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LANDASAN TEORI

2.1 Sampah

Sampah   merupakan   materi   atau zat,   baik   yang   bersifat organik

maupun  anorganik  yang  dihasilkan  dari  setiap  aktivitas  manusia.  Aktivitas

bisa dalam rumah tangga, industri, maupun kegiatan komersial. Sampah   menjadi

persoalan   yang   cukup   serius   bagi   masyarakat terutama di wilayah

perkotaan. Selama ini masyarakat membuang begitu saja sampah   ke   tempat-

tempat   sampah   dan   menyerahkan   urusan   selanjutnya kepada   petugas

kebersihan dan   urusan   selesai.   Tetapi   sesungguhnya permasalahan  tidak

selesai  sampai  di  situ.  Timbunan sampah  di  tempat pembuangan    akhir

menjadi problem tersendiri, problem kesehatan, pencemaran dan

keindahan lingkungan (Mifbakhuddin, dkk, 2010).

Di negara-negara yang sudah maju biasanya sampah sudah diperkenalkan

kepada anak-anak sekolah sejak dini. Pola itu meliputi reduce, reuse dan recycle,

serta composting (3RC) yang merupakan dasar pengelolaan sampah secara

terpadu. Reduce (mengurangi sampah) atau disebut juga precycling merupakan

langkah pertama untuk pencegah penimbunan sampah. Reuse (menggunakan

kembali) berarti menghemat dan mengurangi sampah dengan menggunakan

kembali barang-barang yang telah dipakai. Recycle (mendaur ulang) merupakan

kegiatan untuk mengolah kembali sampah sehingga dapat mengurangi

penumpukan sampah, dan composting yang merupakan dasar dari pengelolaan

sampah secara terpadu menjadi suatu pupuk organik (Sidarto, 2010).

2.2 Klasifikasi Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah

berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan menurut derajat keterpakaiannya,

dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya

produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam berlangsung.

Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan
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maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Sampah dapat diklasifikasikan

berdasarkan beberapa kriteria menurut sumber, tipe, dan sifatnya: (Hadiwiyoto,

1983)

1. Klasifikasi sampah berdasarkan sumbernya

Sumber-sumber sampah atau lokasi-lokasi penghasil sampah pada

umumnya berkaitan dengan tata guna lahan, misalnya daerah pemukiman,

perkantoran, pertokoan, industri, reaktor, pertambangan, rumah sakit, pasar

,hutan, pertanian dan lain-lain.

2. Klasifikasi sampah berdasarkan tipenya

Menurut tipenya sampah dibagi atas sampah padat, sampah cair, dan

sampah debu. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran

manusia, urin dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga; sampah

dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Sampah cair

adalah berbentuk cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi dan

dibuang ke tempat pembuangan sampah.

3. Klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya

Dilihat dari sifatnya, sampah di sini dibagi atas:

a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa

organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan

lain-lain. Yang termasuk sampah organik adalah daun-daunan, kayu,

kertas, karton, sisa-sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan,

potongan-potongan kayu, ranting, daun-daunan, rumput-rumputan pada

waktu pembersihan kebun atau halaman yang mudah diuraikan mikroba.

b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi,

gelas atau logam lain yang tersusun oleh senyawa-senyawa anorganik.

Sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroba.

4. Berdasarkan kemampuan diuraikan oleh alam (biodegradability) dapat

dibagi menjadi:

a. Biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna

oleh proses biologi baik aerob atau anaerob seperti sampah dapur, sisa-

sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.
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b. Non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses

biologi, seperti plastik, kertas, kain dan lainnya. Dari klasifikasi sampah

berdasarkan sumbernya yaitu: sampah dari rumah sakit dan balai

pengobatan, dan berdasarkan tipenya yaitu sampah yang berbahaya

seperti sampah patogen dari rumah sakit, sampah beracun dari sisa-sisa

pestisida, insektisida serta berdasarkan sifatnya yaitu sampah organik

yang dapat diuraikan oleh mikroba, serta kandungan bakteri yang sering

dijumpai pada sampah yaitu bakteri heterotrof yaitu bakteri yang

memanfaatkan sampah organik atau sisa-sisa makhluk

hidup sebagai sumber energinya diantaranya bakteri nitrit

(Nitrosococcus), bakteri nitrat (Nitrobacter) dan jenis Clostridium di

samping organisasi pembusuk utama, yang berperan dalam menguraikan

asam amino dalam protein makhluk hidup, baik dari sampah tumbuhan

maupun hewan menjadi senyawa amoniak maka sampah sangat

cenderung menimbulkan penyakit terutama manusia yang berhubungan

erat dengan sampah tersebut diantaranya yang paling dekat adalah

pemulung sampah di TPA.

2.3 Proses Pengelolaan Sampah

Secara umum kegiatan pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan

pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir atau ke tempat

pemusnahan. Dalam hal ini semua sampah dipandang sebagai barang yang tidak

berguna dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga mengelola sampah dianggap

sebagai membuang biaya dan biasanya masyarakat enggan untuk membuka usaha

pengelolaan sampah dan akhirnya pengelolaan sampah di bebankan kepada

pemerintah. Secara garis besar proses pengelolaan sampah dapat dilakukan

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Sidarto, 2010):

1. Sampah dikumpulkan ke tempat pengumpulan sampah dari rumah-rumah

penduduk dengan menggunakan alat angkut berupa gerobak dorong setiap

hari atau paling lama dua hari sekali.



II-4

2. Sampah dipisah-pisahkan sesuai jenisnya yaitu, plastik, kertas, kaca  logam,

dan sampah organik kedalam tempat yang telah disediakan.

3. Setelah dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya, selanjutnya dilakukan

pengepakan.

4. Sampah dari plastik, kertas, dan kaca-logam, langsung dijual kepada

pengepul sampah.

5. Untuk sampah organik diproses menjadi kompos dan setelah jadi dapat

dijual kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan.

2.4 Teknik Pembuatan Pupuk Organik Cair

Untuk membuat pupuk organik cair dibutuhkan alat atau wadah yang

disebut dengan komposter. Komposter dapat berupa tong sampah plastik yang

dimodifikasi. Alat dan bahan adalah sebagai berikut (Lembaga Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Andalas, 2010) :

1. Drum plastik ukuran 20 liter, 1 buah

2. Pipa paralon ukuran panjang 13 cm, diameter 1 inch, 2 buah

3. Pipa paralon ukuran panjang 10 cm, diameter 1 inch, 1 buah

4. Pipa paralon ukuran panjang 9 cm, diameter 1 inch, 1 buah

5. Sambungan pipa berbentuk T, 2 buah

6. Sambungan pipa berbentuk L, 1 buah

7. Kran plastik, alat bor, meteran, kasa plastik, lem PVC

8. Gulma Tithonia Dan Sampah Organik Rumah Tangga

Cara Membuat kompos cair

1. Buat dua lubang udara disisi kanan dan kiri tong, dengan menggunakan bor.

Diameter lubang harus sama dengan diameter pipa paralon. Buat satu

lubang lagi disisi lain tong, yang lebih rendah dari lubang sebelumnya (10

cm dari dasar tong). Buat lubang-lubang kecil dibadan pipa paralon 13cm,

dan pipa paralon 10cm. lalu bungkus badan pipa tersebut dengan kasa

plastik hingga tertutup rapi.

2. Instalasi udara untuk komposter dapat dirangkai, di mulai dari memasang

pipa paralon 13 cm masing-masing pada lubang kanan dan kiri. Kedua pipa
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dimasukkan dari arah dalam keluar. Pipa didorong dari dalam hingga keluar

3 cm dari lubang, dan sisanya 10 cm berada dalam tong. Kedua ujung pipa

yang keluar tersebut di tutup dengan kasa plastik. Potong kasa plastik

berbentuk lingkaran dengan diameter 1 cm lebih panjang, dari diameter

pipa. Beri lem PVC disekitar ujung pipa lalu tempelkan kasa, atur hingga

tertutup rapi. Selanjutnya kedua pipa 13 cm tadi disambung dengan

sambungan pipa berbentuk T. Dari kaki sambungan T tersebut, dirangkaikan

dengan pipa paralon 10 cm.Pasang sambungan pipa L pada bagian ujung

bawah pipa paralon 10 cm. Sambungan pipa L, dipasang dengan arah

kakinya mengarah ke lubang yang akan dipasangi kran (lubang ke tiga).

Pasang kran plastik pada lubang ketiga tersebut. Masukkan pipa paralon 9

cm, untuk menyambungkan antara lubang kran plastik dengan pipa L.

3. Cincang bahan baku (tithonia dan sampah organik) hingga berukuran 2-5

cm. Taburkan bioaktivator 1% (dari jumlah bahan baku), pupuk kandang

yang sudah matang sebanyak 10% ke atas bahan baku, aduk hingga

tercampur rata. Siram dengan air hingga diperoleh kelembaban sekitar 50%,

langsung masukkan ke dalam drum plastik. Inkubasi

selama 4-6 minggu, tergantung dari bahan baku, dimulai pada hari ketiga

dan selang waktu yang sama dilakukan pengadukan dan pembalikan agar

aerasi di dalam drum berlangsung baik.

4. Pupuk organik yang dihasilkan dalam bentuk cairan disebut ekstrak pupuk

organik cair. Hasil pupuk cair ini baru bisa dipanen setelah berumur 4-6

minggu, dan setelah itu dapat di panen setiap 2 hari sekali. Pengambilan

ekstrak sebaiknya tidak langsung dihabiskan semua, agar proses

pengomposan selanjutnya bisa berlangsung lebih cepat.

2.5 Tata Cara Pembuatan Pupuk Kompos Padat

Bahan baku terdiri dari 80% bahan organik, 10% pupuk kandang, dan

10% dedak. Untuk pembuatan kompos sebanyak 1 ton diperlukan:

Bahan – bahan (Subandi, 2010) :

1. Bahan organik (dirajang) 800kg
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2. Pupuk cair organik 1 liter

3. Molase atau gula (1/2 kg gula merah dilarutkan dalam air hingga volumenya

menjadi 1 liter)

4. Dedak bekatul 10 kg

5. Pupuk kandang 10 kg

6. Air tanah sumur secukupnya

Peralatan:

1. Karpet/terpal plastik

2. Plastik penutup

3. Cangkul, ember, gembor dan thermometer

Cara pembuatan:

1. Campurkan bahan organik, dedak dan pupuk kandang secara merata

2. Larutkan EM dan cairan molase, siramkan kebahan organik secara merata

sambil diaduk

3. Lakukan penyiraman sampai kadar air mencapai 30%

4. Hamparkan adonan diatas lantai yang kering atau diatas alas plastik dengan

ketinggian 15-20 cm

5. Tutup dengan terpal. Suhu ideal proses pengomposan dibawah 500 C. Jika

suhu bahan tinggi buka terpal sewaktu-waktu untuk menurunkan suhu bahan

6. Biarkan proses fermentasi selama 4-7 hari, dan pupuk kompos siap di

gunakan

2.6 Manfaat Studi Kelayakan

Seperti yang diketahui, hasil dari studi kelayakan bisnis ialah laporan

tertulis yang menyatakan bahwa layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan.

Berikut dijelaskan manfaat studi kelayakan bisnis untuk pihak-pihak terkait

(Kasmir, 2007) :

a. Pihak Investor

Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan

pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan
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mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menenamkan

modal pada bisnis yang akan dikerjakan itu. Dari laporan studi kelayakan ini

investor tersebut dapat mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh

serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya.

b. Pihak Kreditor

Pendanaan bisnis dapat juga dipinjam dari bank. Pihak bank, sebelum

memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi

kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi

lan, misalnya bonafiditas dan tersedianya aguanan yang dimiliki perusahaan.

c. Pihak Manajemen Perusahaan

Studi kelayakan dapat dibuat oleh pihak internal atau pihak eksternal

persahaan. Terlepas dari itu, sebagai pihak yang menjadi project leader,

sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan, misalnya

dalam hal pendaaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana

pendanaan dari investor dan dari kreditor.

d. Pihak Pemerintah dan Masyarakat

Penyusunan studi kalayakan bisnis perlu meperhatikan kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah

dapat secara langsung maupun tidak langsung mempenggaruhi kebijakan

perusahaan. Misalnya dalam hal suat-surat perizinan. Pihak perusahaan juga

hendaknya mampu membantu kebijakan pemerintah misalnya dengan

penerimaan tenaga kerja masal.

2.7 Aspek - Aspek dalam Penilaian Kelayakan

Dalam melakukan studi kelayakan melalui tahap-tahap yang telah

ditentukan, hendaknya dilakukan secara benar. Kemudian setiap tahapan memiliki

berbagai aspek yang harus diteliti, diukur dan dinilai sesuai dengan ketentuan

yang telah ditentukan.

Secara umum prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan

adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek teknis aspek

manajemen, aspek sosial ekonomi.
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2.7.1 Aspek Hukum

Aspek hukum ialah hal-hal yang berhubungan dengan unsur legalitas

bisnis. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan yaitu:

1. Badan hukum apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan

usaha yang akan didirikan

2. Komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan (komiditas) yang

diperbolehkan atau dilarang undang-undang

3. Cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak

4. Teknis operasional mendapatkan izin dari instansi/ departemen/dinas terkait

atau tidak

Menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang

meliputi ketentuan hukum yang berlaku diantaranya :

1. Izin lokasi

2. Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV atau berbentuk

badan hukum lainnya

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

4. Surat tanda daftar perusahaan

5. Surat izin tempat usaha dari pemda setempat

6. Surat tanda rekanan dari pemda setempat

7. SIUP setempat

2.7.2 Aspek Lingkungan

Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat.

Hal ini disebabkan lingkungan disatu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang

akan dijalankan, namun disisi lain lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi

perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan,

baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan

dijalankan.

Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehinggga

menimbulkan dampak bagi lingkungan disekitar lokasi bisnis. Perubahan

kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa
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semakin ramainya lokasi disekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial,

timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat

masuknya tenaga kerja dari luar daerah.

Analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab “apakah lingkungan

setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis

bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya?”. Suatu ide bisnis

dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide

bisnis dan ide bisnis tersebut  mampu memberikan manfaat yang lebih besar

dibandingkan  dampak negatifnya di wilayah tersebut.

Aspek  lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi lingkungan operasional

2. Menganalisis kondisi lingkungan industri

3. Menganalisis lingkungan ekonomi

4. Menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan

5. Menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan

dampak negatif bisnis terhadap lingkungan.

A. Lingkungan bisnis

Merupakan  unsur  yang ada diluar perusahaan dan tidak dapat

dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada diluar organisasi (Robinson,

2007).

B. Lingkungan Operasional

Lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional

perusahaan.  Lingkungan operasional adalah lingkungan yang paling dekat dengan

semua aktivitas perusahaan.  Lingkungan operasional meliputi :

1. Lingkungan pesaing

Pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk,

baik berupa barang atau jasa, kepada pelanggan. Pesaing sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan bisnis. Perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing

untuk dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap
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kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat

penting dalam menentukan strategi bisnis. Analisis pesaing dalam lingkungan

operasional dapat dilakukan dengan menggunakan matriks profil persaingan.

2. Lingkungan Pelanggan

Pelanggan adalah pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pelanggan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis karena pelanggan

sumber pendapatan. Analisis pelanggan dalam lingkungan operasional

dilakukan dengan analisis reaktif  dan proaktif. Analisis reaktif adalah analisis

masalah pelanggan setelah kejadian.  Analisis proaktif adalah memperkirakan

kecenderungan dan masalah sebelum terjadi. Selain itu dilakukan pula

analisis segmentasi pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan sesuai

dengan karakteristiknya.

3. Lingkungan Pemasok

Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja,

keuangan dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Pemasok memegang

peranan  yang sangat penting bagi kelancaran bisnis. Pemilihan pemasok

dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Analisis pemilihan pemasok dalam

lingkungan operasional dapat dilakukan dengan CPM antar pemasok.

4. Lingkungan Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memeiliki peranan yang penting dalam

bidang keuangan, dan semakin penting jika sebagian besar permodal

perusahaan berasal dari kredit. Dalam memilih kreditor, perusahaan harus

memperhatikan bunga dan persyaratan kredit.

5. Lingkungan Pegawai

Pegawai merupakan aspek yang paling penting, karena pegawai adalah

pelaku yang menunjang tujuan perusahaan tercapai.

C. Lingkungan Industri

Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah untuk

masuk ke pasar sehingga persaingan dalam pasar ini akan semakin ketat. Kondisi

persaingan yang ketat mengharuskan penyusunan strategi harus didasarkan pada
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analisis masing-masing sumber. Ancaman pendatang baru dipengaruhi oleh besar

kecilnya hambatan masuk dalam satu industri, yaitu :

1. Skala ekonomi

2. Diferensiasi produk

3. Persyaratan permodalan

4. Keunggulan biaya

5. Akses ke saluran distribusi

6. Kebijakan pemerintah

Selain adanya hambatan masuk, pendatang baru akan berpikir dua kali jika :

(1) pemain lama memilki sumber daya penting yang dapat digunakan untuk

menyerang balik, seperti kelebihan modal, kapasitas produksi, serta kedekatan

dengan saluran distribusi pelanggan. (2) Pemain lama kemungkinan akan

menurunkan harga untuk mempertahankan market share atau karena industri

keseluruhan kelebihan kapasitas. (3) Pertumbuhan industri yang lambat sebagai

akibat masuknya pendatang baru atau mungkin karena pengaruh kinerja keuangan

kolega-kolega yang terlibat.

Pemasok akan memiliki kekuatan jika :

1. Pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan

2. Produk yang dihasilkan unik sehingga sulit untuk mencari pengganti

3. Produk pemasok sangat penting bagi pembeli

4. Pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah

industri pembeli

5. Pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok

Pembeli akan mempunyai kekuatan tawar, jika :

1. Pembeli terkosentrasi membeli dalam jumlah besar

2. Produk yang dibeli dari industri standar atau tidak terdiferensiasi

3. Produk yang dibeli dari industri mempunyai porsi yang signifikan dari biaya

beli sehingga tidak ada kenaikan harga atau perusahaan lain menawarkan

harga yang lebih murah akan segera berpindah

4. Produk yang dibeli hanya akan mendatangkan keuntungan  kecil bagi pembeli
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5. Produk yang ditawarkan industri dipandang memiliki resiko keuangan yang

tinggi

6. Produk yang ditawarkan  industri dipandang tidak begitu penting bagi

pembeli

7. Pembeli memilki ancaman yang kuat untuk berintegrasi ke belakang masuk

ke industri pemasok

Ancaman produk pengganti akan kuat, jika :

1. Konsumen memiliki switching cost yang rendah sehingga mudah untuk

berpindah ke produk yang lain

2. Produk pengganti memiliki harga yang murah dengan kualitas yang sama

atau lebih tinggi

Intensitas rivalitas antarpemain dalam industri dipengaruhi oleh struktur biaya

produk, tingkat diferesiasi produk, pertumbuhan industri, dan tingkat kapasitas

terpasang. Semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur biaya produksi,

semakin tinggi intensitas rivalitas. Semakin homogen produk, semakin tinggi

rivalitas. Pertumbuhan industri yang menurun dan tingkat kapasitas terpasang

yang besar akan mempengaruhi intensitas rivalitas antar pelaku industri.

Intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri tergantung pada :

1. Jumlah pesaing banyak dengan kekuatan berimbang

2. Pertumbuhan industri lambat

3. Produk atau jasa yang dihasilkan kurang terdiferensiasi atau memiliki

switching cost yang rendah

4. Produk memiliki biaya tetap tinggi dan tidak tahan lama

5. Penambahan kapasitas dalam jumlah besar akan mengganggu keseimbangan

permintaan dan penawaran dalam industri

6. Rintangan keluar yang tinggi

7. Pesaing memiliki perbedaan dalam strategi, asal, dan kepribadian.
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D. Lingkungan Jauh

Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar

operasional perusahaan. Analisis ini digunakan untuk menyerang maupun

bertahan terhadap faktor lingkungan dengan merumuskan strategi yang

memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Lingkungan jauh adalah

sebagai berikut :

1. Lingkungan ekonomi

Variabel-variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis

diantaranya adalah ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang

dapat dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat, suku bunga primer,

laju inflasi, tingkat pasar uang, defisit anggaran pemerintah, produk domestik

bruto, pola konsumsi, pengangguran, tingkat produktivitas pekerja, nilai dollar di

pasar dunia, kecenderungan pasar saham, kondisi ekonomi luar negeri, faktor

ekspor/impor, pergeseran permintaan barang dan jasa, perbedaan pendapatan antar

negara, fluktuasi harga, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan

organisasi-organisasi dunia seperti MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), G20,

OPEC, WTO, APEC. Indikator yang digunakan dalam pengukuran lingkungan

ekonomi adalah income per kapita, penyerapan tenaga kerja, peningkatan upah

rata-rata, serta dampak negatif bisnis bagi perekonomian di wilayah tersebut.

Contoh pembangunan jembatan Suramadu.

a. Lingkungan sosial budaya

Faktor sosial dan budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar

dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah

kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan

eksternal perusahaan, yang berkembang dari pengaruh budaya, ekologi,

demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Contoh : dibangunnya kawasan

industri menarik tenaga kerja sehingga menimbulkan keramaian.

b. Lingkungan politik

Suatu negara yang kondisi politiknya tidak stabil memiliki resiko bisnis

yang tinggi.  Faktor politik berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti peraturan tentang
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perdagangan yang, undang-undang antitrust, program perpajakan, UMR,

kebijakan polusi, penetapan harga, peraturan perlindungan bagi pekerja.

c. Lingkungan teknologi

Penemuan teknologi baru dalam bidang bisnis sering kali mempunyai

pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis terhadap

perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan

ancaman bisnis kondisi yang akan datang. Contoh : teknologi internet

berdampak pada peluang dan ancaman bisnis

d. Lingkungan ekologi

Lingkungan ekologi adalah hubungan antara manusia dan mahluk hidup

lainnya dengan udara, tanah, dan air, yang mendukung kehidupan mereka

sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Contoh : Bisnis pembuatan tahu

menghasilkan limbar cair yang sangat bau dan mencemari air sungai.

2.7.3 Aspek Pasar dan Pemasaran

2.7.3.1 Pengertian Pasar dan Pemasaran

Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh

pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan

pasar.

Secara sederhana, definisi pasar ialah tempat terjadinya transaksi jual beli

(penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi

pada waktu dan tempat tertentu. Namun seiring kemajuan teknologi, transaksi jual

beli antara pembeli dan penjual bisa saja tidak bertemu secara langsung, mereka

dapat saja berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses

pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang

diperjualbelikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut

W.J. Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk

memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk

membelanjakannya.
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Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan

dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai

kepada pihak lain (Kasmir, 2007).

Tujuan pemasaran jasa atau produk secara umum adalah sebagai berikut:

a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan atau

merangsang konsumen

b. Memaksimumkan kepuasan konsumen

c. Memaksimumkan pilihan (ragam produk)

d. Memaksimumkan mutu hidup (kualitas, ketersediaan, harga pokok barang)

e. Meningkatkan penjualan dan jasa

f. Ingin menguasi pasar dan menghadapi pesaing

g. Memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa

h. Memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa

2.7.3.2 Segmentasi, Target dan Posisi di Pasar

Perusahaan hendaknya mengetahui pasar dimana produk/jasa yang akan

diproduksi akan ditawarkan. Tindak lanjut dari penentuan pasar adalah melakukan

segmentasi pasar karena sifat pasar yang heterogen. Agar perusahaan lebih mudah

masuk ke pasar yang heterogen, hendaknya hendaknya pasar tersebut dipilah-

pilah sehingga membentuk segmen-segmen yang relatif homogeny. Selanjutnya

setelah pasar yang  dituju menjadi homogeny, perusahaan hendaknya melakukan

keputusan memilih sasaran yang lebih jelas. Hal ini dilakukan karena perusahaan

memiliki sumber daya terbatas untuk dapat memenuhi pasar walaupun telah

disegmentasikan. Setelah sasaran pasar menjadi lebih terarah, produk hendaknya

memiliki posisi yang jelas di pasaran.

a. Segmentasi Pasar

Pasar terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal,

misalnya keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian dan

praktek-praktek pembeliannya. Komponen-komponen utama dari aspek

segmentasi pasar antara lain :
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1. Aspek Geografis

a) Bangsa

b) Negara

c) Provinsi

d) Kabupaten/Kotamadya

2. Aspek Demografis

a) Usia

b) Jenis Kelamin

c) Pendapatan

3. Aspek Psikografis

a) Kelas Sosial

b) Gaya hidup

c) Kepribadian

4. Aspek Prilaku

a) Kesempatan

b) Tingkat penggunaan

c) Status kesetiaan

d) Tahap kesiapan pembeli

b. Menetapkan Pasar Sasaran

Setelah segmen pasar diketahui, selanjutnya perusahaan perlu melakukan

analisis untuk dapat memutuskan segmen pasar yang akan dicakup, lalu

memilih segmen mana yang akan dilayani.

c. Menentukan Posisi Pasar

Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk

produk atau pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana

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

ingin ditempati dalam segmen tersebut.

Posisi produk ialah bagaimana suatu produk yang dedifinisikan oleh

konsumen atas dasar atribut-atributnya. Tujuan penetapan posisi pasar (market

positioning) adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan

bersaing produk yang dihasilkan kepada konsumen.
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2.7.4 Aspek Finansial

Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan proyek

bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan

manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan

pendapatan, seperti keterbatasan persediaan dana, biaya modal, kemampuan

proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan

dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus.

2.7.4.1 Biaya Kebutuhan Investasi

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang

memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Sedangkan

menurut (William, Gordon dan Jeffry 1995) investasi adalah mengorbankan dolar

sekarang untuk dolar dimasa yang akan datang, dari pengertian ini terkandung 2

(dua) atribut penting dalam investasi yakni adanya resiko dan tenggang waktu.

Mengorbankan uang atau dolar artinya menanamkan sejumlah dana

(uang) dalam suatu usaha saat sekarang atau saat investasi dimulai, kemudian

mengharapkan pengembalian investasi disertai dengan tingkat keuntungan yang

diharapkan dimasa yang akan datang (dalam waktu tertentu).

Komponen yang terkandung dalam dalam biaya kebutuhan investasi

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

biaya kebutuhan investasi meliputi biaya pra-investasi, biaya aktiva tetap dan

biaya operasi (biaya modal kerja). Biaya pra-investasi merupakan biaya yang akan

dikeluarkan perusahaan dalam rangka membuat usaha baru, baik dalam hal aktiva

tetap atau biaya modal kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap meliputi

pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung pabrik, pembelian mesin-mesin

dan kendaraan. Biaya operasi (biaya modal kerja) adalah biaya yang dikeluarkan

untuk membeli bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan biaya-

biaya lainnya. Secara umum komponen biaya investasi adalah sebagai berikut:

a. Biaya pra-investasi terdiri dari

1. Biaya pembuatan studi kelayakan

2. Biaya pengurusan izin-izin
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b. Biaya pembelian aktiva tetap, seperti

1. Aktiva tetap berwujud antara lain:

a. Tanah

b. Mesin-mesin

c. Bangunan

d. Peralatan

e. Inventaris kantor

2. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain:

a. Hak cipta

b. Lisensi

c. Merek dagang

c. Biaya operasional, meliputi:

1. Upah dan gaji karyawan

2. Biaya listrik

3. Biaya telepon dan air

4. Biaya pemeliharaan

5. Pajak

6. Premi asuransi

7. Biaya pemasaran

2.7.4.2 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

(Kasmir, 2007).

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.

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.

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 :

a. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari.

b. Kas digunakan untuk membayar berbagai kewajiban yang jatuh tempo.

c. 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 :

a. 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.

b. Operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada

saat operasi usaha seperti: penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang

dikeluarkan pada suatu periode.

c. 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:
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a. 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)

Keterangan :

Earning Before Tax (EBT) atau laba sebelum pajak

Earning After Tax (EAT) atau laba setelah pajak

Sedangkan rumus penyusutan sebagai berikut:

EkonomisUmur

Investasi
Penyusutan .....................................................(2.2)

b. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah sebagai

berikut:

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

Dimana :

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

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

2.7.5 Aspek Ekonomi

Ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau

tidak dijalankan ditinjau dari aspek keuangan. Kriteria ini sangat tergantung dari

kebutuhan masing-masing perusahaan dan metode mana yang akan 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

memberikan gambaran yang lengkap sehingga diharapkan memberikan hasil yang

akan diperoleh menjadi lebih sempurna. Sedangkan metode penilaian yang akan

digunakan adalah sebagai berikut:
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a. 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:

1. PP sekarang lebih kecil dari umur investasi

2. Dengan membandingkan industri unit usaha sejenis

3. Sesuai dengan target perusahaan

Kelemahan metode ini sebagai berikut:

1. Mengabaikan time value of maney (nilai uang dari waktu)

2. Tidak mengabaikan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian

b. 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).



II-22

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 adalah sebagai berikut:

Investasi
r)(1

NBersihKas
....

r)(1

2BersihKas

r)(1

1BersihKas
n2










NPV .. (2.5)

Dimana :

r = Tingkat bunga pengembalian

N = Tahun

Dengan ketentuan :

Jika NPV positif, maka investasi diterima,

Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak.

c. 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:

IRR . …..............................(2.6)

Dimana:

i1 = Tingkat bunga 1

i2 = Tingkat bunga 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.

)i1i2(
NPV2NPV1

NPV1
i1 
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2.7.6 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting

untuk di analisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah

dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan

organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Yang

dinilai dari aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang

ada. Proyek yang di jalankan akan berhasil apabila di jalankan oleh orang-orang

yang professional, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan

mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Sehingga struktur organisasi

yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujusn usahanya (Kasmir, 2007).

Tujuan studi aspek manajemen adalah untuk mengetahui pakah

pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan

dikendalikan, sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak.

Adapun fungsi-fungsi manajemen (Kasmir, 2007) adalah:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau

pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah agar tertata dengan

jelas antara tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja

dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan/

pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi para pimpinan/

manajer harus menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang

telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi

petunjuk dan memberi motivasi.



II-24

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas

apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi

penyimpangan, maka akan segera dikendalikan.

Aspek sumber daya manusia  merupakan aspek penunjang

berlangsungnya perencanaan bisnis ini.  Sehingga di perlukan perencanaan yang

matang di dalam aspek sumber daya manusia. Hal-hal yang perlu di perhatikan

(Umar,  2003) adalah :

a. Analisis pekerjaan

b. Perekrutan, seleksi dan orientasi

c. Pelatihan dan pengembangan

d. Kompensasi

e. Keselamatan dan Kesehatan kerja

f. Pemberhentian.

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia : (Subagyo, 2007)

1. Job Analysis yaitu mengalisa jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan

jenis pekerjaan tertentu.

2. Job Spesification yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang

diperlukan untuk mengisi suatu jabatan.

3. Mendesain Struktur organisasi yaitu menyusun struktur organisasi yang

menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur

pertanggungjawaban.

4. Job Description yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan pekerjaan teknis

anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu.Uraian ini meliputi nama

jabatan, fungsi jabatan, tugas dan tanggung jawab atasan langsung, bawahan

langsung, dan wewenang.

5. Mendesain sistem kompensasi yaitu menguraikan secara lengkap untuk suatu

jabatan dalam pekerjaakn berdasarkan garis structural dan fungsional. Pada

umumnya struktur gaji meliputi gaji tetep, tunjangan jabatan, tunjangan-

tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan

transport dan lain-lain.
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2.7.7 Aspek Teknis

Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum

perusahaan dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganilisis aspek

ini adalah perancangan produk, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan

proses, dan fasilitas produksi, dan perencanaan lokasi pabrik. Dalam melakukan

suatu usaha perlu dilakukannya perancangan akan produk yang akan dihasilkan.

Untuk menetapkan produk tersebut umumnya dilakukan melalui penentuan ide

produk dan seleksi, pembuatan desain awal produk, dan pembuatan prototype dan

pengujian. (Afrizal, dkk, 2014).


