan dapat diketahui melalui daya 

serap pasar. Untuk menghitung daya serap pasar dari hasil produksi 

dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atas dasar konsumsi per kapita 

dan perhitungan atas dasar jumlah konsumsi nyata. 

b. Segi penawaran 

Dengan mengetahui jumlah konsumsi nyata dan jumlah penawaran dari 

sesuatu produk, perbedaan antara konsumsi nyata dengan penawaran 

adalah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pembukaan usaha baru. 

c. Menghitung market space dan market share 

Market space adalah peluang pasar (market potensial) yang dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan dan market space terjadi 

apabila permintaan lebih besar dari penawaran. Selisih yang terjadi ini 

merupakan ruang gerak bagi perusahaan untuk dapat masuk pasar. 

Sedangkan market share merupakan bagian yang dapat diambil oleh 

gagasan usaha (proyek) yang direncanakan. Kesempatan untuk 

mendapatkan market share sangat tergantung pada masing-masing 

perusahaan dalam melakukan kompetisi atau persaingan diantara 
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perusahaan dalam harga, kualitas, kuantitas, teknis produksi, 

penggunaan teknologi, dan lain sebagainya. 

2. Kondisi Pemasaran 

Kondisi pasar adalah keadaan pasar yang mendasari proses dan kegiatan 

pemasaran dari kegiatan usaha yang direncanakan, seperti rantai 

pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran dan biaya pemasaran, 

serta program pemasaran. 

3. Faktor Persaingan  

Faktor-faktor yang perlu dipelajari dan diperhitungkan terhadap usaha 

sejenis yang telah ada adalah bagaimana kapasitas produksi dan apakan 

perusahaan merencanakan untuk mengisi peluang yang masih ada. Jika 

perusahaan merencanakan untuk mengisi peluang yang ada, apakah 

perusahaan lakukan dengan cara memperbesar tingkat produksi, melalui 

penambahan jam kerja atau mereka membuka usaha baru. Jika mereka 

membuka usaha baru, berapa besar kapasitas produksi yang direncanakan, 

dimana didirikan dan bagaimana sumber modalnya serta teknologi apa 

yang digunakan. Perlu juga dipelajari kembali bagaimana strategi 

pemasaran yang mereka lakukan, baik dalam produk, harga, distribusi 

produk, maupun dalam kebijaksanaan promosi. 

 

A. Analisis Strategi Pemasaran  

Tujuan utama analisis strategi pemasaran adalah untuk mengetahui 

dukungan apa saja yang diperlukan agar pelanggan potensial mau membeli 

produk yang ditawarkan. Terutama dalam kondisi pesaing yang sangat ketat 

seperti saat ini, pelanggan banyak disuguhi dengan berbagai macam kelebihannya. 

Semua informasi tersebut datang dengan sangat cepat, sehingga kondisi ini 

mengakibatkan para analisis strategi pemasaran perlu mengetahui motifasi dan 

perilaku pelanggan pontesial. Mereka perlu mengetahui seberapa besar kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, selain itu perusahaan perlu mengetahui terhadap produk 

yang akan ditawarkan. 
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Salah satu strategi pemasaran yang dapat digunakan yakni strategi 

marketing mix ( strategi bauran pemasaran), melalui: 

 

1. Strategi Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen (Kasmin dan Jakfar, 2003), sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk  mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi 

yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. 

1. Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan 

serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam 

melayani masyarakat. Pertimbangan moto dan logo adalah sebagai berikut: 

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

b) Logo dan moto harus menarik perhatian. 

c) Logo dan moto harus mudah diingat. 

2. Menciptakan Merek 

Merek merupakan hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau 

jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama 

istilah, simbol, disain atau kombinasi semuanya. Agar merek mudah 

dikenal maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Mudah diingat . 

b) Terkesan hebat dan modern. 

c) Memiliki arti (positif). 

d) Menarik perhatian. 

3. Menciptakan kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus produk, penciptaan kemasan pun harus 

memenuhi berbagi persyaratan seperti: kualitas kemasan, bentuk warna 

dan persyaratan lainnya. 
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4. Keputusan Label 

Label merupakan sesuatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan 

dan merupakan bagian dari kemasan meliputi siapa yang membuat, 

dimana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakannya dan waktu kadaluarsa. 

 

2. Strategi Harga 

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai 

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

berikut : 

1. Untuk bertahan hidup 

Dalam hal ini tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud 

agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasar, dengan catatan harga 

murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. 

2. Untuk memaksimalkan laba 

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat 

sehingga yang laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat 

dilakukan dengan harga murah atau tinggi. 

3. Untuk menentukan market share (bagian pasar)    

Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah 

pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih 

keproduk yang ditawarkan. 

4. Mutu produk 

Tujuannya untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas 

pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin. Karena masih ada 

anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya 

lebih tinggi dari harga pesaing. 

5. Karena pesaing 

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya 

adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. 
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3. Strategi Lokasi  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi 

adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Dekat dengan kawasan industri. 

2. Dekat dengan lokasi perkantoran. 

3. Dekat dengan lokasi pasar. 

4. Dekat dengan pusat pemerintah. 

5. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. 

6. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disuatu lokal. 

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

 

4. Strategi Distribusi 

Kegiatan pemasaran selanjutnya adalah menentukan metode dan jalur yang 

akan dipakai dalam menyalurkan produk kepasar. Strategi distribusi juga 

mempunyai peran penting untuk menentukan bagaimana mencapai target pasar 

dan bagaimana untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi distribusi yang berbeda. 

Dasar penentuan saluran distribusi untuk produk konsumen dan saluran distribusi 

untuk produk industri dari: 

1. Dasar saluran distribusi untuk prosuk konsumen terdiri dari: 

a) Produsen – konsumen.  

b) Produsen – pengecer – konsumen.  

c) Produsen – pengecer – grosir – konsumen.  

d) Produsen – pengecer – grosir – agen – konsumen.  

2. Dasar saluran distribusi untuk produk industri terdiri dari: 

a) Produsen – pemakai barang industri. 

b) Produsen – dealer – pemakai barang industri. 

c) Produsen – agen – pemakaian barang industri. 

 

5. Strategi Promosi  

Dalam strategi ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan 

seluruh produk jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. Salah 

satu tujuan promosi perusahaan adalah untuk menginformasikan segala jenis 
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produk yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon konsumen yang baru. 

Terdapat empat sarana promosi yang dapat digunakan, meliputi: 

1. Periklanan  

2. Promosi penjualan (menjual secara langsung dengan memberikan 

potongan harga). 

3. Publisitas 

Misalnya kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan 

seperti: pameran dan bakti sosial 

4. Penjualan pribadi (secara langsung untuk meningkatkan penjualan) 

Dari uraian diatas sangat jelas sekali bahwa suatu perencanaan bisnis yang 

baik harus memuat rencana strategis dibidang pemasaran. Dengan adanya rencana 

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

ingin dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan, memperbesar 

pangsa pasar serta memperoleh keuntungan yang cukup baik. Pengambilan 

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

 

B. Membuat Pertanyaan 

Pertanyaan dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, dimulai dari 

demografi responden yang berisi tentang nama, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. 

Kemudian dilanjutkan dengan isi pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sebelumnya. 

1) Menentukan Skala Pengukuran Pertanyaan 

Perancangan skala perlu dilakukan penelitian jika penelitian yang 

dijalankan merupakan riset kuantitatif. Dalam pemberian skala, 

penelitian harus menggunakan angka sesuai jenis skala. Berikut ini 

merupakan skala likert skala ini mengukur tingkat peretujuan atau 

ketidak setujuan responden terhadap serangkaian pertanyaan yg 

mengukur suatu objek. Katagori yang digunakan oleh skala likert 

berupa analisis tingkat kepentingan dan kinerja dengan lima kategori 

sebagai berikut (Freddy, 2005) : 
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Tabel 2.2 kategori jawaban menurut skala 

Kategori Skala 

Sangat Penting 5 

Penting 4 

Biasa Saja 3 

Tidak Penting 2 

Sangat tidak Penting 1 

Sumber : Freddy  (2005). 

 

C. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen untuk menggunakan data 

sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Dengan kata lain validisitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu valid dalam hal mengukur apa saja 

yang akan diukur. Uji validitas dilakukan untuk menguji butir-butir pertanyaan 

kuesioner, dengan menggunakan teknik korelasi pada SPSS dapat diketahui 

tingkat validitas kuesioner sebagai alat uji. 

Validitas pengukuran dapat dilihat pada Corrected Item- Total Correlation 

tampilan SPSS uji reliabilitas. Corrected Item- Total Correlation adalah korelasi 

antara item bersangkutan dengan total item. Secara umum, jika nilai Corrected 

Item- Total Correlation lebih besar dari 0,2 maka pertanyaan tersebut dapat 

dikatakan valid. 

 

D. Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas adanya kepercayaaan terhadap alat uji instrumen, 

suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari 

pengujian tersebut menunjukkan tetap. Pengujian ini digunakan untuk menguji 

keadaan (kekonsistenan) data yang diproleh. Uji Relibialitas dilakukan jika butir-

butir pertanyaan kuesioner sudah dinyatakan valid maka perlu diuji tingkat 

reliabilitasnya dengan menggunakan teknik. Uji Reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan reliability analysis yang terdapat pada software SPSS 17.0 for 

windows. Koefisien kolerasi yang digunakan sebagai penilaian terhadap 

reliabilitas adalah sebagai berikut. 
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a. 0,800 – 1,000 = baik 

b. 0,600 – 0,799 = dapat diterima 

c. <  0,600 = kurang baik 

 

E. Sampel  

Berdasarkan anggota sampel harus dihitung berdasarkan teknik-teknik 

tertentu agar kesimpulan yang berlaku untuk populasi dapat dipertanggung 

jawabkan , disamping itu harus pula memenuhi teknik-teknik sampling seperti 

yang diuraikan sebelumkan. 

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s.d 500. 

2. Bila sampel dipecah lagi ke dalam kategori (laki-laki dan perempuan, 

pegawai, negeri, swasta, dsb), jumlah minimm sampel harus 30. 

3. Bila peneliti multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) maka 

jumlah anggota sampel minimal (10 kali) dari jumlah variabel yang 

akan dianalisis. 

4. Untuk peneliti yang sederhana, dengan pengendalian yang ketat, 

ukuran sampel bisa antara 10 s.d 20 elemen. 

 

2.9.3 Aspek Teknis (Operasi) dan Teknologi 

Aspek teknis dan manajemen operasi merupakan lanjutan dari aspek 

pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang 

direncanakan telah menunjukan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi 

pemasaran (Ibrahim, 2003). 

Aspek teknis produksi adalah aspek yang berhubungan dengan 

pembangunan dari proyek yang direncanakan. Aspek pokok yang perlu 

diperhatikan dalam aspek ini antara lain (Umar, 2003):  

 

1. Pemilihan strategi produksi dan perencanaan produk 

2. Proses Pemilihan atau penggunaan teknologi untuk produksi 

3. Penentuan kapasitas produksi yang optimal 

4. Perencanaan lokasi pabrik dan layout-nya, letak usaha dan layout-nya 

5. Rencana operasional dalam hal jumlah produksi  
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6. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi 

7. Pengawasan kualitas produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa 

 

Didalam menyusun studi kelayakan bisnis, aspek teknis perlu 

dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar karena kesalahan 

dalam menentukan aspek ini juga mengakibatkan perusahaan mengalami 

kegagalan. Banyak perusahaan yang telah jalan, namun aspek ini masih 

merupakan masalah yang memerlukan pemecahan karena kesalahan dalam 

memperhitungkan aspek teknis pada saat pendirian usaha (Ibrahim, 2003). 

Secara umum ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian 

aspek teknis atau operasi yaitu (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

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

pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat 

2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses 

produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi 

3. Agara perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam 

menjalankan produksinya 

4. Agara perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik 

untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya 

5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang 

dan dimasa yang akan datang. 

 

2.9.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Suatu usaha perlu didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik 

sebab sumber daya manusia yang ada haruslah disusun sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Beberapa hal yang akan dibahas pada aspek MSDM adalah 

perancangan struktur organisasi, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan 

program pelatihan. Perancangan struktur organisasi, struktur organisasi dapat 

memperlihatkan hubungan pelaporan, alokasi tugas dan tanggung jawab, dan juga 

pengelompokan menurut fungsi (Aditya, dkk, 2014). 
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 Adapun jenis-jenis struktur organisasi antara lain struktur fungsional, 

struktur divisional, struktur matriks, dan struktur organisasi campuran (Hibrid). 

Perencanaan tenaga kerja, pada fase perencanaan tenaga kerja ini adalah 

menentukan tenaga kerja pada posisi top management. Kemudian keperluan 

tenaga kerja dibawahnya, termasuk tenaga kerja pelaksana. Perusahaan harus 

mampu merencanakan melalui suatu proses perencanaan tenaga kerja (Aditya, 

dkk, 2014). 

 Aspek sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pihak 

perusahaan untuk menyediakan dan mendefinisikan kebutuhan tenaga kerja 

dengan kualitas dan kuantitas yang diperlukan.  Jika suatu usaha tidak memiliki 

kelayakan dalam aspek manajemen sumber daya manusia dapat berakibat fatal 

pada usaha tersebut karena perencanaan tenaga kerja yang buruk dapat 

menghambat proses dalam mencapai tujuan perusahaan. Karakteristik kelayakan 

aspek MSDM dilihat dari adanya struktur organisasi yang sesuai dan mendukung 

untuk kebutuhan perusahaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai 

dengan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dan penentuan 

jadwal kerja bagi tenaga kerja dan jadwal operasi pabrik (Aditya, dkk, 2014). 

 

2.9.5 Aspek Finansial 

Aspek Finansial atau keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk 

menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan 

meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya 

investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode 

termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan selama umur 

investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode kedepan, 

kriteria penilaian investasi dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

Tujuan menganalisis aspek finansial dari suatu studi kelayakan proyek 

bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan 

manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan 
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pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk 

membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai 

apakah proyek akan dapat berkembang terus (Umar, 2003). 

 

2.10 Biaya Modal Kerja  

Modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan 

usaha setelah pembangunan proyek siap, terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). 

1. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan 

terus dikeluarkan walaupun terjadi perubahan volume produksi yang 

diperoleh. Jadi, besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi yang diperoleh, seperti (Soekartawi, dalam Siregar, 

2009): 

a. Biaya tenaga kerja tidak langsung,  

Jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung adalah jumlah tenaga kerja 

dikalikan dengan gaji masing-masing yang telah ditetapkan per bulan. 

Untuk menentukan jumlah tenaga kerja tetap, baik pada tingkat atasan 

atau pimpinan serta bawahan disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan 

seperti tergambar dalam struktur organisasi. 

b. Bunga bank, 

Besarnya bunga bank dan pengambilan pokok pinjaman pada setiap 

bulan disesuaikan dengan kemampuan usaha atau proyek yang 

direncanakan, baik jumlah kredit, tingkat bunga, serta lamanya waktu 

pengembalian pinjaman. 

c. Biaya asuransi 

Jumlah biaya asuransi yang harus dibayar tergantung pada besarnya 

jumlah asset yang diasuransikan 

d. Dana Depresiasi (penyusutan) 

Jumlah dana penyusutan disesuaikan dengan jumlah dana yang dihitung 

setiap tahunnya berdasarkan metode yang digunakan. 
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2. Biaya tidak tetap (variable cost) 

Biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh, seperti biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan mentah atau bahan pembantu, upah tenaga kerja langsung, biaya 

transportasi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Biaya  tidak tetap juga 

dihitung pada setiap bulan dan tahun sesuai dengan rencana produksi yang 

telah disusun pada setiap tahunnya (Soekartawi, dalam Siregar, 2009). 

 

2.10.1 Sumber Pembiayaan atau Modal 

Untuk memenuhi kebutuhan biaya investasi dan modal kerja dapat 

dilakukan melalui dua sumber dana yang ada, yaitu (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

1. Modal Asing (Pinjaman) 

Adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya 

diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh 

dari pinjaman bank, lembaga keuangan seperti asuransi, dana pensiun, 

serta pinjaman dari perusahaan non-bank. 

2. Modal Sendiri  

Adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara 

mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Keuntungan 

menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak 

adanya beban biaya bunga. 

 

2.10.2 Analisis Kriteria Investasi 

Tujuan dari perhitungan kriteria investasi adalah untuk mengetahui sejauh 

mana gagasan usaha atau proyek yang direncanakan dapat memberikan manfaat 

(benefit), baik dilihat dari financial benefit maupun social benefit. Hasil 

perhitungan kriteria investasi merupakan indikator dari modal yang 

diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total 

biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis 

proyek. Apabila hasil perhitungan telah menunjukan feasible(layak), 

pelaksanaannya akan jarang mengalami kegagalan. Kegagalan hanya terjadi 

karena faktor-faktor uncontrollable seperti banjir, gempa bumi, perubahan 



II-29 
 

peraturan pemerintah, disamping data yang digunakan tidak relevan (Ibrahim, 

2003). 

Adapun kriteria investasi yang digunakan dalam analisis ini adalah: 

1. Net Present Value (NPV) 

2. Internal Rate of Return (IRR) 

3. Payback Period 

4. Tarif Pajak Penghasilan 

 

2.10.3 Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang menurut Kasmir dan 

Jakfar (2003) merupakan perbandingan antara Present Value (PV) kas bersih (PV 

dari proses) dengan PV investasi (capital outlays/modal yang dikeluarkan) selama 

umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan Net 

Present Value (NPV). 

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

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

cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumus yang biasa 

digunakan dalam menghitung NPV (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

 

     
            

      
   

            

(   ) 
                       

 

Dimana: 

r = Tingkat bunga pengembalian 

N= Tahun 

Dengan ketentuan: 

Jika NPV positif, maka investasi diterima, 

Jika NPV negative, sebaiknya investasi ditolak. 

 

Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan (cost of 

capital) adalah 20%, maka hitung NPV nya. 
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Adapun menurut Umar (2003) rumus untuk menghitung nilai sekarang 

perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan. 

 

NPV = ∑
   

(   ) 

 

   
 – I0............................................(2.5) 

 
Dimana: CFt = aliran kas pertahun pada periode t 

 I0  = investasi awal pada tahun 0 

 K  = suku bunga (discount rate) 

 

Kriteria Penilaian: 

o Jika NPV > 0, maka usulan proyek diterima 

o Jika NPV < 0, maka usulan proyek ditolak 

o Jika NPV=0, nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima                    

ataupun ditolak. 

 

2.10.4 Payback Period 

Payback Period merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

pengembalian modal yang ditanam pada proyek. Nilai tersebut dapat berupa 

presentase maupun waktu (baik tahun maupun bulan). Payback period tersebut 

harus lebih (<) dari nilai ekonomis proyek (Sutanto, dalam Siwindratama, 2011). 

Payback Period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu 

(periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat 

dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih 

merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan (dengan 

catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri). Adapun perhitungan 

yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi apabila kas 

bersih setiap tahun sama (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

 

PP = 
           

                
 x 12 Bulan        ..(2.6) 
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Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka 

hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut: 

1. PP sekarang lebih kecil dari umur investasi  

2. Dengan membandingkan industry unit usaha sejenis 

3. Sesuai dengan target perusahaan.  

 

2.10.5 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate Of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern. Adapun cara yang digunakan untuk mencari IRR, 

dengan menggunakan rumus berikut ini (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

 

IRR = P1 – C1 x 
     

     
                 7) 

 

Dimana: 

P1 = Tingkat bunga 1 

P2 = Tingkat bunga 2 

C1 = NPV 1 

C2 = NPV 2 

 

Jika perhitungan dengan cara trial and error, maka IRR dapat dicari 

dengan cara mencari NPV positif dan NPV negative terlebih dahulu sampai 

diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. 

Kesimpulan: 

Jika IRR lebih besar (>) dari bunga pinjaman maka diterima 

Jika IRR lebih kecil (<) dari bunga pinjaman maka ditolak 

 


