
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan apapun sebelum menjalankan usahanya, sebaiknya perlu 

dilakukan evaluasi mengenai aspek-aspek kelayakan seperti aspek pasar, aspek 

finansial, aspek teknologi, aspek sumber daya dan lain sebagainya tentang 

bagaimana peluang usaha tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan, serta menghindari kerugian. Selain itu, 

perkembangan dunia usaha di Indonesia juga memperlihatkan ke arah yang 

menggembirakan. Terbukti dengan semakin menjamurnya berbagai bentuk badan 

usaha yang bergerak dalam bidang barang atau jasa, baik itu skala kecil maupun 

besar seperti Event Organizer.  

Event Organizer (EO) adalah penyelenggara acara. Dalam pengertian ini, 

yang dimaksudkan dengan event organizer lebih mengarah pada profesi, yaitu 

suatu lembaga, baik formal maupun non formal yang dipercaya untuk melakukan 

kegiatan, misalnya seperti peluncuran suatu produk, pesta, seminar, pagelaran 

musik, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa atau 

inisiatif Event Organizer sendiri. Event Organizer akan mengurus dan 

bertanggung jawab atas segala macam kebutuhan didalam suatu acara. Mulai dari 

kepanitiaan, dekorasi acara, sound system dan kelengkapan acara lainnya. Sudah 

banyak sekali Event Organizer yang ada di Pekanbaru, salah satunya adalah 

Cplusorganizer. 

Cplusorganizer merupakan Event Organizermilik CV. Concept Plus 

Organizer yang berdiri sejak tahun 2011. Kantor Cplusorganizer terletak dijalan 

Arcis nomor 101 Arengka Indah. Cplusorganizer telah menjalankan beberapa 

event besar maupun event kecil yang ada dikota Pekanbaru maupun diluar kota 

Pekanbaru. Cplusorganizer juga menjalankan beberapa acara berdasarkan 

permintaan dari PT dan sponsor seperti PT Sampoerna dan juga dari Capella 

Honda. Selama menjalankan usahanya, Cplusorganizer tidak luput dari 

keuntungan dan kerugian.  
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Berikut ini adalah beberapa event yang dijalankan oleh Cplusorganizer 

yang menyebabkan kerugian. 

Tabel 1.1 Data Event yang Mengalami Kerugian 

NO Event Kerugian 

1 Karapan Gizi Dancow Rp.20.000.000 

2 Soundsation Rp.50.000.000 

3 BPOM Rp.15.000.000 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kerugian yang dialami Cplusorganizer 

banyak dan tentu saja berpengaruh kepada keuangan Cplusorganizer. Hal ini 

membuat Cplusorganizer harus lebih berhati-hati dalam menjalankan event-event 

agar tidak terjadi kerugian lagi. 

Cplusorganizer mendapakan tawaran untuk menyelenggarakan event dari 

Capella Honda yaitu: 

Tabel 1.2 Penawaran Event oleh Capella Honda 

NO Nama Event Tanggal Tempat Budget(Rp) 

1 
Honda Modif 

Contest 
Oktober 2018 Pekanbaru 350.000.000 

2 
Honda Spot 

MotoShow 

Oktober 2018 Pekanbaru 300.000.000 

Oktober 2018 Duri 330.000.000 

November 2018 Pekanbaru 300.000.000 

November 2018 Pekanbaru 300.000.000 

November 2018 Bagan Batu 330.000.000 

Desember 2018 Pekanbaru 300.000.000 

3 Varioday 
Desember 2018 Pekanbaru 150.000.000 

Desember 2018 Pekanbaru 170.000.000 

 

Acara ini merupakan acara yang bertujuan untuk mempromosikan unit-

unit dari Honda di beberapa titik. Selama berlangsungnya acara tersebut, pihak 

Honda akan melakukan show case atau pameran unit-unit yang dikeluarkan dari 

Honda. Event ini juga menghadirkan talent lokal sebagai hiburan seperti band-

band lokal dan juga mengadakan beberapa lomba. Cplusorganizer akan 
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mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan event 

tersebut. 

Berikut ini adalah data pendahuluan dari perkiraan kebutuhan pelaksanaan 

event. 

Tabel 1.3 Perkiraan Kebutuhan Pelaksanaan Event 

NO Kebutuhan Detail 

1 
Venue dan 

perizinan 

-Sewa Tempat 

-Berkas Polsek Tampan 

-Pengamanan acara oleh intel polisi 

-SPSI dan Niba 

-Parkiran untuk pameran motor 

2 Stage dan tenda 
-Panggung 1 (6x12 meter) 

-Panggung 2 (4x10 meter) 

-Tenda 6 unit 

 

3 

 

Peralatan 

Entertaint 

-Sound system konser 

-Lighting konser 

-Ganset konser 

-Screen Multimedia konser 

-MC 

-Band 

-FDJ 

-Dancer 

-TL 

-Usher 

-Model 

-Video Editing 

-Photographer Documentation 

-Kamera LSDR dan Drone 

-Follow Spot Lamp 

-Alat Band 

-Unit Test Drive 

-Showdi dan Stage Manager 

4 Produksi Dekorasi 

-Cetak material promosi 

-Tax pajak branding 

-Dekorasi panggung 

-Dekorasi tenda 

-Meja dan kursi all area 

-Karpet all area 

 

Berdasarkan data pendahuluan diatas, event yang akan diselenggarakan 

banyak dengan rentang waktu yang berdekatan, serta ada beberapa titik dengan 

lokasi beda daerah yaitu Duri dan Bagan Batu. Selain itu kebutuhan yang 
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diperlukan untuk sekali event-nya sangat banyak sehingga membutuhkan biaya 

yang sangat banyak pula. Selain akan mendapatkan keuntungan, event ini bisa 

saja akan mengakibatkan kerugian bagi Cplusorganizer apabila tidak berhati-hati 

dalam perhitungan untuk pengerjaan event ini. Event yang akan dilaksanakan ini 

juga belum ada gambaran pelaksanaannya karena merupakan event baru, sehingga 

untukmenghindari kerugian seperti pengalaman sebelumnya diperlukan studi 

apakah event ini layak dilaksanakan Cplusorganizer. Oleh karena itu, penulis 

ingin melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Studi 

Kelayakan Penyelenggaraan Event Honda Modif Contest, Honda Spot 

MotoShow dan Varioday Oleh Cplusorganizer” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah event Honda 

Modif Contest, Honda Spot MotoShow dan Varioday layak untuk dilaksanakan 

oleh Cplusorganizer?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka diperoleh tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui kelayakan event Honda Modif Contest, Honda 

Spot MotoShow dan Varioday sebagai peluang usaha bagi Cplusorganizer dalam 

aspek hukum, aspek teknis dan aspek finansial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu Analisis Kelayakan Industri yang diperoleh di 

perkuliahan. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan layak atau tidak layaknya pelaksaan event Honda Modif 

Contest, Honda Spot MotoShow dan Varioday dilaksanakan oleh 

Cplusorganizer 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah sangat penting agar masalah utama dan obyek yang 

diteliti bisa dicapai tanpa dikaburkan dengan masalah lain yang akan muncul. 

Adapun batasan-batasan masalahnya sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya membahas tentang event Honda Modif Contest, 

Honda Spot MotoShow dan Varioday, sehingga tidak membahas secara 

mendetail tentang produk dari Honda. 

2. Aspek-aspek analisa kelayakan yang dibahas adalah aspek hukum, aspek 

teknis, serta aspek finansial. 

3. Tidak membahas aspek lingkungan karena Cplusorganizer merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa, sehingga kegiatan yang dilakukan 

tidak menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan hanya seperti 

kemacetan dan kebisingan. 

4. Tidak membahas aspek manajemen dan sumber daya manusia karena 

Cplusorganizer sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup dan juga 

sudah ada struktur tersendiri dalam memanajeman perusahaannya.  

6.  Tidak membahas aspek pasar dan pemasaran karena adanya penawaran 

langsung oleh perusahaan kepada Cplusorganizer, sehingga tidak perlu 

dilakukan analisa kelayakan aspek pasar dan pemasaran
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1.6 Posisi Penelitian 

Kriteria Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

Tahun  2014 2011 2017 

Peneliti Ario Teguh Prasetya  Yessi Friandini Sari Nurul Hasyati 

Judul Penelitian 

Analisis Kelayakan Bisnis Kertas 

Berbahan Baku Rumput Laut 

Sebagai Alternatif Bahan Baku 

Pada Industri Kertas 

1. Analisis Kelayakan Rencana 

Pendirian Usaha Tepung Ubi Kayu 

di Nagari Toboh Ketek Kecamatan 

Enam Lingkung Kabupaten Padang 

Pariaman 

1. Studi Kelayakan PeluangUsaha 

Event Organizer (EO) 

Cplusorganizer Dalam 

Penyelenggaraan Event Honda Modif 

Contest, Honda Spot MotoShow dan 

Varioday 

Tujuan 

Menghasilkan keputusan  kelayakan 

mengenai investasi bisnis industri 

kertas berbahan baku rumput laut 

bagi pembisnis dalam 

pengembangan industri kertas.  

Menganalisis kelayakan rencana 

pendirian usaha tepung ubi kayu di 

Nagari Toboh Ketek Kecamatan 

Enam Lingkung Kabupaten Padang 

Pariaman. 

menganalisa tingkat kelayakan event 

Honda Modif Contest, Honda Spot 

MotoShow dan Varioday untuk 

menjadi peluang usaha bagi 

Cplusorganizer berdasarkan aspek 

pemasaran, aspek teknis dan 

teknologi, dan aspek finansial. 

Objek penelitian Industri Kertas* Nagari Toboh Ketek Cplusorganizer 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar dalam penguraian singkat mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah dan sistematik penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan semua konsep dan teori yang relevan tentang penelitian, 

metode-metode yang digunakan dalam mengolah data, perhitungan 

ataupun pembahasan yang berhubungan dengan penelitian serta 

mendukung dalam pembuatan laporan dan pengolahan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dan metode-

metode yang digunakan pada proses penelitian yang kemudian 

digunakan dalam penulisan laporan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian serta proses dan hasil 

pengolahannya. 

BAB V ANALISA 

Berisi pembahasan atau analisa terhadap hasil pengumpulan dan 

pengolahan data. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran perbaikan untuk 

perusahaan yang diteliti. 

 

 

 

 


