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2.1 Pupuk Organik 

 Pada hakikatnya pupuk organik merupakan pupuk yang memiliki 

kandungan dari bahan materi makhluk hidup, diantaranya dapat berupa pelapukan 

sisa tanaman yang telah mati, hewan yang telah mati, dan manusia yang telah mati 

dan membusuk. Pupuk organik biasa dalam bentuk padat atau cair yang 

digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Sutanto, 2002 

dikutip oleh Hapsari, 2012).  

Pupuk organik memiliki kandungan unsur organik yang lebih banyak 

dibandingkan dengan kadar haranya. Hal tersebut disebabkan karena sumber 

bahan organik yang berasal dari pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, limbah 

ternak, dan berbagai sampah (Sunardikarta, 2006 dikutip oleh Hapsari, 2012) 

Pupuk organik sangat bermanfaat untuk peningkatan produksi pertanian 

baik kualitas maupun kuantitas, dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dan 

meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik 

dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat 

mencegah degradasi lahan. Penggunaan pupuk organik terhadap lahan dan 

tanaman dapat bervariasi, dan berfungsi penting terhadap perbaikan sifat fisika, 

kimia biologi tanah serta lingkungan (Hapsari, 2012). 

Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, yang 

pada umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian-

bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar. Fungsi nitrogen yang 

terkandung ialah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar 

protein dalam tubuh tanaman. Pospor yang terkandung dalam pupuk organik 

berperan bagi tanaman dalam proses respirasi dan fotosintesis, penyusunan asam 

nukleat, pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah. Selain itu, pospor juga 

mampu merangsang perkembangan akar sehingga tanaman tahan terhadap 

kekeringan dan mempercepat masa panen. Kalium yang ada di dalam tubuh 

tanaman ialah sebagai garam anorganik (Hapsari, 2012). 
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kalium mempunyai peranan sebagai katalisator yaitu sebagai penyusun 

dan pembongkar karbohidrat, terutama di dalam pengubahan protein dan asam-

asam amino (Triwahyudi dikutip oleh Hapsari, 2012).  

 

2.2 Studi Kelayakan Bisnis 

 Studi kelayakan bisnis, suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam 

tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan 

layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. 

 Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut 

dilakukan untuk menetukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan 

manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. 

Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan 

memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang 

mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak 

hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditur, 

pemerintah, dan masyarakat luas. 

 Adapun pengertian bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan 

utamanaya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dalam 

perusahaan bisnis adalah keuntungan finansial. Namun dalam praktiknya 

perusahan nonprofit pun perlu dilakukan studi kelayakan bisnis karena 

keuntungan yang diperoleh tidak hanya dalam bentuk finansial akan tetapi, juga 

nonfinansial. Jadi, dengan dilakukannya studi kelayakan bisnis akan dapat 

memberikan gambaran apakah usaha atau bisnis yang diteliti layak atau tidak 

untuk dijalankan (Kasmir, 2012). 

 

2.3 Tujuan Studi Kelayakan 

 Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek 

dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu (Kasmir, 2012): 

1. Menghindari Risiko Kerugian 

Untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, karena di 

masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini 
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ada yang dapat diramalkanakan terjadi atau memang dengan sendirinya 

terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan 

adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko 

yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. 

2. Memudahkan Perencanaan 

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang yang akan terjadi daimasa 

yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan 

perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan 

meliputi berupa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek 

akan dijalankan, dimana lokasi proyek akan dibangun, siapa-siapa yang 

akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar 

kauntungan yang akan diperoleh serta bagaimana mengawasinya jika 

terjadi penyimpangan. Yang jelas dalam perencanaan sudah terdapat 

jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari  usaha dijalankan sampai waktu 

tertentu. 

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan 

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis 

tersebut telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Kemudian 

pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran 

dan sesuai dengan rancana yang sudah disusun. Rencana yang sudah 

disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah 

direncanakan. 

4. Memudahkan Pengawasan 

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan 

rencan yang sudah disusun, maka akan memudahkan pengawasan untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu 

dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah 

disusun. Pelaksanaan pekerjaan bisa sungguh-sungguh melakukan 

pekerjaannya karena merasa ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan 

pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. 
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5. Memudahakan Pengendalian 

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka 

apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan 

dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan 

pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang 

melenceng ke rel yang sesungguhnya, sihingga pada akhirnya tujuan 

perusahaan akan tercapai. 

 

2.4 Tahap-Tahap Dalam Studi Kelayakan Bisnis 

 Tahapan dalam studi kelayakan dilakukan untuk mempermudah 

pelaksanaan studi kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahap-tahap 

dalam melakukan studi kelayakan yang umum dilakukan sebagai berikut (Kasmir, 

2012): 

1. Pengumpulan Data Dan Informasi  

Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, 

baik yang berdifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dan 

informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat 

dipercaya, misalnya dari lembaga-lembaga yang memang berwenang 

untuk mengeluarkannya, seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, Badan 

Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengelola Pasar Modal 

(Bapepam), Bank Indonesia (BI), departemen teknis atau lembaga-

lembaga penelitian baik milik pemerintahmaupun swasta, pengumpulan 

data ini dapat dari primer maupun data sekunder dengan berbagai metode. 

2. Melakukan Pengolahan Data 

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. 

Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode  

dan ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk bisnis. Pengolahan 

ini dilakukan hendaknya secara teliti untuk masing-masing aspek yang 

ada. Kemudian dalam hal perhitungan ini hendaknya diperiksa ulang untuk 

memastikan kebenaran hitungan yang telah dibuat sebelumnya. 
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3. Analisa Data 

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dalam rangka 

menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kelayakan bisnis 

ditentukan dari kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria yang 

layak digunakan. Setiap jenis usaha memiliki kriteria tersendiri untuk 

dikatakan layak atau tidak tidak layak dilakukan. Kriteria kelayakan 

diukur dari setiap aspek untuk seluruh aspek yang telah dilakukan. 

4. Mengambil Keputusan 

Apabila telah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil dari 

pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan 

terhadap hasil tersebut. Mengambil keputusan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah 

ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak 

sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya 

5. Memberikan Rekomendasi 

Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kapada pihak-pihak 

tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Dalam memberikan 

rekomendasi diberikan juga saran-saran serta perbaikan yang perlu, jika 

memang masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen maupun 

persyaratan lainnya. Apabila suatu hasil studi kelayakan dinyatakan layak 

untuk dilanjutkan. 

 

2.5 Aspek-Aspek Penilaian Bisnis 

 Dalam melakukan pembuatan dan penilaian studi kelayakan melalui tahap-

tahap yang telah ditentukan, hendaknya dilakukan secara benar dan lengkap. 

Kemudian setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur, dan 

dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 

 Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan 

kelayakan suatu usaha. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi 

saling berkaitan. Artinya jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka perlu 

dilakukan perbaikan atau tambahan yang diperlukan (Kasmir, 2012). 
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2.6 Aspek Pasar Dan Pemasaran 

 Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lainnnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi 

dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada 

kegiatan pemasaran adalah untuk menciptakan pasara (Kasmir, 2012). 

 

2.6.1 Segmentasi Pasar, Pasar Sasaran, Dan Posisi Pasar 

2.6.1.1 Segmentasi Pasar (Market Segmentation)   

 Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok 

pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang 

berbeda pula. 

 Berikut ini adalah variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar 

konsumen menurut Philip Kotler, antara lain (Kasmir, 2012): 

1. Segementasi berdasarkan geografis terdiri dari: 

a. Bangsa 

b. Provinsi 

c. Kecamatan 

d. Iklim 

2. Segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari: 

a. Umur 

b. Jenis kelamin 

c. Ukuran keluarga 

d. Daur hidup keluarga 

e. Pendapatan 

f. Pekerjaan 

g. Pendidikan 

h. Agama 

i. Ras 

j. Kebangsaaan 
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3. Segmentasi berdasarkan psikografis terdiri dari: 

a. Kelas sosial 

b. Gaya hidup 

c. Karakteristik kepribadian 

4. Segmentasi berdasarkan perilaku terdiri dari: 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Kegunaan 

d. Tanggap terhadap suatu produk 

Variabel utama untuk melakukan segementasi pasar industrial sebagai 

berikut: 

1. Segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari: 

a. Jenis industri 

b. Besar perusahaan 

c. Lokasi perusahaan 

2. Karakteristik pengoperasian terdiri dari: 

a. Teknologi yang difokuskan 

b. Status pengguna (berat, sedang, atau ringan) 

c. Kemampuan pelanggan 

3. Pendekatan pembeli terdiri dari: 

a. Organisasi berfungsi pembeli 

b. Sifat hubungan yang ada 

c. Struktur kekuatan 

d. Kebijakan pembelian umum 

e. Kriteria 

4. Karakteristik personel industri terdiri dari: 

a. Kesamaan pembeli 

b. Sikap terhadap risiko 

c. Kesetiaan 
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5. Faktor situasional terdiri dari: 

a. Urgensi 

b. Pengguna khusus 

c. Besarnya pesanan 

 

2.6.1.2 Pasar Sasaran (Market Targeting) 

 Setelah segmentasi pasar selesai dilakuakan, maka terdapat beberapa 

segmen yang layak untuk digarap karena dianggap paling potensial. Secara umum 

pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap 

segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk 

dilayani. 

 Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi: 

1. Evalusai segmen pasar: 

a. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan 

terakhir (dalam rupiah), proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba 

dari setiap segmen. Yang dipilih adalah penjualan terakhir, proyeksi 

laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. 

b. Struktural segmen yang menarik  dilihat dari segi probabilitas. Kurang 

menarik apabila terdapat pesaing yang kuat atau agresif. Perhatikan 

juga ancaman dari produk pengganti (substitusi). 

c. Sasaran dan sumber daya perusahaan. Memperhatikan energi yang 

dimiliki oleh perusahaan, yaitu ketersedian sumber daya manusia 

termasuk keterampilan yang dimilikinya. 

2. Memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki 

nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak 

yang dapat dilayani: 

a. Pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran pasar dalam 

arti tidak ada perbedaan. Mencari apa yang sama dalam kebutuhan 

konsumen. Biasanya produk seperti permen yang bisa  ditujukan untuk 

semua orang. Keuntungannya adalah dapat menghemat biaya. 
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b. Pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, 

tujuan atau kepribadian. Seperti beda desain untuk industri mobil. 

Untuk pasar ini memerlukan biaya tinggi. 

c. Pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. 

 

2.6.1.3 Posisi Pasar (Market Positionig) 

 Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk 

produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menemtukan segmen 

mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin 

ditempati dalam segmen tersebut (Kasmir, 2012) 

 Strategi penetuan posisi pasar terdiri dari: 

1. Atas dasar atribut (harga murah atau mahal) 

2. Kesempatan penggunaan (sebagai minuman energi atau turun panas) 

3. Menurut kelas pengguna (sampo bagi orang dewasa atau anak-anak) 

4. Langsung menghadapi pesaing (kami nomor satu) 

5. Kelas produk (sabun kecantikan) 

Memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar: 

1. Identifikasikan keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai 

yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan, yaitu: 

a. Diferensiasi produk 

b. Diferensiasi jasa 

c. Diferensiasi personel. 

d. Diferensiasi citra. 

2. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat: 

a. Berapa banyak perbedaan dipromosikan. 

b. Perbedaan mana yang dipromosikan. 

3. Mewujudkan dan mengomunikasikan posisi dipilih.   

 

2.6.2 Strategi Buruan Pemasaran (Marketing Mix) 

Setelah strategi bersaing dan unsur segmentasi, target dan posisi pasar 

(STP) ditetapkan, maka selanjutnya perlu  diselaraskan dengan kegiatan 

pemasaran lainnya seperti strategi buruan pemasaran (marketing mix strategy). 
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2.6.2.1 Strategi Produk  

 Produk dapat berupa barang (benda berwujud) seperti buku, meja, kursi, 

rumah, mobil dan lain-lain dan jasa (tidak berwujud) seperti jasa dokter, jasa 

perbankan, jasa perhotelan, dan jasa lainnya (Kasmir, 2012). 

  Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan 

suatu produk antara lain: 

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. Baik lago maupun moto harus dirancang dengan 

benar. Pertimbangan pembuatan logo dan moto antara lain: 

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 suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal 

barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan 

sebagai nama, istilah, simbol, desain atau kombinasi dari semuanya. Agar 

merek mudah dikenal masyarakat, maka penciptaan merek harus 

mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: 

a. Mudah diingat. 

b. Terkesan hebat dan modern. 

c.  Memiliki arti (dalam arti positif) 

d. Menarik perhatian 

3. Menciptakan kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun 

harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti kualitas kemasan, bentuk, 

warna, dan persyaratan lainnya. 
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4. Keputusan label 

Label merupakan sesuatu yang dilengketkan  pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Didalam label harus 

menjelaskan waktu kadarluarsa, dan informasi lainnya. 

 

2.6.2.2 Strategi Harga 

 Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk 

mendapatkan suatu barang atau jasa. Penetuan harga sangat penting diperhatikan, 

mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya barang produk 

yang ditawarkan. 

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang 

tepat terhadap suatu produk adalah (Kasmir, 2012): 

1. Menentukan tujuan penetapan harga 

2. Memperkirakan permintaan, biaya dan laba 

3. Memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar 

4. Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga 

Besarnya harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan 

penentuan harga. Ada tiga strategi dasar dalam penetapan harga, yaitu (Kasmir, 

2012): 

1. Skimming Pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan 

setinggitingginya dengan tujuan bahwa produk memiliki kualitas tinggi. 

2. Penetration Pricing, yaitu dengan menetapkan harga yang serendah 

mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. 

3. Status quo Pricing, yaitu penetapan harga yang ditetapkan disesuaikan 

dengan harga yang ditetapkan pesaing. 

 

2.6.2.3 Strategi Lokasi Dan Distribusi 

Penentuan lokasi dan distribusi beserta saran dan prasarana pendukung 

menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau 

lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana 

dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh 

konsumennya. 
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 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalm 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 pemerintahan 

5. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat 

6. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi 

7. Sarana dan prasarana (jalan, listrik dan lain-lain) 

 

2.6.2.4 Strategi Promosi 

 Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan konsumen. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik 

calon konsumen yang baru. Paling tidak ada empat macam sarana promosi yang 

dapat digunakan oleh setiap perusahaan dan mempromosikan baik produk 

maupun jasanya (Kasmir, 2012). 

 Keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan antara lain: 

1. Periklanan (advertising) 

2. Promosi penjualan (sales promotion) 

3. Publisitas (publicity) 

4. Penjualan pribadi (personal selling) 

 

2.6.3 Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau objek itu (Sugiyono, 2012). 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul rpresentatif atau mewakili 

(Sugiyono, 2012). 

  

2.6.4 Peramalan (Forecasting) 

Peramalan adalah bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu 

keputusan untuk memperkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu 

produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan 

datang. Peramalan tergantung kepada adanya data historis yang cukup agar dapat 

diuraikan secara statistik dan juga tergantung kepada faktor- faktor pembentuk 

pasar yang relatif stabil (Rahmayanti, 2013). 

Metode yang digunakan pada peramalan ada dua yaitu metode peramalan 

kualitatif dan peramalan kuantitatif. Masing-masing metode mempunyai 

kelebihan tersendiri. Peramalan kuantitatif lebih baik digunakan untuk peramalan 

jangka pendek, sedangkan peramalan kualitatif lebih baik digunakan untuk 

peramalan jangka panjang. 

1. Metode Kualitatif 

Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang dilakukan oleh para ahli 

atau pakar. Metode ini diantaranya adalah metode Delphi, riset pasar, 

analogi historik, dan konsensus panel. 

2. Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif adalah peramalan yang merupakan analisis dari data 

masa lalu untuk mendapatkan kebijaksanaan di masa yang akan datang. 

Metode kuantitatif terdiri dari Teknik Deret Berkala (Time Series), Metode 

Eksplanatoris atau Kausal. 
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2.7 Aspek Teknis 

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, 1999 dikutip oleh Irfani, 2011) 

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 

kegiatanoperasional perusahaan (Prasetya, 2014). 

 

2.7.1 Tujuan Aspek Teknis 

Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek 

teknis atau operasi, yaitu (Kasmir, 2012): 

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. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam 

menjalankan produksinya. 
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4. Agar perusahaan bisa menetukan metode persediaan yang paling baik 

untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. 

5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang 

dan di masa yang akan datang. 

 

2.8 Aspek Hukum 

Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, 

dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan 

dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan 

mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting 

mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang 

berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah 

terpenuhi (Kasmir, 2012) 

Identifikasi badan hukum, Kriteria untuk menentukan adanya kedudukan 

sebagai suatu badan hukum terdiri dari (Siregar, 1991 dikutip oleh Aditya, 2014) 

yaitu:  

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 

2. Mempunyai tujuan tertentu. 

3. Mempunyai kepentingan pribadi. 

4. Adanya struktur organisasi yang teratur.   

Daftar Negativ Indonesia (DNI) adalah suatu aturan yang memuat daftar 

bidang usaha yang sudah tertutup untuk melakukan investasi. Artinya, jika suatu 

bidang tidak termasuk dalam DNI, maka bidang usaha tersebut secara legal layak 

didirikan di wilayah Indonesia. Perizinan Sebagai pedoman pelaksanaan izin 

usaha industri telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Tahun 

1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri 

(Aditya, 2014).  

 

2.9 Aspek Manajemen 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 
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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, 2014) 

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. 

Perencanaan program pelatihan, Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam 

program pelatihan, yaitu (Siregar, 1991 dikutip oleh Aditya, 2014): 

1. Orientasi isi  

2. Orientasi proses 

3. Orientasi  

4. Gabungan 

 

2.9.1 Kepentingan Perencanaan Sumber Daya Manusia 

 Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia (pegawai), 

yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional 

(Mangkunegara, 2011). 

1. Kepentingan individu 

Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi individu pegawai, 

karena dapat membantu meningkatkan potensinya, begitu pula kepuasan 

pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karier. 

2. Kepentingan organisasi 

Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi 

(perusahaan) dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi 

kualifikasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, dapat 

dipersiapkan calon-calon pegawai yang berpotensi untuk menduduki 

posisi manajer untuk masa yang akan datang. 
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3. Kepentingan nasional 

Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan 

nasioal. Hal ini karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat 

dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan 

produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam 

bidang tertentu untuk membantu program pemerintah. 

 

2.10 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 dikutip oleh Irfani, 2011). 

Rencana anggaran dari suatu proyeksi analisis finansial dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar investasi yang dibutuhkan dan sumber dana yang 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek. Analisis finansial dapat juga 

digunakan sebagai pertimbangan dalam permohonan kredit investasi dan kredit 

modal 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), profitability 

index serta rasio-rasio keuangan (Mukti, 2009). 

Dalam pengkajian aspek keuangan diperhitungkan berapa jumlah dana 

yang dibutuhkan untuk membangun dan kemudian mengoperasikan kegiatan 

bisnis. Dana untuk membangun usaha disebut dana modal tetap yang 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan pra-investasi, pengadaan tanah, gedung, 

mesin, peralatan dan biaya lain yang bersangkutan dengan pembangunan bisnis. 

Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk memutar roda operasi bisnis setelah 

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

2011). 
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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). 

 

2.10.1 Biaya Kebutuhan Investasi 

 Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk membeli 

aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut. Aset-aset tersebut biasanya berupa aset 

tetap yang dibutuhkan perusahaan mulai dari pendirian sampai dapat 

dioperasikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi kita harus membuat 

lebih dahulu biaya kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi yang digunakan 

untuk membeli berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan investasi tersebut 

(Kasmir, 2012). 

 Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya 

disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar biaya 

kebutuhan investasi meliputi: 

1. Biaya prainvestasi 

2. Biaya aktiva tetap 

3. Biaya operasi 

Secara umum komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut: 

1. Biaya prainvestasi terdiri dari: 

a. Biaya pembuatan studi 

b. Biaya pengurusan izin-izin 

2. Biaya pembelian aktiva tetap seperti: 

a. Aktiva tetap berwujud antara lain:  

 Tanah 
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 Mesin-mesin 

 Bangunan 

 Peralatan 

 Investasi kantor 

 Aktiva berwujud lainnya 

b. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain: 

 Good will 

 Hak cipta  

 Lisensi 

 Merek dagang 

3. Biaya operasional yang terdiri dari: 

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 

 

2.10.2 Arus Kas (Cash Flow) 

 Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan 

dalam periode tertentu. Cash flow mengambarkan tentang berapa uang yang 

masuk keperusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga 

mengambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.  

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 dari pendapatan yang 

lainnya yang bukan dari usaha utama. 
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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. 

Dalam cash flow semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya 

yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedimikian rupa, 

sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan 

datang. 

Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan  

dan biaya yang akan diperoleh dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan 

dalam suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang 

dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya  yang 

dikeluarkan tiap pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat kas akhir yang 

diterima perusahaan (Kasmir, 2012).  

Jadi 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 : 

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: 

1. Initial cash flow atau kas awal yang merupakan pengeluaran-pengeluaran 

pada awal periode untuk investasi, misalnya biaya prainvestasi, pembelian 

tanah, gedung, mesin, peralatan dan modal kerja. 

2. Operasional cash flow  merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan 

pada saat operasi usaha seperti: penghasilan yang diterima dan 

pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. 



II-21 
 

3. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha 

tersebut berakhir. 

Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung aliran kas 

masuk, diantaranya sebagai berikut: 

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 sebagai berikut: 

                   Aliran Kas Masuk Bersih = EAT + Penyusutan                (2.1) 

Catatan : 

Earning Before Tax (EBT) atau laba sebelum pajak 

Earning After Tax (EAT) atau laba setelah pajak 

Sedangkan rumus penyusutan sebagai berikut: 

                      
         

             
                                 (2.2) 

 

2. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah 

sebagai berikut: 

            Kas Masuk bersih = EAIT  + Penyusutan + Bunga (1 - Tax)     (2.3) 

Catatan : 

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

pajak. 

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

 

2.10.3 Kriteria Penilaian Investasi  

 Dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu 

usaha layak atau tidak untuk dijalankan ditinjau dari aspek keuangan. Kriteria ini 

sangat tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan dan metode mana 

yang digunakan. 

 Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. 

Dalam penilaian suatu usaha hendaknya penilai menggunakan beberapa metode 

sekaligus. Artinya, semakin banyak metode yang digunakan, maka akan semakin 
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memberikan gambaran yang lengkap sehingga diharapkan memberikan hasil yang 

akan diperoleh menjadi lebih sempurna (Kasmir, 2012). 

 Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu 

usaha atau investasi adalah: 

1. Payback Period (PP) 

Metode Payback Period (PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka 

waktu (periode) pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. 

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% 

mengunakan modal sendiri) 

    PP = 12
b-c

b-a









n

        

(2.4) 

Dimana : 

n = tahun terakhir dimana kas bersih belum bisa menutupi biaya investasi 

a = jumlah investasi 

b = jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke-n 

c = jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke- n +1 

Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka 

hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut: 

a) PP sekarang lebih kecil dari umur investasi  

b) Dengan membandingkan industri unit usaha sejenis 

c) Sesuai dengan target perusahaan 

Kelemahan metode ini sebagai berikut: 

a) Mengabaikan time value of maney (nilai uang dari waktu) 

b) Tidak mengabaikan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian 

2. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan 

perbandingan antara PV kas bersih (PV of proceed) dengan PV investasi 

(capital outlays/modal yang dikeluarkan) selama umur investasi. Selisih 

antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan Net Present Value 
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(NPV).  Untuk 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 adalah sebagai 

berikut: 

              
            

         
   
            

          
      

            

         
  -            (2.5)   

Dimana : 

r   = Tingkat bunga pengembalian  

N = Tahun 

Dengan ketentuan : 

Jika NPV positif, maka investasi diterima,  

Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak. 

3. 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 sebagai berikut: 

                                    
    

     -     
       -                              (2.6) 

Dimana: 

i1 = Tingkat bunga 1 (tingkak discount rate yang menghasilkan NPV 1) 

i2 = Tingkat bunga 2 (tingkak discount rate yang menghasilkan NPV 2) 

NPV1 = Net present value 1 

NPV2 = Net present value 2 

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

dengan cara mencari NPV positif dan NPV negatif 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. 


