
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini persaingan di bidang bisnis di seluruh dunia sudah tidak dapat di

prediksi lagi, maka sebelum mendirikan sebuah perbisnisan seorang perlu

memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk melihat prediksi

tersebut maka diperlukan strategi dalam pelaksanaannya yang harus di lakukan

oleh para analisis. Analisis tentunya harus berkompeten melihat peluang bisnis

yang ada pada saat ini, Menurut (Stephanie,2008) Strategi adalah sebagai suatu

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan

jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana

agar tujuan tersebut tercapai.

Untuk tercapainya sebuah tujuan tersebut, hendaknya para pebisnis

melihat peluang apa yang sangat berkompeten pada masa ini, ada banyak pilihan-

pilihan bisnis pada masa ini, seperti bisnis makanan, olah raga, pendidikan,

pertanian, kesehatan dan hiburan.

Melihat peluang tersebut, para pebisnis juga harus memikirkan tentang

budget, apa hambatan yang akan dihadapi, bagaimana prospek bisnis untuk

kedepannya, bagaimana melihat pangsa pasar apa pada saat ini yang lebih

dominan, untuk mengansipasi budget yang terbuang sia-sia, ada beberapa teknik

cara menganalisa peluang bisnis pada saat ini salah satunya menggunakan metode

AHP (Analitycal Hierarchy Process). Dalam penelitian Azwani (2010) disebutkan

bahwa AHP dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang multikriteria

dan cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan identifikasi kelayakan kredit

yang membutuhkan banyak kriteria dalam penentuan kelayakan nasabah penerima

KUR, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan antara

lain status kredit, produktivitas usaha, kondisi usaha, jaminan, dan kolektibilitas.
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Penelitian Sofiana (2012) menyebutkan metode AHP salah satu metode

yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pembelian mobil apakah

telah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak dengan kreteria harga

beli, konsumsi BBM, kecepatan maksimal, CC. Dalam penelitian Dewi (2009

dalam Azwani, 2012) disebutkan bahwa AHP dapat digunakan dalam

pengambilan keputusan yang multikriteria dan cukup baik dalam menyelesaikan

permasalahan identifikasi customer funding yang membutuhkan banyak kriteria.

Amborowati (2008 dalam Azwani, 2012) juga melakukan penelitian dengan

metode AHP pada Sistem Penunjang Keputusan PemilihanPerumahan

Menggunakan Expert Choice untuk memilih perumahan berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, di dalam metode AHP perbandingan

masing-masing kriteria dapat diperoleh dari perhitungan aktual maupun

perhitungan relatif dari derajat kesukaan, kepentingan maupun perasaan. Dengan

demikian metode AHP ini dapat diterapkan untuk mengukur hal-hal yang

dianggap sulit dalam penilaiannya seperti pendapat, perasaan, perilaku dan

kepercayaan (Teknomo et al, 1999 dalam Azwani, 2012).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas penulis tertarik

menggunakan metode AHP karena metode AHP dapat juga digunakan untuk

perhitungan peluang dengan teknik hirarki yang memudahkan dalam

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada terutama dalam peluang bisnis di

kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang terletak pada jalur dagang Sumatera yaitu melalui air

maupun darat, dengan jumlah penduduk mencapai 1,1 juta jiwa, terdiri dari 12

Kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan, Payung sekaki, Bukit Raya, Marpoyan

Damai, Tenayan Raya, Limapuluh, Sail, Pekanbaru, Sukajadi, Rumbai,

Senapelan, dan Rumbai Pesisir (BPS,2012). Menjadikan kota Pekanbaru sebagai

tempat kota yang berkembang pesat. Oleh karena itu banyak masyarakat kota

maupun dari luar kota berbondong-bondong mencari dan menciptakan peluang

bisnis dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang setiap tahunnya.
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Namun tanpa menganalisis peluang apa yang sebenarnya lebih baik

dikembangkan di kota Pekanbaru, akan dikhawatirkan membuang waktu dan

biaya. Akan tetapi dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP),

peluang bisnis akan dapat diketahui sejauh mana potensi peluang tersebut dapat

dijalankan di kota Pekanbaru. Potensi tersebut dimaksud untuk dapat melihat

seberapa besar peluang bisnis tersebut dengan hambatan yang dihadapi. Dengan

kata lain metode analisis ini dapat membantu para insvestor yang akan

mengembangkan bisnisnya atau dengan kata lain menanamkan modalnya di kota

Pekanbaru, agar tercipta perekonomian yang semakin baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peluang Bisnis Di Kota

Pekanbaru Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, maka dapat di ambil

sebuah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mengetahui peluang bisnis yang potensial di kota Pekanbaru ?

2. Bagaimana menganalisis peluang bisnis di kota Pekanbaru menggunakan

metode AHP (Analytic Hierarchy Process) ?

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang dikaji pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai

berikut:

1. Peluang bisnis di kota Pekanbaru dengan analisis metode AHP

(Analytic Hierarchy Process).

2. Metode AHP (Analytic Hierarchy Process) digunakan untuk

mengetahui peluang bisnis yang dominan di kota Pekanbaru.

3. Peluang bisnis dalam penelitian ini adalah bisnis makanan, bisnis

pendidikan, bisnis olahraga, bisnis pertanian, bisnis kesehatan dan

bisnis hiburan dengan kriteria yang dibahas hanya sampai enam tahap,

yaitu : ide, inovasi, kreasi, komitmen, penilaian resiko dan reward.
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4. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tampan, karena diantara 12

Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, Kecamatan berpotensi

sebagai pusat bisnis di kota Pekanbaru.

5. Responden dalam penelitian adalah masyarakat di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru yang berjumlah 40 (empat puluh) orang yang telah

berumur diatas 24 tahun.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menentukan peluang bisnis di kota Pekanbaru

dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) berdasarkan urutan

nilai prioritas global yang tertinggi.

2. Untuk mendapatkan informasi tentang peluang bisnis di kota

Pekanbaru yang paling potensial yang berguna bagi investor

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil

bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam

penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan informasi tentang peluang bisnis yang tepat dan

potensial di kota Pekanbaru.

2. Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi calon

pebisnis atau investor.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi lima bab. Berikut

tentang penjelasan masing-masing bab :
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BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menerangkan tentang latar belakang, perumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung dalam penelitian ini

antara lain tentang wirausaha, peluang, analisa peluang, bisnis, cara-cara

untuk mengidentifikasi peluang bisnis, analytic hierarchy process (AHP).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jadwal penelitian, proses tugas akhir, dan langkah-

langkah metode penelitian tugas akhir.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menggambarkan analisa tentang responden yaitu karakteristik responden

dan menganalisa peluang bisnis di kota Pekanbaru dengan menggunakan

metode AHP.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai

dengan pembahasan dalam penelitian ini.


