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BAB I  

DEFINI STUDI KELAYAKAN SECARA UMUM DAN MENURUT AHLI 

Membangun sebuah bisnis dibutuhkan suatu 

rencana awal. Perencanaan bertujuan untuk 

mengatur langkah-langkah yang akan diambil 

untuk memulai, yang meliputi pembiayaan, 

proses praproduksi, produksi, peluncuran 

produk, pemasaran hingga investasi dari pihak 

lain. Langkah ini sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan suatu usaha.  

Dilanjutkan dengan proses produksi yang 

melibatkan seluruh aspek dalam perusahaan, baik 

finansial, peralatan, sampai pihak luar untuk 

mendukung tahap tersebut. Investasi merupakan hal penting 

untuk mendukung suatu usaha. Sebab perusahaan tidak hanya mengandalkan 

pembiayaan baik berupa uang atau barang dari aset pribadinya. Untuk 

mendapatkan keuntungan berlebih, maka diperlukan adanya pihak luar, seperti 

investor.  

Sesuai dengan peraturan pemerintah, bila kerjasama adalah hal penting untuk 

membangun bisnis. Hal tresebut dapat meningkatkan jumlah kemungkinan 

pendapatan hingga keuntungan. Di satu sisi proses produksi hingga 

pemasaran jadi lebih terbantu. Maka nantinya, apabila sebuah usaha telah 

berhasil, keuntungan akan dibagi kepada pihak-pihak yang telah menanamkan 

modal atau sahamnya.  

Di samping itu, sebuah proyek yang berhasil akan membangun citra 

perusahaan menjadi lebih baik di mata khal layak umum maupun investor itu 

sendiri. Image inilah yang kemudian menjadikan para penanam saham 

berlomba-lomba untuk bekerjasama. Hal tersebut juga akan mempengaruhi 

kekuatan serta keberhasilan di masa yang akan datang.  
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Investasi dibagi menjadi dua bagian, yakni jangka pendek dan panjang. 

Jangka pendek apabila dilakukan dalam periode tertentu atau dalam satu atau 

dua proyek. Jangka panjang apabila dilakukan dalam periode tak terhingga dan 

telah menaruh kepercayaan penuh terahdap perusahaan.  

Suatu investasi dikatakan berhasil jika mendatangkan keuntungan bagi 

pihak-pihak yang telah bekerja sama. Dengan demikian diadakanlah suatu 

kajian studi kelayakan untuk meninjau apakah sebuah usaha berhasil, 

seberapa suksesnya suatu bisnis hingga apa manfaat bagi konsumen dan 

perusahaan.  

Lantas apa pengertian studi kelayakan bisnis sebenarnya?  

A. Definisi secara umum 

Secara umum studi kelayakan diartikan sebagai suatu kegiatan 

penelitian tentang suksesnya suatu usaha. Selain itu, aktivitas tersebut 

juga melibatkan analisis terhadap suatu investasi baik yang berhasil 

maupun tidak. Studi ini juga turut meninjau manfaat dari keberhasilan 

bisnis dan investasi, baik kepada konsumen maupun perusahaan itu 

sendiri.  

Bila diartikan lebih luas keberhasilan bisa memiliki arti luas. Sebab, 

kesuksesan suatu proyek tidak hanya bisa dilihat dari pendapatan yang 

didapat tetapi juga meliputi ketersediaan produk atau jasa, proses 

produksi, sumber daya manusia yang mumpuni, hingga pembagian 

keuntungan antar perusahaan yang bekerja sama.  

Tidak hanya itu, keberhasilan suatu investasi juga bisa ditafsirkan 

berbeda-beda. Sebab setiap perusahaan memiliki tolok ukurnya masing-

masing. Seperti menurut Suad Husnan dan Suwarsono (1999), studi 

kelayakan merupakan penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek 

investasi dilaksanakan dengan berhasil.  

Melalui pengertian tersebut, terkadang suatu keberhasilan juga di 

diartikan terbatas. Pada perusahaan swasta biasanya hanya dilihat dari 
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segi manfaat dan ekonomis. Sementara pada usaha yang dijalankan oleh 

pemerintah, suatu usaha bisa dikatakan menguntungkan bila ditinjau dari 

berbagai sisi, seperti sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya, 

pengolahan aset, dan lain sebagainya.  

Sementara itu, proyek dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja 

baik berupa produksi barang atau jasa, perbaikan infrastruktur, 

pemeliharaan barang, dan lain sebagainya yang kemudian direalisasikan 

dengan adanya tindakan. Biasanya, memiliki batas waktu tertentu untuk 

menyelesaikan sesuai dengan diskusi awal.  

Sebagaimana menurut Noor, 2009, proyek adalah suatu tugas yang 

didefinisikan dan terarah pada suatu sasaran yang dituturkan secara 

konkrit serta harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dengan 

menggunakan tenaga manusia dan alat-alat. Dengan demikian untuk 

mengerjakan dan menyelesaikannya dibutuhkan kerjasama dan 

koordinasi untuk mencapai tujuan awal, yakni keberhasilan.  

B. Definisi studi kelayakan oleh para ahli 

Studi kelayakan bisnis sangat penting untuk menganalisa dan 

meneliti jalannya suatu usaha. Setiap perusahaan tentu menginginkan 

proyeknya berhasil dan sukses. Sebab dengan demikian, tidak hanya citra 

perusahaan saja yang akan mulai dikenal, tetapi juga pihak-pihak yang 

telah bekerja sama.  

Disamping sisi keberhasilan suatu perusahaan baik milik 

pemerintah maupun swasta juga berpengaruh pada perekonomian 

negara. Semakin banyak bisnis yang sukses, maka akan 

menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk Negara Republik 

Indonesia. Dengan demikian studi kelayakan jadi kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mencari tahu faktor keberhasilan dan manfaatnya. Maka 

dari itu, menurut Kasmir dan Jakfar (2003) mengatakan bila studi 

kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari sarana 
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mendalam tentang suatu kegaitan atau usaha yang akan dijalankan. Hal 

tersebut bertujuan untuk menilai layak dan tidaknya suatu proyek bisnis.  

Sebelum memulainya, pelaku bisnis harus menentukan rencana 

usaha. Adapun hal-hal yang perlu disusun sejak awal paling utama adalah 

ide produk atau jasa. Sebelumnya mereka harus melakukan survey dan 

penelitian soal selera konsumen dan pangsa pasar yang akan dituju. Ide 

boleh berasal dari produk yang telah ada di pasaran, namun kemudian 

diinovasi menjadi lebih fresh dan unik.  

Berangkat dari sana kemudian rincian pembiayaan dari awal hingga 

masuk pada tahap pemasaran mulai dibuat. Bersamaan dengan dibuatnya 

suatu proyek baru, studi kelayakan bisnis juga dilakukan untuk 

menganalisa layak tidaknya usaha yang akan dijalankan. Maka dari itu, 

menurut Nitisemito dan Burhan (1995) menuliskan bila studi kelayakan 

bisnis merupakan suatu metode penjagaan dari suatu gagasan usaha 

tentang kemungkingan layak atau tidaknya gagasan usaha yang akan 

dilaksanakan.  

Sedangkan dalam bukunya, Sutrisno (1982) menuliskan bila studi 

kelayakan bisnis merupakan pengkajian suatu usulan proyek/gagasan 

yang apabila dilaksanakan bisa berjalan dan berkembang sesuai tujuan 

atau tidak. Pembelajaran tersebut berguna untuk mengetahui peluang 

usaha yang akan dihadapi ke depannya yang ditinjau dari segala aspek, 

mulai dari pasar, kelayakan produk atau jasa, kinerja sumber daya 

manusia, hingga kualitas mesin atau peralatan yang akan digunakan.  

Jika suatu bisnis telah ditinjau dalam berbagai macam aspek, maka 

perusahaan berhak menentukan manakah yang terbaik atau tidak, 

termasuk dalam pengambilan keputusan soal menolak atau menerimanya 

suatu ide tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. H.M Yacob Ibrahim 

(1998) bila studi kelayakan bisnis adalah bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan, menerima atau menolak suatu gagasan usaha 

atau proyek yang direncanakan.  
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Dengan demikian perusahaan berhak memilih atau membatalkan 

suatu gagasan apabila memang tidak berpotensi dan mendatangkan 

keuntungan. Di samping ditinjau dari berbagai macam aspek, juga perlu 

adanya koordinasi, diskusi serta kerjasama antara pihak-pihak yang 

terkait. Usai proses tersebut, tahap perealisasian proyek mulai 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.  

C. Studi kelayakan dan investasi 

Investasi merupakan hal penting berkembangnya suatu usaha 

bisnis. Perusahaan tidak cukup hanya mengeluarkan sendiri untuk segala 

kegiatan, termasuk produksi, gaji karyawan dan segala macam. Maka dari 

itu, perlu adanya kerjasama dengan pihak lain. Kendati demikian, segala 

aktivitas tetap dikelola oleh perusahaan, sementara para investor hanya 

menanamkan modal dan sahamnya saja.  

Kerjasama penting untuk memajukan suatu proyek dan perusahaan 

itu sendiri. Bagaimana tidak, secara finansial tentu akan sangat terbantu. 

Apabila jumlah saham dan investasi masuk lebih besar, maka itu proyek 

bisa ter-cover dengan baik bahkan memperoleh keuntungan yang lebih 

banyak. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan citra, 

sementara para investor tentu lebih percaya dan tidak menutup 

kemungkinan bisa menanamkan modal serta sahamnya dalam jumlah 

besar pada periode yang lebih panjang.  

Apabila hal tersebut terjadi, maka keduanya akan mendapatkan 

bagi hasil yang lebih besar. Namun demikian, perusahaan tidak boleh 

mengabaikan tugasnya untuk mengelola keuntungan yang merupakan 

aset tersebut serta memberikan awards kepada sumber daya manusia 

yang turut mendukung keberhasilan tersebut.  

Studi kelayakan juga menilik suatu keberhasilan usaha dari faktor 

investasi. Sebab hal tersebut memang sangat berpengaruh untuk 

kemajuan perusahaan dan kerjasama dengan lainnya. Menurut Kasmir 

dan Jakfar (2007), studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang 
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layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proses 

investasi itu dilaksanakan.  

Dalam berinvestasi atau kerjasama, investor tidak serta merta 

memberikan modal dan sahamnya. Sebab perlu melalui proses yang 

panjang ditinjau dari berbagai aspek. Adapun yang biasa diteliti terlebih 

dahulu sebelum memulai berinvestasi yakni: 

1. Produk atau jasa apa yang akan dirilis 

2. Bagaimana proses perencanaannya 

3. Pangsa pasar dan selera konsumen terhadap produk/jasa yang akan 

dikeluarkan 

4. Kualitas produk dan jasa 

5. Rencana pembiayaan 

6. Target pendapatan 

7. Sistem bagi hasil 

8. Citra perusahaan 

Proyek investasi merupakan hal yang serius dan melibatkan 

beberapa perusahaan hingga banyak sumber daya manusia. Oleh sebab 

itu, studi kelayakan bisnis sangat penting untuk menganalisa dengan 

benar apakah kerjasama tersebut bisa berjalan dengan lancar dan 

membuahkan hasil yang bagus. Dalam bukunya, Husein Umar (2005) 

menulsikan bila kajian kelayakan merupakan suatu penelitian layak atau 

tidaknya suatu proses besar yang biasanya merupakan proyek investasi 

itu dilaksanakan.  

Dilihat dari sudut pandang perusahaan, proyek memiliki hubungan 

dengan pengeluaran modal atau yang disebut dengan capital expenditure. 

Hal tersebut sangatlah penting karena modal memiliki konsekuensi jangka 

panjang dan dalam jumlah yang cukup besar. Oleh sebab itu, adanya 

investor merupakan tambahan dana serta aset bagi perusahaan untuk 

membangun kerja sama dan kesuksesan di masa yang akan datang. 
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Nantinya para investor bersama-sama meninjau apakah proyek 

tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Sama halnya 

dengan ahli lainnya, Suad Husnan dan Suwarsono (2002) menuliskan bila 

studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang bisa atau tidaknya proyek 

investasi dilaksanakan dengan berhasil. Dalam hal ini berarti mereka 

sama-sama melakukan penelitian terkait proyek yang akan dilakukan 

untuk mengetahui kelayakan suatu investasi.  

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bila studi 

kelayakan bisnis berarti meneliti dan menganalisa terlebih dahulu suatu 

proyek investasi, baik dimulai dari gagasan hingga perkiraan pendapatan 

dan keuntungan yang akan didapatkan nanti.  

D. Tiga aspek penting dalam studi kelayakan bisnis 

Pada perusahaan swasta, studi kelayakan bisnis ditinjau mulai dari 

perencanaan hingga dimulainya suatu proses produksi dan berakhir pada 

pemasaran. Nantinya baik perusahaan maupun investor meninjau ulang 

kembali berapa jumlah produk/jasa yang diminati oleh konsumen, hingga 

pendapatan yang didapatkan. Analisa ini berlanjut pada perhitungan laba 

yang akan dibagikan kepada masing-masing investor dan perusahaan 

yang melaksanakan.  

Sementara pada pihak pemerintah atau lembaga non profit, 

pengertian dari keberhasilan bisa diartikan relatif. Ada berbagai macam 

faktor yang diteliti, seperti manfaat bagi masyarakat luas utamanya soal 

penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang melimpah, dan 

lain sebagainya.  

Investasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh modal yang 

besar untuk proyek yang tidak main-main. Dengan banyaknya kerjasama, 

maka kemungkinan keuntungan yang didapatkan juga akan melebihi 

target. Ada beberapa jenis investasi, yakni skala besar yang memiliki 

dampak lebih luas, kemudian investasi sederhana yang mana ruang 

lingkup penelitiannya lebih simpel.  
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Analisa yang dilakukan juga harus menilik dari aspek yang bersifat 

sosial. Sebab masyarakat atau konsumen merupakan faktor paling utama 

sukses dan tidaknya suatu proyek. Maka dari itu ada tiga aspek umum 

yang digunakan sebagai studi kelayakan bisnis, yaitu:  

1. Manfaat ekonomis ditinjau dari sisi finansial. Dalam artian apakah 

proyek tersebut menguntungkan atau tidak, lalu bagaimana dengan 

risikonya.  

2. Manfaat bagi negara biasanya dilihat dari dampak keuntungan secara 

nasional, utamanya bagi bangsa dan negara. Misalnya, apakah 

proyek tersebut bisa membantu perekonomian nasional, bisakah 

mendongkrak visi dan misi dari pemerintah terkait usaha atau bisnis.  

3. Manfata sosial yang melibat seluruh masyarakat sekitar. Biasanya, 

kegunaan ini dilihat dari berbagai macam sisi yakni penyerapan 

tenaga kerja dan peningkatan output. Apabila suatu investasi 

meningkat, maka kegiatan kegiatan di dalamnya jga turut mengiringi. 

Dengan demikian proyek investasi tidak hanya melibatkan ‘proyek’ itu 

sendiri, melainkan sumber daya di dalamnya.  

Pada dasarnya, studi kelayakan bisnis memiliki tujuan utama yakni 

menghindari investasi yang sia-sia terutama bagi mereka yang memiliki 

modal besar namun untuk proyek yang sama sekali tidak menguntungkan 

bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, baik perusahaan maupun investor 

harus mengkaji terlebih dahulu hal-hal yang terkait penanaman modal 

dengan memperhatikan beberapa poin menurut Siswanto Sutojo (2007) 

berikut ini:  

a. Ruang lingkup 

Suatu proyek dibuat disertai dengan ruang lingkupnya. Artinya, untuk 

siapa proyek tersebut digunakan dan dimanfaatkan, serta hal-hal 

yang hanya diberlakukan untuk kepentingan pengerjaan, sehingga 

tidak merambat ke urusan lainnya.  

b. Siapa yang melakukan proyek 



 
 

9 
 

Investor juga perlu memperhatikan siapakah yang menangani proyek 

tersebut, ditangani sendiri atau dengan kerjasama pihak lain.  

c. Bagaimana proyek dilakukan 

Baik proyek sederhana maupun kecil tentu melibatkan orang di 

dalamnya. Mereka memiliki rencana untuk mengerjakan dan 

memproses suatu ide. Oleh sebab itu, meninjau bagaimana proyek 

dilakukan, mulai dari cara memulainya, proses eksekusi, hingga 

dengan alat atau mesin pun harus diperhitungkan.  

d. Evaluasi 

Berhasil tidaknya suatu proyek tentu dikarenakan oleh satu atau 

beberapa alasan. Oleh sebab itu, studi kelayakan juga perlu 

melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan 

kesuksesan atau justru sebaliknya.  

e. Hasil kegiatan 

Proyek dikerjakan dengan tujuan membuahkan hasil. Tinjauan 

keberhasilan ini juga perlu disertai dengan biaya yang harus 

ditanggung untuk menyelesaikannya, dalam hal ini ada hubungannya 

dengan pelaporan keuangan, terutama soal pengeluaran.  

f. Langkah pengerjaan 

Baik proyek baik sederhana atau besar sebelumnya telah 

direncanakan secara matang. Perusahaan tentu memiliki langkah-

langkah untuk memperoleh hasil yang maksimal demi tujuan utama. 

Kemudian step by step tersebut nantinya akan dijelaskan kepada 

investor sebagai cara untuk menarik mereka menanamkan modal.  

Melalui renacana atau langkah tersebut, studi kelayakan bisnis bisa 

dilakukan dengan menelaah detail dari renacana suatu proyek, 

sehingga nantinya tidak akan ada satu proses pun yang terlewatkan.  

Studi kelayakan bisnis sangatlah penting sebagagi penilaian suatu 

proyek investasi ditinjau dari berbagai macam kriteria. Sebab apabila 

perusahaan dan para investor sukses menjalankannya, tentu akan tidak 

hanya berdampak pada pihak yang bekerjasama, namun secara otomatis 

mendongkrak perokonomian suatu negara.  
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BAB II  

TUJUAN DAN MANFAAT STUDI KELAYAKAN BISNIS 

Merambah dunia bisnis sebenarnya 

bukanlah hal yang sulit. Usaha bisa 

dilakukan kapan dan di mana saja. 

Kendati demikian suatu usaha harus 

dilaksanakan dengan rencana matang 

disertai oleh tujuan serta visi dan misi. 

Hal tersebut dimaksudkan agar 

suatu bisnis terus dijalankan tanpa 

keluar jalur dan tetap pada tujuan 

awal.  

Untuk memulainya sebaiknya membuat 

rencana mulai dari ide atau gagasan produk atau 

jasa yang akan diluncurkan nanti. Di sini, setiap 

sumber daya manusia harus ikut berperan dan bersumbangsih dalam 

memberikan gagasan. Sebab semakin banyak ide yang dirumuskan, semakin 

banyak pula pilihan yang akan memudahkan.  

Dari ide-ide tersebut nantinya akan dipilih yang benar-benar memenuhi 

kriteria, baik ditinjau dari kesesuaian dengan perusahaan, selera konsumen 

kini, kemampuan pembiayaan dan lain sebagainya. Gagasan bisa berupa hal 

yang baru bisa juga yang telah ada. Namun pada suatu produk yang sudah 

ada harus dibuat inovasi terbaru, baik dari segi packaging, kegunaan, dan lain-

lain agar semakin menarik konsumen.  

Sementara untuk ide yang tidak memenuhi bisa dihapuskan atau 

disimpan untuk proses produksi yang akan datang. Berangkat dari ide dan 

gagasan, kemudian beranjak pada bagaimana cara untuk mewujudkan ide 

gagasan tersebut yang meliputi alat yang digunakan, siapa saja yang akan 

menangani pada beberapa bagian hingga pengembangan ide itu sendiri.  
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Tidak cukup sampai di sana, tahap selanjutnya yakni pembiayaan yang 

meliputi biaya dari awal ide gagasan dibentuk hingga pada proses launching 

nantinya. Tahap ini membutuhkan kejelian dan ketelitian sebab segala 

kegiatan yang termasuk dalam perusahaan itu harus dicatat, dan seberapa 

besar jumlah modal serta pengeluaran nantinya.  

Perusahaan bisa mengolah pembiayaan dari modal sendiri, namun 

suatu proyek baik sederhana maupun besar akan lebih menguntungkan bila 

menjalin kerjasama dengan pihak lain atau investor. Mereka berfungsi sebagai 

penanam modal untuk menunjang segala kegiatan prusahaan dan produksi. 

Kerjasama akan saling menguntungkan bila nantinya proyek berhasil dan 

mendapatkan laba.  

Di sinilah studi kelayakan bisnis dilakukan untuk menganalisa dan 

meneliti manfaat serta keberhasilan suatu proyek yang dilakukan. Ialah 

meruapakan langkah awal yang harus dilakukan untuk para pelaku bisnis, baik 

dalam bidang perdagangan (trading), jasa, manufaktur dan lain sebagainya.  

Kegiatan tersebut merupakan landasan utama untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan pada bisnis yang akan dijalankan, terutama soal 

kerugian. Melalui pembelajaran serta analisa tersebut nantinya akan diketahui 

deskripsi awal tentang layak atau tidaknya suatu usaha. Maka dengan begitu 

akan didapatkan keputusan untuk menindak lanjuti kegiatan bisnis sebagai 

perbaikan di awal demi terciptanya usaha yang berhasil di kemudian hari.  

Secara umum studi kelayakan bisnis memberikan arah yang jelas 

utamanya pada para investor yang hendak menanamkan modalnya pada suatu 

proyek perusahaan. Mereka bisa menilai terlebih dahulu tentang bagaimana 

alur proyek tersebut dan apakah menguntungkan untuk kerjasama ke 

depannya. Selain itu, meraka juga bia melihat sejak awal risiko-risiko yang 

mungkin saja nantinya ditimbulkan.  

Melalui kajian tersebut pula informasi mengenai proyek dapat diulik 

secara konkrit dan jelas, sehingga membuat investor lebih mudah dalam 

memilih dan mempertimbangan. Sebenarnya studi tersebut juga 
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menguntungkan bagi perusahaan penyelenggara, sebab adanya hal-hal yang 

tidak diinginkan yang dikarenakan ketidak telitian bisa dikoreksi terlebih dahulu. 

Hal tersebut juga mendorong mereka untuk lebih berusaha membuat proyek 

yang berguna dan menguntungkan, sehingga para penanam modal akan lebih 

tertarik.  

Selain alasan di atas, adapun tujuan khusus dari studi kelayakan bisnis 

yaitu:  

A. Memudahkan perencanaan 

Seperti yang telah dijelaskan pada ulasan di atas, sebelum memulai 

proyek perusahaan harus memiliki perencanaan matang untuk kemudian 

diajukan kepada para investor. Rencana tersebut merupakan hal penting 

karena berisi seluruh kegiatan proyek yang akan dilakukan, termasuk di 

dalamnya anggaran atau pembiayaan hingga perkiraan keuntungan yang 

didapatkan.  

Brain storming kemudian dikembangkan menjadi rencana jelas yang 

terdiri dari struktur-struktur terperinci sebagai berikut:  

1. Jumlah dana atau pembiayaan yang diperlukan 

2. Waktu dari proyek, meliputi pelaksanaan hingga finishing 

3. Lokasi proyek akan dilakukan. Pada proyek besar seperti halnya 

konstruksi harus melakukan beberapa tahap terlebih dahulu, seperti 

pembebasan lahan, sampai pada legalisasi, termasuk pula 

bagaimana pengaruhnya bagi lingkungan sekitar 

4. Sumber daya manusia yang akan mengerjakan proyek 

5. Langkah-langkah dan cara untuk melaksanakan proyek tersebut 

6. Perkiraan keuntungan yang akan didapatkan 

7. Pengawasan proyek untuk meminimalisir penyimpangan dan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi baik pada operasional maupun di 

lapangan 
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Di tahap ini juga disertai dengan jadwal pelaksanaan usaha yang 

dimulai dan diakhiri pada waktu yang telah ditentukan. Melalui studi kajian 

studi rencana bisnis bisa diketahui lebih jelas, sehingga memudahkan 

para investor untuk mengawasi hal-hal yang nantinya tidak sesuai.  

B. Memudahkan pelaksanaan 

Apabila seluruh rencana telah disusun dengan sistematis dan jelas, 

maka pelaksanaan usaha juga jadi lebih mudah. Melalui tahap-tahap 

gagasan yang telah disepakati sejak awal, para pelaku bisnis memiliki 

pedoman atau panduan dari alur proyek yang dikerjakan.  

Dengan adanya alur yang tercatat dengan jelas dan rapi, maka 

tahap pelaksanaan pun jadi lebih sistematis, sehingga akan tepat sasaran 

dan sesuai dengan tujuan awal. Rencana tersebut juga digunakan sbagai 

acuan untuk mengerjakan step by step, sehingga kesalahan-kesalahan 

yang terjadi dapat diminimalisir.  

Hal tersebut juga kembali pada kemudahan untuk mengawasi. Baik 

pemilik proyek, investor dan petugas pngeawasan bisa meneliti satu per 

satu langkah dari pengerjaan, sehingga kesalahan sekecil apa pun bisa 

diperbaiki bahkan dihindari.  

C. Mengawasi dengan ketat 

Pengawasan sangatlah penting untuk memperhatikan satu per satu 

jalannya usaha, baik yang dimulai dari rencana, pelaksanaan hingga 

finishing. Bagian-bagian yang telah tersusun rapi akan dipantau setiap 

waktu untuk mengetahui adanya pekerjaan yang tidak sesuai.  

Pemilik usaha bersama dengan investor sama-sama melakukan 

pengawasan demi terciptanya proyek yang sesuai dengan tujuan awal. 

Mengingat beberapa proyek justru rawan akan penyimpangan dan 

penyelewangan, maka kegiatan amat sangat penting pada jalannya 

usaha.  
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Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat juga jadi lebih 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya agar proyek 

selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan namun tidak keluar dari 

aturan yang telah direncanakan sejak awal.  

D. Memudahkan pengendalian 

Kasus-kasus penyimpangan pada proyek sering ditemukan. Apabila 

hal ini dibiarkan dan disebabkan oleh minimnya pengawasan maka akan 

berdampak kerugian bagi semuanya. Penyelewangan bisa berupa korupsi 

secara finansil atau uang, yang mana sebagian anggaran digunakan untuk 

kepentingan pribadi maupun bersama. Maka secara otomatis hal ini juga 

berdampak pada pembelian barang yang digunakan untuk proyek.  

Misal saja pembelian barang yang direncanakan 10 buah, pada 

akhirnya berkurang menjadi 5 buah. Pada proyek konstruksi hal tersebut 

berpengaruh pada kekuatan bangunan yang menjadi tolak ukur dari 

suksesnya proyek. Sementara pada lainnya akan mempengaruhi kualitas 

produk dan jasa. Apabila penyalahgunaan ini tidak dicegah maka 

keberhasilan yang dicapai juga akan minim.  

Maka dari itu, pengawasan yang termasuk pokok dari studi 

kelayakan bisnis harus dilakukan demi meminimalisir penyimpangan dan 

mencapai tujuan bersama. Apabila demikian, maka suatu proyek bisa 

dikatakan sukses.  

E. Menghindari risiko kerugian 

Salah satu tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk 

menghindari risiko kerugian. Beberapa proyek yang pada akhirnya tidak 

berjalan dengan semestinya berujung pada ketidak pastian dan waktu 

penyelesaian yang entah sampai kapan. Waktu finishing yang tidak 

ditentukan menjadikannya terulur hingga berdampak pada ketidak jelasan.  

Hal tersebut merupakan salah satu indikasi dari gagalnya suatu 

proses pelaksanaan. Namun kondisi tersebut juga terkadang tidak dapat 
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diprediksi atau diperkirakan. Maka dari adanya studi kelayakan bisnis 

dibutuhkan untuk meminimalisir risiko kerugian yang tidak diinginkan.  

F. Jadi media informasi 

Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis tidak hanya berupa 

pengamatan saja tetapi juga mencatat seluruh aspek dan kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam menangani proyek. Bukan juga secara 

garis besar, namun hingga ke detail-detail yang berhubungan dengan 

perencanaan serta pelaksanakan didokumenkan agar memudahkan 

mereka dalam pengerjaan dan pengawasan.  

Oleh sebab itu studi kelayakan bisnis juga bertujuan sebagai media 

informasi terkait seluruh kegiatan proyek mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga finishing. Detail-detail finansial, jumlah barang dan 

kebutuhan, hingga jumlah investasi semua tercatat dengan tepat dan 

sifatnya terbuka untuk pemilik proyek dan juga investor. Jadi mereka juga 

turut mengikuti jalannya proyek dan pengawasan.  

G. Menghindari keterlanjuran penanaman modal 

Kerjasama dengan pihak lain sangatlah penting. Investasi 

merupakan modal pendukung bahkan bisa menjadi yang utama dalam 

sebuah proyek. Dengan adanya investor yang menanamkan sahamnya, 

maka perusahaan akan terbantu dalam mengembangkan proyek dan 

menyokong kesuksesan.  

Akan tetapi, apabila penanaman modal besar telah ditanam 

sementara kegiatan tidak menguntungkan justru bisa berakibat pada 

kegagalan atau kerugian. Studi kelayakan memang akan memakan biaya, 

namun pembiayaan relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan 

suatu proyek, apabila melibatkan investasi yang jumlahnya sangat besar.  

Adanya studi kelayakan bisnis bagi perusahaan membawa dampak 

besar pada keberhasilan. Melalui kajiannya, penyimpangan bisa diawasi 

dan diketahui terlebih dahulu, sehingga proyek bisa berjalan dengan 
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semestinya. Maka bukan tanpa alasan bila setiap yang akan dijalankan 

harus dikaji terlebih dahulu.  

Dengan melaksanakan studi kelayakan bisnis dengan benar dan 

melaksanakan segalanya sesuai dengan yang telah direncanakan, maka 

baik investor maupun pelaku usaha akan mendapatkan manfaatnya. Apa 

saja?  

H. Manfaat bagi penganalisis 

Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan meneliti dan menganlisa 

jalannya usaha yang akan dan sedang dilakukan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk memnimalisir kesalahan atau bentuk penyimpangan, sehingga bisa 

terus diamati serta diawasi. Hal tersebut juga berdasarkan visi dan misi 

perusahaan yakni proyek sukses dan berguna untuk seluruh masyarakat, 

termasuk negara.  

Kegiatan menganalisis tersebut sangatlah mudah bila dibandingkan 

dengan risiko menghadapi kerugian nanti. Oleh sebab itu, bagi 

penganalisisnya memberikan manfaat yang sangat menguntungkan.  

1. Pada praktiknya, langkah-langkah usaha telah direncanakan dan 

dibahas sejak awal. Selain untuk memudahkan dalam pengerjaan, 

juga berguna dalam menganalisa. Para pengalisis jadi lebih 

memahami pengetahuan soal tahap-tahap berpikir sistematis, 

terutama dalam menghadapi masalah. Mereka nantinya juga akan 

terbiasa menemukan solusi dengan tepat dan cermat ditimbang dari 

berbagai aspek.  

2. Bagi penganalisis, pekerjaan menganalisa suatu bisnis berarti 

menerapkan berbagai disiplin ilmu, baik tentang ekonomi, sosial, 

hingga perhitungan matematis. Oleh sebab itu, studi kelayakan bisnis 

membuat mereka mengimplementasikan bidang-bidang tersebut 

untuk dijadikan sebagai acuan pada penilaian, pengukuran 

perhitungan dan mendapatkan solusi.  
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3. Melaksanakan penelitian terkait kelayakan bisnis memberikan 

mereka pengalaman berharga, terutama soal pembelajaran 

bagaimana menelaah suatu proses, hingga menghadapi berbagai 

macam orang serta latar belakang di dalamnya untuk kemudian 

disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan.  

I. Manfaat bagi masyarakat 

Adanya studi kelayakan bisnis tidak hanya berguna bagi 

perusahaan yang menjalankan usaha saja. Namun beberapa orang 

hingga masyarakat yang merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. 

Lantas, apa yang mereka dapatkan dari aktivitas ini?  

1. Bagi calon investor 

Investor merupakan orang menanamkan modalnya kepada 

perusahaan untuk proyek tertentu. Investasi bisa dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu, atau dalam periode yang panjang tergantung 

dari kesepakatan masing-masing pihak. Oleh sebab itu, mereka 

adalah orang yang paling berkepentingan atas report studi kelayakan 

bisnis dan berhak mengawasi alur proyek yang dikerjakan.  

 

Laporan studi kelayakan bisnis tidak bisa dibuat hanya dengan 

melihat satu aspek atau point of view saja. Penganalisa juga tidak 

dapat sembarangan dalam melaporkan hasil analisis dan 

penelitiannya. Sebab apabila demikian akan menjadikan banyak 

penyimpangan, tidak faktual hingga tidak memenuhi unsur-unsur 

obyektivitas. Hal ini nantinya justru akan merugikan pihak-pihak yang 

memiliki wewenang.  

 

Para investor juga tidak menerima mentah-mentah laporan studi 

kelayakan. Biasanya mereka juga melakukan diskusi dan konsultasi 

kepada ahli untuk memastikan apakan laporan tersebut benar adanya 

atau hanya rekaan. Biasanya, mereka lebih berpusat pada nilai 

finansial karena salah satu tujuannya menanamkan modal memang 
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untuk alasan ekonomis. Adapun yang biasanya diperhitungkan yakni 

aliran kas, tingkat pengembalian modal, laba rugi hingga pay-back 

period. Tidak hanya itu, beberapa pertimbangan yang juga dipikirkan 

yakni risiko.  

 

2. Bagi perusahaan penyelenggara 

 

Suatu proyek biasanya diadakan oleh suatu perusahaan tertentu. 

Untuk mengembangkan dan mengembangkan rencana tersebut, 

mereka membutuhkan investor untuk mendukung terutama dalam 

aspek permodalan.  

 

Apabila investor mau menanamkan modal untuk mereka, maka itu 

artinya telah menaruh kepercayaan kepada perusahaan. Oleh sebab 

itu studi kelayakan bisnis sangatlah penting untuk tetap mengawasi 

dan mengetahui jalannya proyek sesuai dengan rencana awal agar 

tidak ada penyimpangan, apalagi mengecewakan para penanam 

modal.  

 

Selain itu, perusahaan penyelenggara juga bisa mengawasi tahap per 

tahap secara detail perkembangan proyek yang telah direncanakan 

sejak awal. Dewan direksi juga dapat menjadikan studi kelayakan 

bisnis sebagai acuan untuk melanjutkan ide pengembangan nantinya. 

 

3. Bagi pemerintah 

 

Proyek yang dijalankan oleh perusahaan bisa jadi menyangkut 

wilayah dan lingkungan sosial. Dalam hal ini peranan pemerintah 

dibutuhkan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut legalitas dan 

perizinan. Mereka merupakan pihak yang paling berwenang untuk 

mengurus hal tersebut.  
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Oleh sebab itu, studi kelayakan bisnis harus berdasarkan 

peryimbangan kebijakan-kebijakan yang memang telah diatur oleh 

pemerintah. Sebab goverment adalah pihak yang secara tidak 

langsung turut memberikan dampak pada kebijakan perusahaan.  

 

Contoh-contoh dari kebijakan pemerintah yang membantu 

perekonomian negara, yakni pemaksimalan ekspor non migas, 

penghematan devisa negara, pemanfaatan sumber daya manusia 

untuk mengurangi angka pengangguran.  

 

4. Bagi masyarakat umum 

 

Ada banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang perlu dibangun 

kembali dengan memanfaatkan pelakasaan proyek. Seiring dengan 

berkembangnya waktu, masyarakat kini sudah makin terbuka, 

transparan dan responsif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

pembangunan.  

 

Sebagai pihak yang memang menjadi peran utama dalam 

pembangunan karena sejatinya baik dana maupun kebutuhan berasal 

dari perekonomian mereka, maka sudah sewajarnya bila mereka 

menuntut ketransparansian pemerintah dan juga swasta dalam 

mengelola sumber daya alam, utamanya yang berbentuk investasi.  

 

Mereka diwakili oleh LSM berhak menerima laporan studi kelayakan, 

terutama soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Aspek ini 

harus ada dalam kajian kelayakan karena menyangkut wilayah 

tempat tinggal mereka, sumber daya sekitar serta eksplorasi hasil 

bumi.  

 

Studi kelayakan bisnis tidak hanya bermanfaat pada penyelenggara 

proyek dan investor itu sendiri. Sebuah usaha tentu sangat 
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mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa, hingga nantinya 

berdampak pada kemajuan negara.  
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BAB III  

Langkah-langkah studi kelayakan bisnis 

Sebelumnya mereka harus memikirkan secara matang tentang banyak 

hal dan aspek untuk mengelola dan mengembangkan. Bukanlah hal yang 

mudah, sebab mereka harus memikirkan dengan benar untuk memulai usaha, 

proyek dan proses produksi.  

Oleh sebab itu, mereka harus memulainya dengan tahap perencanaan, 

baik tentang produk atau proyek yang akan dikerjakan, pembagian tugas baik 

operasional maupun lapangan, keuangan, hingga pengadaan barang untuk 

membantu terciptanya suatu bisnis. Kegiatan memakan waktu yang cukup 

lama, sebab ide dan gagasan masing-masing personil berbeda-beda.  

Ada kalanya untuk membuat rapat terbuka 

yang melibatkan seluruh orang di dalam 

perusahaan. Tidak hanya mereka yang berada di 

bagian perencanaan, tetapi seluruhnya karena tiap 

orang tentu memiliki ide yang patut diapresiasi. 

Penimbangan ide dan gagasan tersebut harus disepakati 

oleh seluruhnya yang hadir. Persetujuan sangatlah 

penting untuk kerja sama kedepannya. Apabila semua 

telah sepakat, maka ide tersebut bisa dikerjakan 

dengan baik.  

Perusahaan juga harus 

mempertimbangkan aspek keuangan yang 

mana sebagai modal dan penunjang utama terciptanya suatu usaha, proyek 

dan produksi. Pengaturan manajemen dalam setiap aspek di perusahaan 

menjadi tolok ukur keberhasilan nantinya. Kinerja yang teratur dan sesuai 

dengan rencana serta tujuan awal akan menjadikan semuanya berjalan 

dengan lancar.  

Selain perencanaan matang dan manajemen yang baik, perusahaan 

juga perlu melakukan kegiatan studi kelayakan. Melalui aktivitas ini mereka 
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bisa mengontrol setiap aspek di dalamnya dengan metode-metode yang telah 

ditetapkan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga meneliti dan menganalisa 

bagian-bagian yang mendukungnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, 

pasar/pemasaran, teknis, hingga teknologi.  

Aspek-aspek tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kegiatan usaha 

atau bisnis. Kesemuanya saling mendukung untuk membentuk kegiatan usaha 

yang satu dan berhasil nantinya. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk 

pengambilan keputusan apakah proyek atau bisnis bisa dikerjakan, dihentikan, 

atau ditunda terlebih dahulu.  

Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua bagian. 

Pertama yang menitik beratkan pada keuntungan secara ekonomis, dalam 

artian perusahaan menekankan pada analisa dan penelitian terkait sumber 

dana, keuangan dalam mengelola bisnis, hingga perkiraan pendapatan serta 

keuntungan. Tujuannya agar perusahaan memperoleh pendapatan sebanyak 

mungkin namun ditinjau dari berbagai sisi, yang mana nantinya income dapat 

digunakan untuk menutup modal pinjaman.  

Sementara keuntungan yang didaat bisa dimasukkan ke dalam kas dan 

diputar kembali untuk proyek selanjutnya. Studi kelayakan bisnis jenis ini 

biasanya lebih memfokuskan pada perputaran keuangan, finnacial report dan 

apapun yang berhubungan dengan laba/ rugi.  

Kedua, studi kelayakan bisnis juga bisa menitik beratkan pada 

pelaksanaan proyek atau usaha produksi. Dalam hal ini mereka biasanya 

mengerjakan analisa dan evaluasi terkait pengaruh suatu proyek terhadap 

lingkungan dan sosial. Kemudian bagaimana mengontrol pembelian barang 

dan alay yang digunakan, berkualitas dan layak tidaknya untuk pelaksanaan. 

Sampai bagaimana  aspek yuridis dari suatu usaha yang meliputi surat izin, 

dan lain sebagainya.  

Namun alangkah lebih baiknya bila perusahaan melakukan studi 

kelayakan bisnis pada setiap aspek agar semuanya bisa terkontrol dengan 

baik. Sebab setiap bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain 
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untuk membentuk suatu usaha yang efektif, efisien dan berguna untuk 

masyarakat serta negara.  

Studi kelayakan bisnis tidak langsung pada penugasan penganalisis dan 

penelitian, namun harus melewati beberapa langkah berikut ini agar hasilnya 

lebih maksimal.  

A. Tahap penemuan ide/gagasan 

Sebelum memulai suatu usaha bisnis, perusahaan harus 

mengetahui terlebih dahulu produk, atau jasa apa yang bisa diberikan 

kepada konsumen. Melalui ide dan gagasan, mereka akan memulai 

kesepakatan untuk kemudian direalisasikan. Dari brain storming, nantinya 

dirumuskan dan diidentifikasi.  

Tidak serta langsung merencanakan dana dan menyusun rencana 

kerja, namun ide /gagasan harus dicari kemungkinan-kemungkinan. Mulai 

dari meneliti serta menganalis peluang dan perkiraan pendapatan serta 

keuntungan nantinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

tahap ini.  

1. Survey di lapangan untuk mengetahui produk dan proyek apa yang 

cocok untuk dibuat dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan konsumen 

merupakan sasaran utama, sehingga apa pun harus disesuaikan 

dengan selera mereka.  

2. Mengumpulkan pengalaman usaha sebelumnya. Ada baiknya untk 

melihat ke belakang tentang bisnis yang sudah dijalankan. Kegiatan 

ini bertujuan untuk belajar dari kelebihan dan kekurangan di masa 

lalu.  

3. Diskusi sangatlah penting untuk menciptakan sebuah ide baru. Saling 

bertukar pikiran akan memunculkan banyak gagasan. Dari aktivitas ini 

akan didapat kesepakatan yang telah ditimbang melalui beberapa 

aspek.  
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4. Produk atau proyek yang akan dikerjakan harusnya disesuaikan pula 

dengan kondisi keuangan perusahaan. Ada baiknya untuk 

memnimalkan pembiayaan namun hasil tetap maksimal.  

Proses perencanaan tidak membutuhkan waktu yang sebentar. 

Sebab, perusahaan harus banyak melakukan riset baik dari internet, 

lingkungan, dan apa saja yang ada di tengah masyarakat. Namun langkah 

ini terbilang efektif karena kinerja nantinya akan lebih tertata dan selesai 

tepat waktu. Sumber-sumber ide dan gagasan di bawah ini akan 

memberikan banyak gambaran untuk tim.  

a. Survey 

Pencarian ide dan gagasan dengan terjun langsung di lapangan 

adalah hal yang paling tepat dan efektif. Nantinya tim yang 

diluncurkan langsung akan melakukan pengamatan dan lebih dekat 

dengan obyek. Kegiatan ini terbilang menarik karena perencanaan 

lebih sistematis.  

 

Saat melakukan pengamatan langsung, alangkah lebih baik bila 

disusun dengan rancangan dan dilakukan dengan perlakuan khusus 

melalui tahap-tahap tertentu. Gagasan yang berasal dari survey dinilai 

lebih baik karena dilihat, didengar dan dirasakan langsung. Dengan 

begitu langkah untuk merealisasikannya lebih mudah.  

 

b. Pengalaman sendiri 

Pengalaman yang dirasakan sendiri bisa dijadikan sebagai rancangan 

ide atau gagasan. Misalnya saja seorang traveler yang sudah pergi 

beberapa tempat dan menemukan tempat-tempat menarik. Dari 

pengalaman itu, akhirnya ia membuka sebuah restoran berkonsep 

sama dengan salah satu tempat yang dikunjungi.  

 

Contoh lainnya yakni seorang marketing yang pernah berpengalaman 

di bidang pemasaran produk. Dari sana ia dapat mengetahui barang 

apa yang diminati oleh konsumen namun tetap dibutuhkan sampai 
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kapanpun. Berangkat dari sana ia kemudian membangun bisnis atas 

hal-hal yang ditemukannya itu.  

 

Pengalaman adalah cara terbaik untuk menghasilkan suatu produk 

dan mengerjakan proyek. Sebab dengan demikian akan lebih 

mengetahui dan paham benar tentang sesuatu yang akan dibuat dan 

dipasarkan.  

c. Teknologi 

 

Bicara soal teknologi tidak akan pernah ada habisnya. Sebab dari 

tahun ke tahun semakin berkembang dan selalu ada saja yang 

terbaru. Namun poin ini bisa dijadikan sebagai sumber perencanaan 

ide/bisnis. Misal saja membuat smartphone berspesifikasi tinggi 

namun harga murah, rumah internet terlengkap dan nyaman, serta 

masih banyak lagi lainnya.  

 

Dari teknologi ini pula suatu ide bisnis bisa terus berkembang 

mengikuti jalannya techno. Disamping itu, pangsa pasar juga 

merambah seluruh kalangan.  

 

d. Usaha yang sudah ada 

 

Dari usaha yang sudah ada, pebisnis juga bisa membut sebuah 

perencanaan. Hanya saja dari gagasan yang telah ada tersebut dibuat 

berbeda, baik dari tampilan maupun kualitas. Produk dibuat lebih dari 

aslinya dengan kegunaan dan pangsa pasar yang lebih luas. Dalam 

dunia bisnis, ide ini disebut juga dengan inovasi.  

B. Studi pendahuluan 

Langkah berikutnya untuk memulai studi kelayakan bisnis yakni 

dengan melakukan studi pendahuluan. Kegiatan ini yaitu memperoleh 

gambaran umum suatu peluang bisnis yang nantinya akan dijalankan. Di 
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dalamnya tim akan membahas prospek, kendala dan kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.  

Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk 

mengukur kelayakan suatu bisnis, yaitu:  

a. Lakukan survey di lapangan 

Seperti yang telah dibahas pada ulasan di atas, sebelum meluncurkan 

sebuah produk dan mengerjakan proyek, tim harus melakukan riset 

terlebih dahulu di lapangan. Hal tersebut berguna untuk mengetahui 

selera konsumen dan apa yang sedang tren. Dengan langsung terjun, 

maka perusahaan lebih mengetahui tentang kemauan masyarakat 

sebab mereka adalah obyek utama.  

 

b. Sesuaikan dengan kondisi keuangan  

Ketersediaan modal menjadi faktor yang paling penting dalam 

pembangunan dan perkembangan bisnis. Dana bisa didapatkan dari 

perusahaan penyelenggara sendiri atau dari pihak lain, baik berupa 

pinjaman bank maupun investor.  

 

Produk atau proyek yang akan diluncurkan sebaiknya harus 

disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Biasanya mereka 

memiliki trik khusus, yakni meminimalisir pembiayaan namun tetap 

memproduksi produk atau proyek yang berkualitas. Dengan demikian 

akan mendapatkan keuntungan berlebih.  

 

c. Ketersediaan alat atau mesin 

Sebelum memulainya, ketersediaan alat atau mesin juga perlu diteliti 

terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan, yakni sudahkah 

tersedia, bagaimana dengan kualitasnya, perlukah diperbaiki atau 

diperbaharui, dan lain sebagainya.  
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Pada tahap studi pendahuluan aspek SDM juga perlu dipersiapkan. 

Sebab mereka pula yang menjadi penggerak dari terciptanya suatu bisnis 

dari awal hingga akhir.  

C. Mendesain studi kelayakan bisnis 

Setelah semua dipersiapkan dengan baik, kemudian beranjak pada 

langkah selanjutnya yakni membuat desain studi kelayakan bisnis. Dari ide 

dan studi pendahuluan, tim mulai membuat sebuah laporan yang berisi 

tahap-tahap yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan produksi dan 

proyek. Poin-poin yang harus ada dalam desain tersebut yakni:  

a. Mengidentifikasi kesempatan usaha 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha 

pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia 

(SDM), tanggung jawab sosial, sarana kerja, pengembangan usaha, 

sampai keuangan. Sebelum memulainya, sebaiknya tim harus 

mengetahui terlebih dahulu tentang ilmu manajemen usaha, 

berkonsultasi dengan jasa business plan, sampai mencari tahu 

kepada orang-orang terdekat. 

 

Dalam hal identifikasi, seorang pebisnis harus mengetahui peluang 

bisnis, pengetahuan tentang apa saja yang mengancam usaha, 

sampai kekuatan yang nantinya mendukung usaha. Oleh sebab itu, 

mereka perlu mempertimbangkan banyak hal untuk keberhasilan di 

masa yang akan datang seperti di bawah ini.  

- Desain produk tepat dan menarik 

- Teknik pemasaran yang tepat sasaran 

- Strategi distribusi yang telah dimatangkan sejak awal 

- Waktu peluncuran yang tepat 

- Manajemen yang bersinergi, efektif serta efisien 

- Sumber daya manusia yang baik dan bertanggung jawab 

Pada intinya, langkah identifikasi haruslah dibarengi dengan rasa 

percaya diri untuk membangun usaha yang berhasil. Juga disertai 
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dengan kesungguh-sungguhan akan suksesnya bisnis yang 

dijalankan. 

b. Keputusan investasi 

Modal usaha bisa datang dari mana saja. Selain dari perusahaan 

penyelenggara sendiri, juga bisa berasal dari pihak luar seperti halnya 

investasi. Seperti yang dituliskan oleh Tandelilin (2001) orang-orang 

memutuskan untuk berinvestasi karena tiga hal berikut.  

- Menghemat pajak 

Adanya kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat memberikan fasilitas pada potongan biaya pajak 

pada bidang-bidang tertentu.  

- Kehidupan yang lebih baik di masa nanti 

Investasi bertujuan untuk menanamkan modal demi keuntungan 

berlipat nanti. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan utama investor 

untuk peningkatan taraf hidup dan memanajemen keuangan.  

- Mengurangi risiko 

Kegiatan investasi dapat dilakukan sebagai pencegahan atas 

risiko dari penurunan kekayaan akibat pengaruh inflasi.  

 

c. Tahap investasi 

Investasi masuk ke dalam bagian proses produksi dan 

penyelenggaraan suatu proyek. Kegiatan ini juga bisa dilakukan 

dengan pendirian suatu perusahaan. Secara umum, ialah dapat 

diartikan sebagai penanaman modal yang bertujuan untuk membantu 

jalannya proyek atau produksi, namun tetap dengan pembagian 

keuntungan di akhir. Sebelum melakukannnya, sebaiknya ketahui 

terlebih dahulu tahap-tahap untuk berinvestasi di bawah ini.  

1. Sebelum mulai menanamkan dana, sebaiknya ketahui terlebih 

dahulu tentang apa itu investasi. Ada baiknya pula untuk 

mengetahui seluk beluk kegiatan tersebut disertai dengan risiko 

yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.  
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2. Tidak hanya pengetahuan seputar investasi, tetapi juga soal 

investor itu sendiri. Di masa yang akan datang, risiko bisa saja 

terjadi. Oleh sebab itu, ketahui terlebih dahulu investor mana 

yang mau menerima risiko tersebut, baik dalam aset riil maupun 

surat berharga. Dapat disimpulkan bila sebelum hal tersebut 

terjadi, calon investor harus memiliki kondisi finansial yang 

mapan dan bisa membuat keputusan logis.  

3. Ketahui terlebih dahulu tipe surat berharga/aset yang tersedia 

untuk investasi.  

4. Lebih teliti dalam memilih aset mana yang sekiranya 

menguntungkan dan tidak.  

Pada langkah membuat desain studi kelayakan bisnis ini, 

perusahaan dan investor juga harus bisa memilah aspek-aspek tertentu, 

seperti misalnya, ditinjau dari sisi ekonomi, manajemen keuangan, 

lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Masing-masing dari bidang 

tersebut perlu penanganan ekstra dari orang-orang yang memang telah 

ahli di bidangnya.  

Selanjutnya, dilanjutkan pada alat dan kerangka yang digunakan 

untuk menganalisa yang ditinjau dari berbagai sisi, yakni karakteristik 

sosial ekonomi, konsumen, tentang produk itu sendiri, kebutuhan-

kebutuhan yang belum terpenuhi, dan lain sebagainya.  

D. Tahap pengumpulan data 

Rancangan studi kelayakan bisnis sudah dibuat. Namun semua tim 

harus bisa berpartisipasi dan ikut andil untuk mencapai kesepakatan 

bersama. Setelah desain disepakati dan seluruh aspek diketahui oleh 

masing-masing penganalisa, masuk ke tahap pengumpulan data.  

Pada proses pengumpulan data membutuhkan waktu, tenaga dan 

biaya ekstra. Pada praktiknya, mereka harus melewati tahap per tahap, 

seprti langsung observasi di lapangan, interview, hingga kuisioner. 
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Masing-masing langkah tersebut nantinya akan membantu menemukan 

jawaban dan kesimpulan yang riil sesuai apa yang terjadi.  

a. Observasi di lapangan 

Penelitian langsung di lapangan meliputi berbagai aspek dan para 

penganalisa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

bidang yang dimiliki. Melalui kegiatan ini, mereka dapat mengetahui 

hal-hal yang tidak disukai atau disukai oleh masyarakt, bagaimana 

dampak proyek atau produksi terhadap lingkungan, bagaimana 

kondisi ekonomi, sampai keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. 

Tahap ini membantu dalam pengambilan keputusan tepat.  

 

b. Wawancara 

Interview juga merupakan langkah penting untuk menganalisa dan 

mencari tahu secara langsung apa yang ada di dalam masyarakat. 

Melalui kegiatan ini tim bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 

mereka, dan kira-kira produk atau proyek apa yang cocok untuk 

dikembangkan.  

 

c. Kuisinior 

Sama halnya dengan wawancara, namun kegiatan ini lebih kepada 

menyebarkan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat. Lembar 

kuisinior harus berisi pertanyaan logis yang berhubungan dengan 

produk, kebutuhan mereka, menanyakan pendapat dan lain 

sebagainya untuk mendukung kinerjam tim penganalisa.  

Di samping tiga hal tersebut, teknik pengumpulan data juga disertai 

dengan pengetahuan akan sumber data. Dibagi menjadi dua macam, 

yakni primer yang mana adalah data pokok atau utama. Adapula data 

sekunder yang merupakan data pendukung.  

Proses pengumpulan data membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Sebab setelah kegiatan tersebut selesai, penganalisa harus 

mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai usia, jenis pekerjaan, jenis 
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kelamin, hingga tingkat kemampuan ekonomi. Perlu ada kesepakatan 

bersama untuk kemudian mendapatkan jawaban yang tepat.  

E. Tahap analisis data 

Analisis data dapat diidentifikasi dengan dua cara pengelompokan, 

yakni kualitatif dan kuantitatif. Pada hasil interview, kuisioner dan 

observasi yang berupa deskripsi, pendapat dan yang berbentuk wacana 

dikelompokkan pada jenis kualititaf.  

Sementara data yang berupa grafik, angka, tabel hingga prosentase 

dikelompokkan pada kuantitatif. Jenis kedua data tersebut dikumpulkan 

menjadi satu, sehingga penganalisa nantinya akan mengetahui selera 

konsumen, tingkat ekonomi, kemampuan atau daya beli, dan lain 

sebagainya. Data tersebut dikumpulkan menjadi satu hingga nantinya 

ditarik kesimpulan bersama.  

Hasil kesepakatan akan membentuk adanya suatu hal baru, seperti 

produk dan proyek apa yang akan dikerjakan, bagaimana langkahnya, 

sesuaikah dengan kondisi keuangan perusahaan, sampai pengajuan pada 

investor.  

Pada langkah analisis ini, perlu diketahui alat dan kerangka yang 

digunakan. Tujuanya untuk mempermudah proses analisis dari data yang 

telah didapatkan di lapangan.  

1. Karakteristik sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakat yang 

beraneka ragam berpengaruh pada kehidupan sosial dan 

ekonominya. Hal tersebut juga berdampak pada selera dan daya 

belinya. Oleh sebab itu, pengambilan data dari sisi sosial dan ekonomi 

mempermudah dalam pengelompokan dan penentuan pangsa pasar.  

2. Perilaku konsumsi setiap orang berbeda-beda. Ada yang mudah 

puas, namun ada pula yang perlu membandingkan dengan produk 

lainnya baru bisa menilai. Maka dari itu, perlu adanya analisis terkait 

perilaku konsumsi.  
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3. Analisis rencana dan keinginan pembelian lebih mudah jika dilihat dari 

hasil kuisioner. Meski interview dan observasi menggiring 

penganalisa pada konsumen secara langsung, namun poin rencana 

dan keinginan bisa ditautkan pada pertanyaan dalam lembaran untuk 

kemudian dianalisis.  

4. Motif pembelian. Setiap orang memiliki alasan tersendiri untuk 

membeli sebuah produk. Oleh sebab itu, alasan ini bisa dijadikan 

sebagai alat untuk menganalisis, sebab dengan begitu perusahaan 

dapat terus mengikuti dan tahu kemauan konsumen.  

5. Kepuasan pada produk yang digunakan saat ini. Poin ini sangat 

penting untuk mengetahui seberapa suka dan minatnya konsumen 

pada benda atau alat yang mereka gunakan saat ini. Dengan 

demikian nantinya penganalisa bisa mengusukkan inovasi atau 

pengembangan atas produk yang digunakan tersebut.  

6. Kebutuhan yang belum terpenuhi juga menjadi bahan acuan 

penganalisan untuk mengusulkan ide dan gagasan baru. Nantinya 

sesuatu yang belum ada bisa diproduksi dengan pertimbangan 

keinginan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi tersebut. 

Dengan demikian, produk dari perusahaan bisa menjadi pelopor 

utama.  

Analisis tidak hanya berhubungan dengan konsumen. Sebab studi 

kelayakan bisnis juga harus dilakukan pada setiap bidang, seperti pada 

ketersediaan alat dan mesin, sumber daya manusia, serta keuangan.  

Pengadaan alat dan mesin dapat dilakukan dengan cara langsung 

mengoreksi peralatan di bagian produksi. Adapun hal-hal yang perlu 

dianalisis yakni tentang kualitas, dan seberapa banyak yang dibutuhkan 

lagi. Sementara pada SDM yang berhubungan dengan karyawan dapat 

dilakukan dengan unsur seperti pada ulasan di atas. Sedangkan bagian 

keuangan dengan mengunakan pelaporan, dan aspek-aspek 

pendukungnya.  
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F. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi 

Setelah melalui proses analisis dengan terjun langsung ke 

lapangan. Maka langkah selanjutnya yakni dengan mengelompokkan hasil 

yang telah diperoleh. Kegiatan ini nantinya untuk memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. Adapun data-data yang perlu diklasifikasikan, yakni 

a. Jenis kelamin 

b. Pekerjaan 

c. Usia 

Langkah selanjutnya yakni dengan menilik jawaban atas hasil 

observasi, interview dan kuisioner pada masing-masing kategori tersebut. 

Nantinya dapat diketahui selera, daya beli, dan apa yang diinginkan sesuai 

dengan pengklasifikasian tersebut.  

Penarikan kesimpulan ini juga perlu digolongkan sesuai dengan 

aspek yang diteliti. Perlu ada pemilahan antara aspek SDM, Ekonomi, 

Hukum, hingga sosial dan lingkungan. Keteraturan tersebut nantinya 

memudahkan tim penganalisis mencari tahu beberapa hal yang memang 

harus dilakukan, dan dibutuhkan pada masing-masing aspek, seperti 

halnya:  

1. Kemampuan karyawan dalam memproduksi barang 

2. Jam kerja karyawan 

3. Kesepakatan upah karyawan 

4. Apakah surat izin sudah diselesaikan atau belum 

5. Produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

6. Bagaimana daya beli mereka ditimbang dari usia, pekerjaan dan 

kehidupan sosial 

7. Apakah kondisi keuangan perusahaan memungkinkan untuk 

memproduksi dan melaksanakan proyek 

8. Bagaimana dengan ketersediaan alat dan mesin.  

9. Dan lain-lain 



 
 

35 
 

Melalui penarikan kesimpulan ini, nantinya tim akan mengetahui 

layak atau tidaknya suatu bisnis untuk terud dijalankan. Di samping 

menarik kesimpulan, juga perlu adanya rekomendasi yang mana berisi 

arahan atau petunjuk untuk tindak lanjut ide suatu usaha. Penganalisis 

perlu memberikan catatan-catatan yang yang berupa jalan keluar.  

Dalam praktiknya, banyak hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan 

bahkan harus dihentikan pada masing-masing aspek. Untuk itu, adanya 

pencatatan dari hal-hal yang semestinya dengan dibubuhkan solusi akan 

membantu perusahaan bagian mana yang harus dibenarkan, dimulai, atau 

bahkan dihentikan.  

G. Laporan studi kelayakan bisnis 

Apabila seluruh kegiatan studi kelayakan bisnis telah dilakukan dan 

sudah memenuhi kesepakatan bersama, maka beranjak ke tahap 

berikutnya yaitu membuat laporan atas rangkaian kegiatan tersebut. 

Tujuannya agar perusahaan mengetahui dengan rinci setiap aspek baik 

yang utama maupun pendukung, ditinjau dari kekurangan sampai 

kelebihan. Dari sana nanti akan diketahui mana yang perlu dikembangkan 

dan tidak.  

Laporan harus disesuaikan dengan pihak-pihak yang menggunakan 

studi kelayakan bisnis. Masing-masing aspek harud dibuatkan report 

dalam bentuk dan penyajian yang berbeda-beda. Namun secara garis 

besar harus memenuhi beberapa hal di bawah ini.  

1. Penggunaan bahasa yang baik dan benar agar mudah dimengerti 

2. Ada kalanya menggunakan tabel, grafik sampai chart untuk 

memudahkan pihak investor maupun penyelenggara dalam membaca 

laporan yang bersifat kuantitatif.  

3. Laporan hendaknya berdasarkan penilaian secara obyektif dan 

benar-benar terjadi.  

4. Kesimpulan, pendapat dan saran tidak bersifat pendapat pribadi, 

tetapi harus berdasarkan data dan yang terjadi di lapangan.  
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5. Pada laporan keuangan, perhitungan harus menggunakan rumus 

yang telah ada. Sebab dengan demikian akan diketahui tingkat 

kerugian, tafsiran pendapatan dan keuntungan, layak atau tidaknya 

suatu bisnis.  

Dapat disimpulkan bila penyajian laporan studi kelayakan bisnis 

disusun dengan beberapa poin berikut.  

a. Pendahuluan 

b. Latar belakang bisnis 

c. Penjabaran masing-masing aspek yang disertai dengan hasil analisa.  

d. Kesimpulan dan rekomendasi 

e. Lampiran 

Pada pembuatan laporan harusnya disesuaikan pula dengan 

anggaran atau biaya dari perusahaan. Proses ini membutuhkan ketelitian 

karena melalui report perusahaan bisa mengetahui hal-hal yang layak dan 

tidaknya suatu usaha.  
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BAB IV  

Aspek studi Kelayakan Bisnis 

Pada suatu bisnis, prusahaan 

penyelenggara tidak serta merta pada 

pelaksanaan produksi atau jasa. 

Sebelum merealisasikannya, mereka membuat 

rencana-rencana matang terlebih dahulu untuk menentukan 

aspek-aspek di dalamnya. Tujuan dari dibuatnya perencanaan yakni 

untuk memudahkan dalam pengerjaan nantinya.  

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir adanya 

kecurangan atau penyimpangan selama suatu usaha dijalankan. Kendati 

demikian, perencanaan dan pelaksanaan ditinjau dari beberapa aspek penting. 

Adapun yang perlu dipikirkan yakni apa yang akan diproduksi, dibangun dan 

dikerjakan, bagaimana nanti proses pelaksanaan, siapakah yang akan 

melakukan pengerjaan dari tahap rencana hingga selesai, berapa jumlah 

tafsiran pembiayaan, keuntungan hingga pendapatan, hingga faktor apa yang 

akan ditimbulkan untuk masyarakat sekitar dan negara.  

Maka dari itu, baik perusahaan maupun pihak yang menanamkan 

modalnya mengadakan suatu studi kelayakan bisnis. Melalui kegiatan tersebut 

suatu kegiatan usaha dapat dikaji dan dianalisis hingga ke lapisan yang paling 

dasar sekalipun. Cara ini juga menguntungkan bagi mereka yang saling 

bekerja sama karena proyek atau bisnis lebih bersifat terbuka, sehingga 

memudahkan semuanya untuk mengawasi.  

Kegiatan menganalisa dan meneliti suatu usaha tersebut juga menjadi 

langkah terbaik bagi para investor yang telah menanamkan modalnya pada 

suatu proyek tertentu. Mereka merupakan pihak yang telah menggelontorkan 

dana demi terciptanya suatu proyek menguntungkan pada semua orang.   

Beberapa proyek justru membuat resah investor karena tidak adanya 

keterbukaan yang berakhir pada tindak penyelewengan atau penyimpangan. 

Akibatnya proyek gagal, keuntungan tidak didapat dan investor merugi. Rasa 
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was-was inilah yang menjadi studi kelayakan bisnis ada untuk membantu 

mereka dalam mengawasi jalannya usaha.   

Penilaian terhadap keadaan dan prospek proyek investasi berdasarkan 

beberapa kriteria dan pertimbangan. Biasanya mereka menggolongkannya 

sesuai dengan manfaat bagi negara dan masyarakat luas. Sementara itu, 

faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan yakni, 

ketidakpastian proyek, jumlah dana, dan kompleksitas.   

Masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. 

Sementara itu ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya, yakni investor 

yang menanamkan dana, pihak kreditur, pemerintah yang paling 

berkepentingan dalam memanfaatkan proyek untuk kesejahteraan rakyat dan 

negara, hingga penyelenggara proyek atau perusahaan itu sendiri.  

Apabila dana yang tertanam besar, maka taksiran yang dibuat juga 

makin tidak pasti. Hal tersebut juga akan menambah faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, sehingga sebuah studi kelayakan bisnis akan dilakukan 

semakin mendalam. Maka dari itu menurut Nurmalina (2009), studi kelayakan 

bisnis adalah penelahaan tentang suatu kegiatan investasi yang ditinjau dari 

manfaat atau hasil.  

Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebab baik 

perusahaan maupun investor harus benar-benar menentukan langkah untuk 

memulainya. Mereka juga perlu mempertimbangkan dalam berbagai hal atau 

aspek yang nantinya turut mempengaruhi jalannya proyek dan analisa. Oleh 

sebab itu, studi kelayakan bisnis terdiri atas beberapa aspek yang 

mendasarinya untuk dijadikan tolok ukur sebuah pengamatan serta analisa.  

Seperti yang dituliskan oleh Husein Umar (2003), belum ada 

keseragaman dalam aspek-aspek bisnis apa saja yang harus dikaji dalam 

rangka studi kelayakan bisnis. Padahal, hal-hal yang saling berhubungan 

tersebut sangat dibutuhkan selama proses analisa. Namun secara garis besar, 

adapun aspek-aspek yang dibutuhkan dalam studi kelayakan bisnis sebagai 

berikut. 
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A. Aspek Pasar 

Aspek pasar merupakan faktor yang paling penting dalam 

menjalankan sebuah usaha bisnis. Ialah variabel pertama yang digunakan 

oleh pelaku bisnis dan para investor untuk mengetahui prospek atau 

tidaknya suatu usaha dijalankan. Market adalah di mana permintaan dan 

penawaran bertemu dan pada akhirnya membentuk harga. Di sana pula 

tempat manusia dengan tujuan yang sama, yakni memiliki uang, dan 

kemampuan untuk berbelanja.  

Seperti yang ituliskan oleh Kotler, P & Amstrong (1997), istilah pasar 

dikaitkan dengan upaya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen atau biasa dikenal dengan satisfying consumer need and 

wants. Maka sebelum membuat rancangan produk, jasa ataupun proyek 

mereka harus survey terlebih dahulu pada masyarakat selaku pihak 

pertama yang nantinya merasakan hasil dari usaha. Ada dua masalah 

utama dalam aspek pasar, yakni pengukuran pangsa pasar di masa 

sekarang dan akan datang.  

Perhatian terhadap pasar ini berada di point paling atas mengingat 

nantinya produk dan jasa akan diluncurkan langsung kepada konsumen 

yang tidak lain adalah masyarakat. Pun demikian dengan pengaruhnya 

juga pertama kali dirasakan oleh sosial. Oleh sebab itu, setiap usaha yang 

yang dijalankan harus mengetahui terlebih dahulu selera, dan apa yang 

sedang diminati di lingkungan customer. Maka menurut Husein Umar 

(2000), ada tiga faktor terjadinya market, yaitu keinginan, daya beli dan 

tingkah laku manusianya.  

Tujuan dari diadakannya aspek ini yakni untuk mengetahui 

seberapa besar pasar, market-share dan pertumbuhan permintaan 

terhadap produk dan jasa itu sendiri. Sebab kajian tersebut sangatlah 

berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil suatu proyek. Maka 
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sebelum melakukan riset lebih lanjut, pengaalisa perlu memperhatikan 

beberapa unsur yang nantinya akan ditemui di pasar, yaitu:   

1. Barang atau jasa apa yang diinginkan konsumen 

2. Cara agar produk atau jasa memebrikan nilai superior namun harga 

tetap bersaing 

3. Promosi efektif untuk memasarkan produk atau jasa 

Pasar potensial merupakan jumlah produk seluruhnnya atau 

sebagian yang mungkin bisa dijual di pasar dan waktu tertentu. Sebelum 

menganalisa aspek ini, sebaiknya ketahui terlebih dahulu karakteristiknya: 

1. Permintaan dihitung menurut daerah dan jenis konsumen 

 

Sebelum merencanakan dan merancang suatu produk dan jasa, 

alangkah lebih baik bila melakukan riset terlebih dahulu untuk 

mengetahui apa yang sedang diminati oleh pasar. Konsep ini juga 

diiringi dengan ramalan dan pengukuran permintaan. Tujuannya yakni 

untuk mengurangi ketidak sesuaian antara keadaan di lapangan 

dengan hasil analisis dugaan.  

 

Dalam point ini, pengukuran dan peramalan permintaan adalah faktor 

yang penting untuk penyesuaian proyek atau barang serta jasa. Di 

samping itu, juga perlu adanya perkiraan proyeksi permintaan agar 

lebih mudah mengetahui selera masyarakat dan peluncuran barang 

atau jasa.  

 

2. Penawaran 

 

Penawaran merupakan berbagai kuantitas barang yang ditawarkan 

pada pasar yang disertai dengan tingkatan-tingkatan harga. Point ini 

biasanya didasarkan pada perkembangan masa lalu dan bagaimana 

perkiraannya di masa mendatang. Faktor tersebut dipengaruhi oleh 
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beberapa hal, yakni biaya produksi, tujuan perusahaan, harga barang 

lain, dan tingkat teknologi.  

 

Pada perusahaan yang telah memiliki brand hingga ke luar negeri, 

maka penawaran tidak hanya datang dari pihak dalam tetapi juga 

sampai mancanegara. Oleh sebab itu tugas mereka makin bertambah 

karena juga perlu membandingkan dan melakukan survey hingga ke 

beberapa negara untuk memenuhi seleran konsumen namun tetap 

menyesuaikan dengan daya beli.  

 

3. Harga 

 

Harga terbentuk dari adanya aspek pasar, permintaan dan 

penawaran. Selain menyesuaikan dengan selera pasar, perusahaan 

juga perlu pertimbangan dari segi biaya produksi, dan lain-lain.  

 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bukanlah hal yang mudah, 

sebab ada banyak faktor pendukung lainnya, seperti kualitas barang 

atau jasa, nilainya, waktu produksi, dan lain sebagainya. Bagi barang 

ekspor, alangkah lebih baik untuk dilakukan survey terhadap harga 

barang di berbagai negara.  

 

4. Pemasaran 

 

Unsur ini menyangkut strategi untuk memasarkan untuk mencapai 

target pasar yang biasanya telah ditetapkan sejak awal oleh 

perusahaan. Konsep dasar pemasaran yakni untuk memperoleh 

keuntungan, dan memuaskan konsumen.  

 

Market -> Customer Needs -> Integrated Marketing -> Profit Thorugh 

Customer Satisfactions 
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Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yakni lingkungan pemasaran, pangsa pasar, industri 

dan persaingan, serta segmen dan targter pasar. Dalam praktiknya, 

penganalisis bagian pemasaran mempertimbangkan beberapa hal, 

antara lain:  

a. Kebutuhan (needs) 

b. Tren pasar 

c. Lingkungan makro, terdiri dari demografi, ekonomi, kondisi alam, 

teknologi, politik dan sosial budaya.  

 

5. Taget penjualan 

 

Setiap perusahaan wajib menentukan target pemsaran, yang tidak 

lain adalah jumlah barang/jasa yang terjual digabungkan dengan 

pendapatan. Jumlah tersebut diperkirakan sejak awal dan 

disesuaikan pula dengan pangsa pasar serta daya beli konsumen. 

Barulah nanti dihitung laba atau keuntungan seperti yang juga telah 

ditargetkan sejak awal.  

 

Target penjualan erat kaitannya dengan Market Segments, yakni 

kelompok konsumen yang sama-sama memiliki tujuan merespon 

suatu produk. Pada faktor ini, pasar dibagi lagi menjadi beberapa 

bagian yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan, tingkah laku dan 

karakteristik.  

 

Selain segmen pasar, ada pula target market yakni kegiatan 

perusahaan untuk melayani sekumpulan orang yang punya 

kebutuhan dan karakteristik sama. Jadi dapat disimpulkan bila target 

market merupakan hasil evaluasi segmen pasar yang bertujuan untuk 

menyeleksi beberapa segmen.  

 

Erat kaitannya studi kelayakan bisnis dengan aspek pemasaran. 

Sebab kesuksesan suatu proyek perusahaan bisa dilihat dari seleran 
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pasar dan yang hubungannya dengan market. Sebab market adalah 

target utama dari diselenggarakannya bisnis. Maka dari itu, rules studi 

kelayakan bisnis terhadap aspek pasar yaitu.  

 

a) Apabila produk tidak lagi marketable, maka studi kelayakan bisnis 

dihentikan. Oleh sebab itu perusahaan haruslah memproduksi 

yang sesuai dengan pasar 

b) Permintaan terhadap produk dan jasa harus terus meningkat. 

Jika terjadi penurunan maka analisa studi kelayakan bisnis 

dihentikan. Sebab tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk 

mengembangkan 

c) Studi kelayakan bisnis juga perlu memperhatikan adanya hal-hal 

yang tidak dilarang oleh negara. Sebab apabila tidak memenuhi 

aturan maka tidak bisa lagi direkomendasikan 

d) Teknis dan teknologi ditentukan oleh pasar, sebab pembelian alat 

serta mesin bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari 

pasar.  

B. Aspek produksi, teknologi dan teknis 

Aspek teknlogi atau teknis berhubungan dengan pelaksanaan produksi 

dan pengoperasian baik pada proyek pembangunan maupun produksi barang 

serta jasa. Hal tersebut juga ditinjau dari dimulai hingga berakhirnya proyek.  

Sementara itu menurut Moch. Ichsan (1998) produksi merupakan suatu 

proses aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang atau jasa. Dalam 

prosesnya, produksi melibatkan alat, seperti mesin dan lain sebagainya yang 

mendukung terciptanya suatu barang atau jasa. Pada proyek pembangunan, 

tahap ini terjadi saat proses pelaksanaan.  

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka proses 

produksi juga meliputi alat digital lainnya, seperti komputer dan perangkat 

lainnya. Sementara itu, di dalamnya juga terdapat sumber daya manusia yang 

mengendalikan. Maka seperti yang dituliskan oleh Sofyan Assyauri (1999) bila 
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produksi merupakan suatu kegiatan yang mentransformasikan input menjadi 

barang dan jasa.  

Aspek ini dilakukan setelah adanya evaluasi pasar yang menunjukkan 

adanya kesempatan market dalam jangka waktu yang relatif panjang. Oleh 

sebab itu, ada beberapa hal terkait teknis dan teknologi:  

1. Studi dan pengujian dilakukan terlebih dahulu 

 

Dalam hal ini sebelum alat digunakan, perlu diuji terlebih dahulu untuk 

memastikan mesin atau alat berfungsi dengan baik. Hal tersebut juga 

bertujuan untuk kelancaran proyek atau produksi barang serta jasa. 

Selain itu juga untuk memastikan keamanan dalam selama proses 

produksi dilakukan nanti.  

 

2. Skala produksi harus dioptimalkan terlebih dahulu 

 

Sebelum masuk pada tahap produksi, alangkah lebih baik bila 

melakukan analisis terhadap luas produksi. Hal ini berhubungan 

dengan untuk meminimumkan biaya produksi namun memaksimalkan 

laba. Pertimbangan-pertimbangan faktor permintaan juga diperlukan 

yang disertai dengan informasi terkait lokasi, luas tanah, aturan 

fasilitas produksi dan lain sebagainya.  

 

3. Ketepatan dalam pemilihan proses produksi 

 

Sebelum pelaksanaan, proses produksi juga menjadi hal yag harus 

didiskusikan. Sebab kini ada banyak opsi untuk melakukan tahap 

produksi. Namun sebaiknya sesuaikan pula dengan target biaya dan 

ketersediaan alat serta mesin.  

 

4. Ketepatan pemilihan mesin dan alat 
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Alat dan mesin merupakan barang yang paling dibutuhkan selama 

proses produksi atau pelaksanaan proyek. Setiap perusahaan 

membutuhkannya karena dinilai lebih cepat dan tepat. Kendati 

demikian, pemilihan harus disesuaikan dengan bagaimana proses 

produksi dilakukan dan keamanannya. Sebab apabila membeli alat 

dan mesin yang terlalu berlebihan atau bahkan tidak memiliki 

standard keamanan serta kualitas, maka biaya akan terbuang sia-sia. 

Oleh sebab itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan benar 

poin ini sebagai salah satu kegiatan dari studi kelayakan bisnis.  

 

5. Ketersediaan peralatan tambahan atau pendukung 

 

Selain mesin dan alat utama untuk proses produksi, perusahaan juga 

membutuhkan beberapa peralatan pendukung untuk kontrol kualitas, 

supply bahan pembantu, dan lain sebagainya yang mendukung suatu 

proyek.  

 

6. Penangan limbah produksi 

 

Pada poin ini ada hubungannya dengan aspek lingkungan. Namun 

juga erat kaitannya dengan proses produksi. Sebab dalam tahapan 

tersebut, perusahaan juga perlu memperhatikan limbah pembuangan 

produksi agar nantinya tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan.  

 

7. Jadwal kerja karyawan dalam menangani produksi 

 

Tidak hanya alat dan mesin yang penting dalam proses produksi, 

namun sumber daya manusia adalah yang paling utama. Sebab tanpa 

adanya SDM, segala kegiatan dalam perusahaan dan semuanya tidak 

akan berjalan dengan semestinya.  
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Maka dari itu perusahaan juga perlu menimbang tentang jadwal kerja 

karyawan yang menangani proses produksi, apakah sudah sesuai 

dan telah disepakati bersama atau belum.  

 

8. Teknologi harus bisa diterima oleh pandangan sosial 

 

Proses produksi tidak hanya mementingkan hasil dan kualitas dari 

barang yang nantinya akan dijual. Perusahaan juga perlu 

memperhatikan teknologi yang digunakan. Untuk kemudahan, dan 

keamanan sebaiknya tidak menggunakan barang yang telah menurun 

kinerjanya atau hanya untuk bahan percobaan. Hal tersebut justru 

akan merusak produk yang dihasilkan dan bahkan membuat 

perusahaan membuang biaya untuk perawatan atau bahkan 

kerugian.  

Proses produksi atau pelaksanaan proyek membutuhkan waktu 

yang panjang. Pada tahap ini perusahaan dan investor tidak dapat begitu 

saja menyerahkan tanggung jawab kepada pihak yang mengerjakan. 

Semua pihak yang terlibat harus sama-sama mengawasi untuk menjaga 

kualitas demi tujuan bisnis yang berhasil. Maka dari itu ada beberapa 

langkah untuk mempersiapkan produksi, yakni sebagai berikut:  

a. Penetapan produk dan kapasitas produksi 

 

Nantinya produk atau jasa akan diluncurkan kepada konsumen. Maka 

dari itu pihak yang memproduksi harus mengetahui terlebih dahulu 

tren apa yang sedang berkembang di pasaran, yang kemudian 

disesuaikan dengan selera mereka. Apabila tidak melakukan survey 

terlebih dahulu, belum tentu masyarakat puas dan justru akan 

menimbulkan kerugian. 

Maka dari itu produk yang akan dibuat haruslah disesuaikan dengan 

keinginan, kebutuhan dan kemampuan mereka untuk membelinya.  

 

b. Penetapan lokasi 
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Daya beli masing-masing konsumen di berbagai wilayah berbeda-

beda, ada yang tinggi, sedang bahkan rendah. Hal tersebut biasanya 

dipengaruhi oleh kondisi geografis, pekerjaan dan keadaan ekonomi. 

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan haruslah mencari lokasi yang 

tepat untuk menjalankan proyek/usaha bisnis agar nantinya berjalan 

lancar.  

Pemilihan lokasi yang tepat nanti disesuaikan dengan produksi 

barang/jasa, jumlah, kualitas, serta harga. Dengan begitu perusahaan 

bisa memperkirakan terlebih dahulu pendapatan atau keuntungan 

yang akan didapatkan. Ada dua faktor yang mempengaruhi 

penentuan lokasi, yakni sekunder dan primer.  

Faktor primer terdiri dari konsumen itu sendiri, sumber bahan 

baku, adanya fasilitas pengangkutan, tersedia pembangkit tenaga 

listrik. Sementara faktor sekunder terdiri atas biaya tanah/gedung, 

rencana masa depan, adanya fasilitas publik, fasilitas finansial, 

pasokan air, kemungkinan perluasan, dan respon sosial.  

c. Jaminan ketersediaan bahan 

 

Bagaimana mungkin produksi dilakukan bila tidak ada bahan. Dalam 

hal ini perusahaan juga harus disesuaikan dengan kualitas, kuantitas, 

harga dan kemampuan akan pembiayaan terkait pembelian bahan.  

 

d. Proses plant lay out 

 

Plant lay out adalah proses penyusunan mesin/alat-alat untuk 

produksi. Peralatan tersebut disusun sesuai dengan fungsinya agar 

proses produksi lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini juga akan 

memudahkan dan mempercepat jumlah produk yang dihasilkan, 

sehingga pendapatan dan laba atau keuntung lebih cepat diprediksi. 

Ada 2 cara untuk melakukan tahap ini, yaitu:  
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1) Proses lay out merupakan kegiatan menyusun dan 

mengelompokkan mesin/peralatan sesuai dengan 

departemennya.  

2) Lay out produk merupakan kegiatan mengelompokkan alat atau 

mesin sesuai dengan urutan proses produksi. Biasanya dilakukan 

oleh perusahaan yang memproduksi sekaligus.  

Lantas apa keuntungan dan tujuan dari langkah plant lay out ini?  

a) Adanya keseimbangan kapasitas 

b) Produksi lebih cepat dan efisien 

c) Jumlah produk yang diproduksi lebih banyak 

d) Menjadikan minimum movement, namun biaya lebih rendah 

e) Service are bagi pekerja yang cukup memenui 

Proses produksi yag cepat dan efisien akan lebih terdukung dengan 

adanya alat dan mesin yang memadai. Maka, tak hanya produksi saja 

yang harus diperhatikan, namun juga perlu memperhatikan beberapa 

hal, antara lain sebagai berikut:  

a) Teknologi pada alat dan mesin yang bisa menjamin kapasitas 

produksi lebih ekonomis 

b) Tidak menimbulkan kesulitan, baik secara teknis maupun pada 

karyawan yang bekerja.  

c) Tidak menimbulkan dampak yang buruk pada lingkungan dan 

kehidupan sosial 

d) Alat dan mesin yang bisa bekerja lebih cepat hingga 

memproduksi banyak produk dalam waktu singkat meski 

menggunakan bahan baku yang sama 

e) Teknologi tidak pernah digunakan di negara lain 

Studi kelakayan bisnis juga perlu memperhatikan aspek produksi. 

Sebab, tujuan dari adanya proyek usaha yaitu untuk menghasilkan barang 

atau jasa yang berguna untuk masyarakat sekitar. Maka dari itu, 
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penganalisis harus meneliti sedetail mungkin beberapa hal yang terkait, 

seperti rencana produksi, lokasi, teknologi yang digunakan hingga 

peralatan yang digunakan.  

C. Aspek sumber daya manusia dan manajemen 

Manajemen merupakan pengaturan segala aspek mulai dari 

perencanaa, pelaksanaan atau mulainya proyek dikerjakan, finishing 

hingga pemasaran produk. Tidak hanya pada barang dan jasanya, namun 

manajemen juga mencakup segala yang ada di dalamnya, mulai dari 

sumber daya manusia, kegiatan operasional dan finansial.  

Dalam praktiknya, tim manajemen melihat suatu proyek atau 

produksi berdasarkan berbagai macam sisi, seperti perencanaan, fungsi 

perencanaan, jangka waktu pelaksanaan dan perekomendasian. Ada dua 

macam pengaturan yang dilakukan pada perusahaan, yaitu:  

1. Manajemen pembangunan proyek 

2. Manajemen operasi yang meliputi organisasi/badan usaha, dan 

jumlah tenaga kerja yang nantinya terlibat dalam proses pelaksanaan.  

Pada beberapa kasus, proses produksi atau proyek konstruksi gagal 

dikarenakan lemahnya manajemen. Secara umum, proses ini merupakan 

mengatur dan mengelompokkan beberapa hal sesuai dengan fungsinya. 

Erat pula kaitannya dengan aspek sumber daya manusia karena tahap ini 

membutuhkan tenaga kerja yang memang ahli di bidangnya.  

Adanya SDM sangatlah penting dalam memegang peranan dan 

fungsi organisasi seperti yang telah direncanakan. Sementara itu ada dua 

macam aspek manajemen serta SDM dalam kajian studi kelayakan bisnis 

yang perlu dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis, yaitu: 

1. Manajemen masa pembangunan proyek 

a. Siapa pelaksananya 

Sumber daya manusia yang tersedia kemudian dikelompokkan 

sesuai dengan kemampuannya dalam menangani suatu 
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pekerjaan. Kemudian mereka akan bekerja dan bertanggung 

jawab pada masing-masing jobdesk proyek agar pekerjaan lebih 

ringan dan cepat.  

b. Jadwal penyelesaian proyek 

Sebelum proses pelaksanaan, perusahaan dan para investor 

membuat kesepakatan kapan dimulainya suatu proyek. Mereka 

juga memebrikan deadline waktu akhir kapan semuanya akan 

berakhir untuk segera di launching atau dipasarkan kepada 

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir biaya berlebih 

dan mendisplinkan para pekerja yang mengerjakan. Namun, 

pertimbangan batas waktu disesuaikan perlu disesuaikan dengan 

kemampuan para karyawan yang menangani serta kondisi 

lingkungan.  

c. Siapa saja yang menjalankan manajemen di berbagai aspek 

Dalam mengerjakan suatu proyek atau produksi, perusahaan 

membagi sumber daya manusia yang sesuai bidangnya untuk 

menangani dan bertanggung jawab terhadap satu departemen, 

seperti pemasaran, teknis, dan lain-lain. Masing-masing orang di 

dalamnya bekerja sesuai dengan jobdesk masing-masing yang 

mana hal ini juga termasuk dalam sistem manajemen.  

 

2. Manajemen dalam operasional 

Pengaturan pemilahan bidang dalam operasional juga disesuaikan 

dengan fungsi serta keahlian masing-masing. SDM diarahkan untuk 

menguru secara finansial, pembiayaan, pelayanan customer, hingga 

bekerjasama dengan para investor. Berikut adalah 4 hal yang 

berhubungan dengan manajemen operasi:  

a) Struktur organisasi yang disertai dengan spesifikasi jabatan dan 

deskripsinya 

b) Bentuk organisasi dan badan usaha yang dipilih 

c) Anggota direksi dan tenaga pendukung 

d) Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan dan siapa yang 

menangani proyek. 
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Pada praktiknya, manajemen bisnis, usaha maupun proyek dibagi 

ke dalam dua bagian, yaitu:  

1. Periode pembangunan 

Pada masa pembangunan, perusahaan dan para investor tidak hanya 

memberikan idenya. Sebab tahap ini butuh keterampilan kerja dan 

kualitas dalam menangani suatu usaha. Perpaduan skill yang 

mumpuni dan gagasan yang bagus akan memberikan hasil yang baik. 

Hal tersebut tentu juga didukung dengan adanya sumber daya 

manusia yang mumpuni.  

 

Di periode ini ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan 

sebagai step by stey pelaksanaan proyek usaha:  

a) Perencanaan 

Tujuan dari diadakannya rencana adalah mengumpulkan ide-ide 

dari berbagai pihak, lalu didiskusikan dan diambil yang terbaik 

sesuai dengan kesepakatan kebaikan semuanya. Langkah ini 

juga berupa perancangan sistem kerja, finansial, dan semua 

yang berhubungan dengan pengerjaan proyek dari awal hingga 

akhir.  

Perencanaan yang matang dan lengkap menentukan 

keberhasilan suatu proyek. Baik dalam ketepatan waktu dan 

kualitas usaha serta keuntungan dapat diprediksi apabila benar-

benar direncanakan dengan sungguh-sungguh. 

b) Realisasi atau pelaksanaan proyek/produksi 

Di tahap ini produksi atau proyek sudah siap untuk dilakukan. Itu 

artinya semua yang berhubungan dengan perizinan, organisasi, 

jobdesk, siapa saja yang akan mengerjakan, pembiyaan, petugas 

lapangan, dan tahap-tahap pengerjaan telah benar-benar 

matang dimengerti dan diurus.  

 

c) Pengendalian 
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Tahap pengendalian dilakukan selama proses pelaksanaan 

hingga selesai. Di periode tersebut, semua pekerjaan dilakukan 

dengan mengikuti laporan, dan evaluasi teratur. Report yang 

diminta biasanya disertai dengan foto sebagai bukti, dan 

deskripsi mengenai pekerjaan hari ini disertai kendala dan solusi 

yang diambil. Dapat disimpulkan bila langkah ini bertujuan untuk 

memantau atau mengendalikan pelaksanaan proyek atau 

produksi.  

 

2. Periode Operasional 

Bidang operasional berbeda dengan bagian pembangunan dan 

pelaksanaan di lapangan. Sumber Daya Manusia yan termasuk di 

dalamnya ditemapatkan dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan 

kehalian, pengalaman, tingkat pendidikan dan jumlah yang 

dibutuhkan.  

 

Mereka yang berada di bagian operasi bertugas untuk mengelola 

data, keuangan dan seluruhnya yang berhubungan dengan proyek 

serta perusahaan. SDM juga perlu dilatih dalam menangani customer 

atau investor sebagai salah satu upaya pelayanan ramah dan 

menunjukkan citra perusahaan.  

 

Dalam hal ini perusahaan perlu menilai aspek sumber daya manusia 

berdasarkan beberapa indikasi, yaitu:  

- Daerah proyek 

- Lembaga pelatihan, lembaga penyalur tenaga kerja, dan 

perguruan tinggi.  

- Tenaga kerja asing sebagai expert 

- Kelompok perusahaan 
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D. Aspek Hukum  

Setiap prusahaan memiliki badan hukum yang mana perizinannya 

telah tercatat dalam negara. Sebelum mendirikan suatu bisnis, mereka 

harus menandatangani dan telah setuju akan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah. Tujuannya agar terjadi keseragaman seluruh badan usaha di 

Indonesia dan mendisplinkan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan.  

Oleh sebab itu, adanya pemerintah sangatlah penting untuk 

keberhasilan bisnis. Melaluinya pula, para pelaku usaha bisa 

menyumbangkan pendapatan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. 

Pun demikian saat akan menjalankan proyek atau proses produksi, baik 

perusahaan maupun investor harus melalui tahap hukum atau yuridis.  

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya perusahaan-

perusahaan ilegal dan proyek fiktif karena justru akan merugikan banyak 

pihak. Biasanya mereka tidak memiliki izin usaha atau melakukan 

produksi/proyek baik melalui pemerintah daerah maupun negara. Maka 

dari itu, dalam rangka bagian dari studi kelayakan bisnis, ada pun hal-hal 

yang perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum memulai usaha, yaitu:  

E. Mengetahui Badan Hukum Perusahaan 

Di Indonesia, badan hukum perusahaan dibagi berdasarkan fungsi, 

siapakah penanam modal, dan jumlah karyawan, dan manfaat. Kendati 

demikian, perusahaan-perusahaan tersebut saling bersinergi untuk 

kepentingan konsumen dan negara.  

a. Perusahaan Komonditer (CV) 

CV banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Perusahaan di 

bidang ini berasal dari persekutuan yang didirikan oleh beberapa 

orang. Masing-masing harus menyerahkan uang sebagai modal 

usaha atau investasi dan jumlahnya tudak perlu sama. Maka dari itu, 
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mereka terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni yang menjalankan 

usaha dan hanya sekadar menanamkan dana.  

b. Perseroan Terbatas (PT) 

PT biasanya telah memiliki usaha yang cukup besar dan tersebar di 

berbagai daerah. Jumlah karyawannya pun lebih banyak. Badan 

usaha ini melibatkan banyak orang sebagai pendananya. Oleh sebab 

itu, tanda kepemilikannya ada pada mereka yang telah menanamkan 

sahamnya atau bisa juga disebut dengan pemegang saham. Dibagi 

lagi menjadi dua bagian yakni prefered stock atau pemegang saham 

preferen dan common stock atau pemegang saham biasa.  

c. BUMN dan BUMD 

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 

merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara sebab 51% 

modalnya berasal dari pemerintah. Meskipun yang lain diatur dalam 

Undang-undang, namun BUMN dan BUMD juga didukung dengan 

peraturan sendiri yang diatur oleh Kementrian BUMN.  

 

Proyek yang dikerjakan diperuntukkan seluruh masyarakat Indonesia. 

Sementara bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa 

disesuaikan dengan kondisi perekonomian rakyat, sehingga nilainya 

lebih ekonomis dan tentunya berguna bagi seluruhnya. Beberapa 

contoh perusahaan yang dimiliki oleh negara dan daerah yaitu, PLN, 

Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PT Garam, Pegadaian, dan lain 

sebagainya.  

d. Koperasi 

Koperasi merupakan badan usaha yang bisa dimiliki pemerintah, bisa 

juga oleh swasta. Bergerak di bidang ekonomi, BU ini bertujuan untuk 

memberikan layanan menguntungkan bagi rakyat dari semua 

kalangan, utamanya menengah bawah. Adapun service-nya yakni 

simpan pinjam, modal usaha, produksi, konsumsi dan lain 

sebagainya.  

 

e. Firma 
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Badan usaha berbentuk firma dibentuk oleh beberapa orang yang 

berada di bidang dan tujuan yang sama. Masing-masing anggotanya 

memiliki tanggung jawab untuk pekerjaan yang ada di dalamnya. 

Mereka juga wajib membagikan keuntungan secara rata, dan 

menanggung kerugian serta piutang bersama-sama.  

f. Perusahaan perorangan 

Perusahaan perorangan tidak harus memiliki badan hukum. Biasanya 

mereka yang baru memulai suatu bisnis akan mengelola usahanya 

sendiri dengan memanfaatkan beberapa orang sebagai pekerja. 

Sementara keuntungan yang diperoleh nantinya merupakan 

sepenuhnya hak pemilik. Risiko juga ditanggung sendiri.  

 

Badan usaha menentukan bagaimana jalan dan fungsi suatu bisnis. 

Tiap-tiap jenis di atas bekerja sesuai dengan status, namun tetap setiap 

keuntungan yang diperoleh dapat membangun perekonomian negara.  

F. Pentingnya legalitas perusahaan 

Tidak terhitung jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Semua 

bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari konstruksi, 

jasa, pangan, keuangan, hingga pengolahan sumber daya manusia. 

Namun beberapa dari mereka masih ada yang tidak berbadan hukum dan 

dipertanyakan legalitasnya. Padahal hal tersebut sangatlah penting 

sebagai upaya agar perusahaan tercatat atau terdaftar oleh negara.  

Selain itu, mereka yang telah memiliki legalitas sah dapat 

menjalankan usahanya dengan lancar karena diatur oleh hukum dan 

Undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, sebuah perusahaan bisa 

dikatakan telah memenuhi peraturan pemerintah apabila telah:  

1. Ada surat daftar perusahaan atau yang disebut dengan  Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) 

2. Surat Ijin Perdagangan (SIUP) 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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4. Bukti keanggotaan atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

5. Beberapa perusahaan juga perlu memiliki ijin gangguan dan analisa 

dampak lingkungan (AMDAL) 

6. Pengesahan perusahaan oleh Menteri Kehakiman 

7. Pada perusahaan ekspor impor perlu adanya surat ijin sebagai 

persayaratan untuk mendsitribusikan barang ke luar maupun ke 

dalam negeri.  

Legalitas menentukan apakah perusahaan tersebut kredible dan 

legal atau tidak. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi para investor 

untuk menanamkan modal untuk proyek ataupun produksi.  

G. Identitas pelaksanaan proyek 

Aspek yuridis atau hukum masih terus dilakukan hingga proses 

pelaksanaan proyek ataupun produksi. Tidak hanya pendirian perusahaan 

saja yang harus memenuhi legalitas tetapi identitas pelaksananya juga 

harus sesuai aturan pemerintah. Maka dari itu perusahaan harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut ini:  

1. Hubugan keluarga antar pengurus 

2. Kewarganegaraan 

3. Informasi bank 

4. Keterlibatan pelaksana dengan pidana dan perdata 

H. Aspek ekonomi dan lingkungan 

Pada proses perencanaan, perusahaan tidak hanya membahas soal 

ide serta gagasan tentang proyek atau produk yang akan dilaksanakan. 

Salah satu aspek yang juga menjadi perbincangan yakni tentang 

dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan.  

Investasi berpengaruh pada peningkatakan penghasilan negara. 

Pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia secara otomatis juga 

menambah pendapatan negara. Peningkatan pada produksi dan proyek 
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juga menjadikan grafik pajak, pembayaran listrik, telepon dan lain 

sebagainya juga menunjukkan angka kenaikan.  

Hal tersebut juga berpengaruh pada kenaikan jumlah penyerapan 

tenaga kerja, sehingga turut serta dalam mengurangi angka 

pengangguran yang ada di negeri. Di samping itu, investasi juga 

berpengaruh pada industri lainnya, sehingga ada peningkatan 

perindustrian dan membuatnya tumbuh lebih baik. Hal ini juga menjadikan 

industri sebagai tombak dari perekonomian bangsa.  

Jika diperinci, adapun manfaat adanya proyek dan usaha bagi 

perekonomian, yakni:  

1. Pemberdayaan sumber daya nasional 

Indonesia memiliki jumlah sumber daya yang tak terhingga. 

Negeri ini bahkan menyimpan kekayaan baik di darat maupun lautan. 

Namun beberapa sumber daya milik negeri justru terancam dimiliki 

oleh asing.  

Oleh sebab itu, perusahaan dalam negeri harus 

memanfaatkannya sebaik mungkin sebagai salah satu cara 

pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.  

2. Meningkatkan pertumbuhan industri lain 

Peningkatan produksi dan proyek menjadi indikasi dari 

kesuksesan suatu perusahaan. Hal ini bisa menjadi acuan bagi 

industri lainnya untuk berbondong-bondong menjadikan sebagai 

acuan. Hal tersebut membuat industri di Indonesia semakin 

berkembang dan maju.  

 

 

3. Berkembangnya pendapatan negara 
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Setiap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan 

menyumbangkan sekian persen untuk negara. Banyaknya industri 

yang berhasil di negeri ini secara otomatis juga turut memberikan 

sumbangsih terhadap perekonomian negeri.  

Pesatnya petindustrian suatu negeri juga mendorong pihak 

asing untuk menanamkan modal atau berinevstasi. Terlebih barang-

barang buatan lokal juga didistribusikan ke luar negeri. Hal ini juga 

turut mendatangkan devisa dan pundi-pundi uang untuk negara.  

4. Mengurangi pengangguran 

Hingga saat ini pemerintah masih mengupayakan solusi untuk 

mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Jumlah 

lulusan yang banyak setiap tahun dan sempirnya lapangan pekerjaan 

menjadikan ketidak seimbangan, sehingga banyak orang yang 

mengeluhkan tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan semestinya.  

Dengan perindustrian yang samakin maju dan jumlahnya yang 

banyak tentu akan mendorong penyerapan tenaga kerja lebih banyak. 

Secara perlahan hal ini dapat menurunkan grafik pengangguran yang 

ada di Indonesia.  

Dalam studi kelayakan bisnis, penganalisa tidak hanya meneliti hal-

hal yang bisa membuat perusahaan sukses dalam mengerjakan proyek 

atau produksi. Mereka juga perlu menelaah dan mencari tahu tentang 

hambatan yang mungkin bisa mempengaruhi kegiatan itu sendiri. Oleh 

sebab itu, ketahui terlebih dahulu hal-hal yang dapat menjadikan suatu 

usaha atau proyek jadi terhambat:  

 

 

1. Kurangnya modal 
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Suatu proyek dan usaha bisa terlaksana karena adanya modal, 

baik dari perusahaan pelaksana maupun investor. Dana menjadi 

penunjang utama dari pelaksanaan mulai dari proses perencanaan 

hingga selesai.  

Apabila kekurangan modal, maka akan sangat berdampak 

negatif terhadap penyelesaian dan kesinambungan dari suatu usaha. 

Alhasil semua deadline menjadi mundur, atau bahkan tidak berjalan 

dengan semestinya dan terbengkalai.  

2. Kurangnya kualitas SDM dan SDA 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang paling 

berpengaruh dari suatu usaha. Sebab semua dikelola oleh karyawan 

atau pekerja yang terlibat di dalamnya Semua ide, gagasan, rencana, 

hingga pelaksanaan berasal dari mereka. Oleh sebab itu perusahaan 

harus emncari SDM terbaik dan sesuai dengan kualifikasi agar 

pengerjaan bisa berjalan secara optimal.  

 

Selain itu, mereka juga perlu melakukan penyeleksian ketat 

terkait sumber daya manusia, sehingga nantinya orang-orang yang 

berkompeten di bidangnya ditempatkan yang sesuai ilmu yang 

ditekuni serta pengalaman sebelumnya. Kualitas SDM juga bisa 

didapat dari perusahaan-perusahaan pihak ketiga sebagai penyalur 

tenaga kerja.  

Sementara pada sumber daya alam, Indonesia merupakan 

negara kaya. Maka dari itu tidak perlu khawatir akan kekurangan atau 

bahkan kehabisan. Namun hal tersebut kembali pada masing-masing 

perusahaan, mau memanfaatkannya atau tidak. Kondisi yang 

mumpuni tersebut sebenarnya bisa dimaksimalkan. Apabila tidak 

dimanfaatkan dengan baik akan turut berpengaruh pada proyek atau 

produksi.  
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3. Iklim kurang mendukung 

Faktor iklim juga mempengaruhi suatu proyek maupun 

produksi. Poin ini erat kaitannya pada agribisnis yang memang 

memanfaatkan iklim untuk mengembangkan usahanya. Beberapa 

proyek bahkan menyesuaikan dengan kondisi alam serta cuaca 

terlebih dahulu agar nantinya bisa berjalan sesuai rencana dan tidak 

terhambat.  

4. Suku bunga di bank 

Hambatan ini erat kaitannya dengan finansial dan modal. 

Pengolahan keuangan yang melibatkan bank juga mempengaruhi 

jalannya suatu usaha. Suku bunga naik akan menjadikan biaya 

produksi semakin besar pula. Hal tersebut bahkan menjadikan 

anggaran yang telah disepakati sejak awal menjadi berubah karena 

tingginya suku bunga tersebut, maka mau tidak mau perusahaan 

harus mengikutinya.  

5. Kondisi sosial politik 

Arus politik secara tidak langsung mempengaruhi jalannya 

suatu proyek dan produksi. Terkadang pengadaan dan 

pelaksanaannya kerap dikaitkan dengan urusan tersebut, sehingga 

tidak heran bila terhambatnya kegiataan itu dikarenakan kondisi sosial 

politik yang kurang kondusif.  

Aspek ekonomi erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Sebab 

untuk melaksanakan proyek atau produksi usaha, perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan situasi alam dan lingkungan yang tentu juga 

berdampak pada keadaan perekonomian nanti. Maka dari itu analisis 

lingkungan bisa mengacu pada dua hal yaitu AMDAL atau Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan dan ANDAL atau Analisis Dampak 

Lingkungan.  
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AMDAL merupakan studi tentang dampak kegiatan terhadap 

lingkungan hidup. Sementara ANDAL adalah menganalisis secara 

mendalam tentang dampak suatu kegiatan terhadap linngkungan 

manapun. Sebelum melaksanakan proyek atau proses produksi, 

sebaiknya perusahaan mempelajari terlebih dahulu dasar hukumnya.  

Pada Peraturan Pemerintah tahun 1986 pasal 6 tentang berbunyi 

AMDAL adalah komponen studi kelayakan dari rencana kegiatan, 

sehingga tahap implementasi proyek tertentu belum bisa dimulai sebelum 

AMDAL diselesaikan dan disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab. 

Hal tersebut berarti apapun proyeknya maupun produksi tidak dapat dapat 

langsung dilakukan sebelum melaporkan rincian kegiatan terutama soal 

dampaknya terahdap lingkungan.  

AMDAL bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh kegiatan proyek atau produksi. Sebelumnya perusahaan 

harus memikirkan bagaiaman sistem pembuangan, sanitasi, teknik daur 

ulang, dan lain sebagainya. Beradasarkan Putusan Menteri Lingkungan 

Hidup, bidang usaha yang membutuhkan analisis ini yaitu sebagai berikut  

- Perhubungan  

- Perdagangan dengan luas lebih dari 5 ha 

- Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit dan Farmasi 

- Agribisnis, yang meliputi tambah dengan luas lebih dari 59 ha, 

pertanian seluas lebih dari 5000 ha dan perkebunan dengan luas 

melebihi 10.000 ha.  

- Kehutanan yang meliputi taman safari dan HPH 

- Parpostel yang meliputi hotel, golf, tempat hiburan atau rekreasi 

- Industri berat meliputi baterai, kayu, pesawat terbang, semen, 

kimia, dan lain sebagainya 

- PU meliputi waduk, jalan raya, tol, irigasi 

- Pertambangan dan energi 

- Hankam, meliputi pusat latihan tembah, pangkalan laut, udara 

- Lahan transmigrasi dengan luas 3000 ha 
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Lingkungan yang tercemar dapat berdampak pada ekosistem dan 

sumber daya alam yang rusak. Padahal unsur tersebut meripakan faktor 

utama dalam pelaksanaan proyek atau bisnis. SDA yang bersih dan bebas 

dari pencemaran menjadikan habitat di dalamnya terjaga, dan dapat 

dimanfaat hingga ribuan tahun. Oleh sebab itu, analisis AMDAL 

dibutuhkan dalam studi kelayakan bisnis untuk mencegah adanya 

tercemarnya lingkungan sekitar.  

I. Aspek Keuangan/Finansial 

Pada studi kelayakan bisnis, aspek finansial juga faktor utama dan 

terpenting. Sebab tanpa adanya perputaran uang, modal, keuntungan baik 

dari perusahaan pelaksana maupun investor proyek maupun produksi 

usaha tidak akan berjalan dengan semestinya.  

Aspek keuangan juga menentukan rencana investasi melalui 

perhitungan biaya, manfaat, perbandingan pengeluaran dan pendapatan, 

adanya dana, modal, kemampuan membayar investasi kembali dan 

apakah penanaman modal dari investor sudah dilakukan dengan baik dan 

sesuai dengan aturan.  

Dalam praktik studi kelayakan bisnis pada aspek ini harus 

didasarkan pada sumber-sumbernya. Seba  masing-masing bidang dalam 

perusahaan memiliki perputaran finansial untuk menunjang kegiatannya. 

Ada yang menjadi source dan perlu dianalisis yaitu:  

- Finansial pada aspek pasar dan pemasaran, yang meliputi harga 

produk, anggaran biaya pemasaran, proyeksi penjualan serta 

permintaan 

- Finansial pada bidang personalia, yang meliputi upah tetap 

karyawan, biaya pelatihan, perekrutan, dan tunjangan lainnya.  

- Finansial pada operasional dan produksi, yang meliputi 

pembelian bahan baku, pengadaan alat dan mesin, teknologi, 

bahan pembantu, dan lain sebagainya 
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- Finansial pada aspek legalitas, yang meliputu biaya perizinan, 

perizinan operasional dan notaris.  

Dalam pengerjaannya, penganalisis haus membuat laporan 

keuangan rutin yang menunjukkan perputaran uang setiap hari, minggu, 

bulan hingga tahun. Cara ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail, dari 

mana uang yang diapat, untuk apa, dan bagaimana caranya mengelola. 

Oleh sebab itu, adapun yang harus masuk ke dalam financial report adalah 

neraca, laporan laba/rygi dan atus kas.  

Sementara adapun alat untuk mengetahui jalannya keuangan suatu 

perusahaan adalah dengan dua cara analisis, yaitu rasio dan cash flow. 

Dua analisis ini akan dibahas pada poin yang berbeda, sebab 

berhubungan dengan perhitungan keuntungan dan kerugian perusahaan.  

Pada studi kelayakan bisnis, setiap aspek tersebut ditangani oleh 

orang-orang yang memang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. 

Sebagai penganalisis, mereka akan meneliti serta mencari kendala yang 

dialami oleh perusahaan. Dengan demikian solusi akan cepat dicari untuk 

menstabilkan kembali keadaan dan proyek atau produksi dapat dilanjutkan 

sesuai dengan rencana awal.  

Kegiatan tersebut juga sebagai upaya investor untuk mengetahui 

jalannya dari proyek atau suatu produksi usaha, sehingga dapat 

senantiasa melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap 

penyelewengan.  
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BAB V 

Analisis Aspek Keuangan Studi Kelayakan Bisnis dengan Perhitungan 

Cashflow dan Rasio 

Dalam melaksanakan kegiatannya, 

perusahaan wajib mengontrol setiap 

bidang. Mulai dari operasional, pelaksana 

proyek, investor, dan lain sebagainya saling 

berhubungan satu sama lain. Apabila 

salah satu dari mereka tidak berfungsi 

dengan baik, maka tujuan awal yang 

telah disepakati bersama tidak akan 

terwujud.  

Oleh karena untuk 

memaksimalkan kinerja masing-masing bidang perlu adanya studi kelayakan 

bisnis. Tidak hanya dalam menangani proyek atau produksi, kegiatan tersebut 

juga dapat dilakukan pada hari-hari biasa. Tujuannya agar seluruh aktivitas 

berjalan dengan semestinya sesuai dengan visi misi.  

Salah satu aspek yang dalam studi kelayakan bisnis yang perlu digali 

lebih dalam yakni keuangan. Sebab tanpa adanya uang dan tata cara 

manajemennya, maka kegiatan di perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. 

Terlebih dana dari investor harus dikelola sebaik mungkin untuk melaksanakan 

proyek atau proses produksi.  

Saham atau pendanaan dari investor sangatlah penting baik untuk 

perkembangan perusahaan itu sendiri maupun kegiatan di dalamnya. Pada 

studi kelayakan bisnis, laporan keuangan digunakan untuk memberikan 

penilaian yang memang telah berjalan selama beberapa periode. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengetahui seberapa layaknya usaha untuk dibiayai dan 

berapa pengeluaran yang dibutuhkan.  

Financial report juga menggambarkan manajemen yang telah lalu untuk 

kemudian dievaluasi sebagai cerminan di masa yang akan datang. Ada banyak 
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cara untuk menyajikan analisis laporan keuangan, yakni rasio, cashflow, 

proyeksi neraca hingga bagaimana mengukur dengan rasio keuangan. Selain 

itu, pengetaruan keuangan juga perlu menilik sumber modal, biaya 

prainvestasi, investasi sampai pengembalian dana suatu usaha.  

Dalam praktiknya, modal investasi dicari dari berbagai sumber, seperti 

modal sendiri atau pinjaman. Penggunaannya juga tergantung dari tujuan, 

jangka waktu serta jumlah yang diinginkan. Sementara itu, nantinya modal 

harus dikembalikan lagi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 

Bisa juga berdasarkan estimasi keuntungan.  

Untuk mengetahui estimasi keuntungan bisa dihitung dari selisih 

pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Aktivitas ini bertujuan untuk 

memudahkan pengembalian modal usaha melalui analisis aliran kas.  

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada studi kelayakan bisnis 

aliran kas ini yaitu Average Rate of Return, Net Present Value, Payback 

Periode, Iternal Rate of Return, Break Event Point dan Profitability Index. 

Sedangkan pada perusahaan yang akan melakukan perluasan, laporan 

keuangan disajikan dalam bentuk neraca. Pada poin ini, analisis rasio sangat 

diperlukan untuk mengukur atau menilai laba atau rugi.  

Maka dari itu, aspek keuangan sangatlah penting dan kompleks karena 

menyangkut dana baik dari perusahaan itu sendiri maupun investor. Melalui 

analisis tersebut itu pula menjadikan tata keuangan perusahaan semakin 

tertata, sehingga memudahkan dalam pembagian keuntungan nantinya.  

Di samping itu, baik investor maupun perusahaan juga lebih selektif 

dalam mengerjakan suatu proyek ataun produksi, dan memilah mana investasi 

yang baik dan tidak. Oleh sebab itu, aspek keuangan patut diuji kelayakannya 

untuk kelancaran kegiatan dan keberhasilan di masa yang akan mendatang. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan studi kelayakan 

pada aspek keuangan, yakni:  
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A. Mengetahui sumber dana  

Dana merupakan modal utama perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatannya. Dengan adanya uang dan benda lainnya, suatu aktivitas di 

dalamnya, baik pengerjaan proyek, produksi, rekruitmen, dan lain 

sebagainya bisa segera dilakukan. Kendati demikian, arus keuangan 

harus di manajemen dengan baik dan diperhatikan dengan sungguh-

sungguh agar sesuai dengan visi serta misi perusahaan.  

Pertama, perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kegiatan 

apa yang akan dilakukan. Kemudian dibuatlah suatu rencana keuangan 

yang nantinya digunakan. Dari sana, mulailah mencari sumber dana yang 

dibutuhkan. Kendati demikian, mereka perlu memilah terlebih dahulu 

bentuk modalnya, ditinjau dari kejelasan dan penimbangan soal biaya.  

Oleh sebab itu, dalam studi kelayakan bisnis, sumber dana dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Modal Pinjaman  

Modal pinjaman diperoleh dari luar perusahaan. Cara ini dinilai 

lebih efektif karena penyelenggara bisa mendapatkan dana dalam 

jumlah yang tak terbatas dalam artian cukup banyak. Hanya saja 

untuk mendapatkannya sulit karena harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang sesuai dengan kesepakatan pemberi dana.  

Kendati demikian, salah satu keuntungan dari modal ini bisa 

memotivasi perusahaan penyelenggara proyek atau produksi untuk 

melakukan manajemen dan perputaran keuangan dengan baik. Tidak 

hanya satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi para investor yang 

juga menanamkan dananya juga turut mendapatkan keuntungan 

apabila nanti menuai keberhasilan.  

Sumber modal ini bisa diperoleh melalui berbagai cara, yakni 

bank, perusaahan modal ventura, perusahaan non bank dan lembaga 

keuangan lainnya. Modal pinjaman dirasa sangat efektif karena 
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banyak pihak yang akan diuntungkan apabila nanti proyek atau 

proses produksi sukses. Hal tersebut juga berhubungan dengan citra 

perusahaan yang dipercaya oleh semua pihak.  

 

b. Modal Sendiri 

Modal sendiri diperoleh dari pemilik perusahaan. Tidak hanya 

itu, dana ini juga bisa didapatkan dari perputaran keuangan, sehingga 

keuntungan yang didapatkan bisa digunakan kembali di masa yang 

akan datang.  

Apabila dana didapat dari pemilik perusahaan itu sendiri bisa 

dilakukan dengan cara tertutup atau terbuka. Tertutup dalam artian 

dari kalangan pemilik saham di masa lalu. Sementara terbuka yaitu 

dengan menjual saham pada masyarakat.  

Langkah ini banyak menguntungkan bagi perusahaan 

penyelenggara, karena tidak ada beban bunga seperti modal 

pijanaman. Mereka hanya perlu membayar deviden. Ada pun dana 

yang kembali bisa dijadikan sebagai modal sendiri kembali, yaitu 

cadangan laba, keuntungan yang belum dibagi dan setoran 

pemegang saham.  

c. Modal gabungan  

Beberapa perusahaan yang akan membuat proyek dan proses 

produksi yang besar, memerlukan dana atau modal yang cukup 

banyak. Oleh sebab itu mereka mengambil langkah dengan modal 

gabungan. Namun dana ini tergantung dari jumlah yang dibutuhkan 

dan kebijakan pemilik usaha bisnis. Pertimbangan lain dalam 

menerapkan modal ini adalah berasal dari untung rugi.  

Apabila jumlah modal telah disepakati, langkah selanjutnya 

yakni menentukan bentuk dari dana tersebut. Satu hal yang penting 
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dalam memutuskan yakni jika sumber dana punya biaya paling 

rendah, maka tidak akan menimbulkan masalah nantinya.  

Ketiga jenis modal di atas merupakan sumber dana yang dapat 

dipilih oleh perusahaan penyelenggara proyek atau produksi. Masing-

masing memiliki keuntungan dan kekurangan yang perlu 

dipertimbangkan sebelum memulai pelaksanaan.  

B. Pembiayaan investasi 

Investasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena kegiatan ini 

dapat membantu dalam melaksanakan dan mengembangkan proyek. 

Penanaman modal yang melibatkan pihak luar ini memiliki jangka waktu 

tertentu atau bisa juga lebih panjang. Biasanya, periode waktunya lebih 

dari satu tahun, hal ini berlaku pada pembelian aktiva tetap.  

Para investor yang tertarik dengan perencanaan proyek suatu 

perusahaan perlu meninjau terlebih dahulu secara detail. Baik dari siapa 

penyelenggaranya, bagaimana konsepnya, apa fungsi dan mafaatnya dan 

berapa pembiayaan yang perlu dipenuhi. Tidak hanya itu, mereka juga 

harus melakuan studi kelayakan bisnis sebelum sepakat. Maka dari itu 

modal yang akan dikeluarkan harus disesuaikan dengan jenis usaha.  

Apabila diperinci maka, biaya investasi dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu:  

a. Pra investasi yang meliputi pembiayaan pembuatan studi, dan surat 

izin.  

b. Pembelian aset tetap, seperti tanah, mesin, alat invetaris, bangunan, 

lisensi, hak cipta, merk dagang dan goodwill.  

c. Pembiayaan operasional, yang meliputi biaya listrik, telepon, air, 

pajak, gaji karyawan, pemasaran, premi, dan lain sebagainya.  

Pembiayaan boleh diambil dari tiga jenis modal yang disebutkan di 

atas. Perusahaan yang hendak membeli aset tetap biasanya membayar 

dari sumber pinjaman jangka panjang. Hal tersebut juga mempengaruhi 
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waktu pemakaian yang juga relatif cukup lama, sehingga dapat digunakan 

di masa yang akan datang.  

Sementara pada biaya operasional biasanya menggunakan biaya 

jangka pendek. Cara ini dikarenakan proses operasi yang relatif cukup 

singkat dan hanya bisa dilakukan dalam periode tertentu. Pada beberapa 

perusahaan biasanya memiliki kebijakan baru yang berpengaruh pada 

konsep operasional.  

C. Cash flow 

Setiap perusahaan memiliki arus kas yang didapat dari pendapatan. 

Nantinya akan dihitung keuntungan yang didapat dan dana tersebut 

termasuk dalam kas perusahaan. Pada analisis cash flow, arus kas akan 

diproses dalam jangka waktu tertentu.  

Cash flow juga menggambarkan uang yang masuk ke perusahaan 

sehingga dikategorikan sebagai pemasukan. Tidak hanya itu, pemasukan 

tersebut juga dihitung dari pengeluaran yang meliputi pembiayaan. Pada 

pelaksanaan analisisnya, laporan arus kas disusun berdasarkan 

perubahan dalam periode tertentu. Perlu juga diberikan alasan atas 

perubahan tersebut agar memperjelas studi kelayakan. Nantinya bisa 

diteliti dari mana sumber dana didapat, pengeluaran apa saja, berapa 

jumlah penggunaannya, dan lain-lain. Dengan begitu, kegiatan ini memiliki 

fungsi untuk mencegah ketidak pastian dan penyimpangan yang terjadi 

pada perusahaan, khususnya pada bidang keuangan.  

Saat melakukan studi kelayakan bisnis pada cash flow, sebaiknya 

ketahui terlebih dahulu jenis-jenis cash flow yang biasanya ditemukan 

pada perusahaan, yakni:  

a. Arus kas terminal, yakni uang kas yang diterima oleh perusahaan saat 

usaha berakhir.  

b. Arus kas operasional, yakni kas yang diterima/dikeluarkan saat 

operasi dilakukan. 
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c. Arus kas inisial, yakni pengeluaran di awal periode untuk kebutuhan 

investasi.  

Tidak hanya berfokus pada tiga jenis kas di atas, studi kelayakan 

bisnis juga ditinjau dari total cash flow. Pengklasifikasian ini bertujuan 

untuk mengetahui sumber kas yang masuk pada perusahaan. Berikut tiga 

penggolongannya:  

1. Cash flow from operation didapat dari hasil penjualan produk 

perusahaan setelah dikurangi biaya input dan operasional.  

2. Cash flow related to investment activities merupakan kas keluar untuk 

investasi, namun diterima dari penjualan aset tetap.  

3. Cash flow related to financing activities adalah kas yang 

diterima/dikeluarkan oleh perusahaan untuk investor atau kreditur.  

Analisis cash flow dapat memiliah mana pembiayaan yang sehat 

dan tidak pada perusahaan. Pada praktiknya, mereka melakukan konsep 

ini pada beberapa langkah kerja yaitu sebagai berikut:  

a. Kebutuhan modal yang berasal dari hasil operasional dan pinjaman 

jangka pendek 

b. Pembayaran deviden dilakukan apabila perusahaan telah 

mendapatkan keuntungan 

c. Sumber bungan tidak dari pinjaman, melainkan dari operasional. 

Apabla dikonversikan dalam rumus akan diperoleh perhitungan 

sebagai berikut, 

 

Laba sebelum bunga & pajak + Penyusutan (EBIT + Depreciation) 

 

d. Pembelian barang modal dari dana sendiri dan pinjaman jangka 

panjang 

Analisis cash flow dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

membandingkan laba yang diterima oleh perusahaan dan investor. 

Adanya kas yang masuk memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu 
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bisa memenuhi kebutuhan dengan uang sehari-harinya, pembayaran 

kewajiban jatuh tempo, dan nantinya bisa digunakan untuk investasi 

kembali.  

D. Penilaian investasi 

Investasi yang masuk tidak serta merta begitu saja diterima oleh 

perusahaan. Mereka juga perlu meninjau penanaman modal yang dinilai 

dari beberapa aspek. Sebaliknya, investor juga perlu menelaah lebih lanjut 

tentang proyek yang akan dikerjakan, tafsiran pendapatan dan 

keuntungan yang akan didapat dan bagaimana fungsinya untuk 

masyarakat nantinya. Berikuy kriteria penialaian investasi yang biasa 

digunakan untuk studi kelayakan bisnis.  

1. Payback period 

Dana yang masuk pada perusahaan digunakan untuk melakukan 

kegiatan di dalamnya, utamanya dalam melaksanakan proyek dan 

produksi. Nantinya, apabila mereka mendapatkan pendapatan akan 

dibagikan kembali pada si pemilik modal awal. Oleh sebab itu, 

menurut Husein Umar (2003), payback period adalah jangka waktu 

tertentu uang diperlukan untuk mengembalikan atau menutup kembali 

pengeluaran investasi. Cara yang digunakan yakni dengan aliran kas.  

 

Dapat disimpulkan bila payback period adalah rasio antara initial cash 

investment dengan arus kas. Jika setiap tahun aliran tersebut sama 

jumlahnya, maka payback period bisa dihitung dengan membagi 

jumlah investasi dengan aliran kas tahunan. Berikut bila 

dikonbersikan dalam rumus,  

 

Periode pembayan kembali = Jumlah investasi/jumlah proceed 

tahunan 

 

Tujuan dari perhitungan dari tahun ke tahunn adalah untuk 

memperoleh kembali investasi. Setelah dihitung, tahap berikutnya 
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yakni dengan membandingkan payback period saat investasi 

diusulkan dengan maksimum yang diterima. Jika periode pembayaran 

kembali dari investasi lebih pendek dari maksimum, maka investasi 

bisa diterima. Cara mudah ini banyak dipilih oleh perusahaan karena 

tidak begitu rumit dan cepat.  

 

2. Net present value 

 

Analisan selanjutnya dalam menilai suatu investasi yakni dengan net 

present value. Perhitungan ini didasarkan pada keseluruhan arus kas 

namun masih ada kaitannya dengan waktu. Oleh sebab itu, menurut 

Syafaruddin Alwi (2001), net present value memperhitungkan pola 

cash flow kseluruhan investasi dalam kaitannya dengan waktu yang 

berdasarkan dengan Discount Rate tertentu. Jika dikonversikan ke 

dalam rumus:  

 

Net present value = PV Proceed – PV Outlay 

 

Cara ini memiliki kelebihan karena memperhatikan nilai waktu pada 

uang, sehingga cash flow yang digunakan didiskontokan atas dasar 

biaya modal. Perhitungannya dimulai dari menghitung nilai sekarang 

dari proceed yang dharapkan berdasarkan Discount Rate. Nantinya 

jumlah present value dari seluruh cash flow dikurangi dengan present 

value dari jumlah investasi.  

 

Selisih nilai sekarang dari keseluruhan cash flow dengan present 

value pengeluaran modal dinamakan dengan netto. Jika nantinya nilai 

sekarang dari keseluruhan cash flow yang diharapkan lebih besar dari 

nilai sekarang dari investasi maka usulan dapat diterima.  
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3. Profitability Indeks 

 

Indeks keuntungan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk 

mengetahui ukuran relatif profit bersih di masa yang akan datang. 

Perhitungannya dapat ditinjau dari rasio nilai sekarang dari arus kas 

bersih terhadap pengeluaran awal. Menurut Chaerul D. Djakman 

(2000), kriteria untuk mengetahui profitability indeks adalah dari 

penerimaan proyek. Jika disimpulkan, maka:  

 

Profitability Index & gt; 1,0: Terima 

Profitability Index & lt; 1,0: Tolak 

Perhitungan dengan rumus yakni:  

 

PI = PV Proceed/PV Outlays 

 

Metode ini bisa digunakan untuk studi kelayakan bisnis karena 

perhitungannya menggunakan arus kas, dan nilai waktu luang. 

Perusahaan bisa konsisten dalam memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham.  

 

4. Internal Rate of Return 

 

Metode ini bertujuan untuk menyeimbangkan pemasukan dan 

pengeluaran. Nilainya dapat dicari dengan Trial and Error. 

Perhitungan pertama dengan menghitung nilai sekaran dari cash flow 

suatu investasi yang menggunakan tingkat bunga. Hasilnya akan 

dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dari outlay.  

 

Apabila proceed lebih besar dari nilai sekarang dari investasi atau 

outlay, gunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sedangkan bila 

proceed lebih kecil dari jumlah outlay saat ini, harus menggunakan 

bunga yang rendah. Langkah ini digunakan sampai menemukan titik 

bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dari outlay.  
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E. Analisis Rasio Keuangan  

Laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui pembiayaan atau pengeluaran, pendapatan hingga 

keuntungan. Cara ini mempermudah untuk mengatur kembali segala aset, 

baik dari aspek keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya yang 

termasuk dalam perusahaan.  

Financial report juga dibutuhkan untuk kegiatan studi kelayakan 

bisnis. Biasanya laporan dibuat selama periode tertentu untuk kemudian 

dievaluasi dan dianalisis bagian per bagian. Tujuan utamanya yakni untuk 

melakukan penilaian terhadapa layak tidaknya usaha baru untuk dibiayai.  

Melalui laporan tersebut juga dapat diketahui kinerja manajemen di 

masa yang lalu untuk pembelajaran di masa yang akan datang apabila 

memang ada yang tidak efektif. Namun kinerja lalu yang baik, bisa terus 

dipertahankan atau dikembangkan. Ada banyak jenis penyajian laporan 

keuangan, antara lain sebagai berikut:  

a. Neraca 

Pada laporan jenis ini, keuangan perusahaan ditunjukkan pada waktu 

tertentu. Adapun yang harus dicantumkan dalam pelaporannya, yaitu 

aset, kewajiban dan ekuitas.  

b. Laba/rugi 

Hasil usaha pada waktu terntu harus dibuatkan laporan khusus. 

Tujuannya yaitu untuk membandingkan dengan masa lalu, dan 

sebagai acuan di masa yang akan datang. Selain itu, report ini juga 

penting sebagai bahan utama pembagian hasil kpeda para investor 

yang telah menanamkan sahamnya.  

c. Cash flow report 

Semua hal yang berhubungan dengan arus kas harus dicatat sedetail 

mungkin dalam laporan. Pencatatan ini berfungsi untuk mengetahui 

secara langsung perputaran dan aliran kas yang ada dalam 

perusahaan.  
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Tujuan dari dilakukannya analisis rasio yakni membandingkan rasio 

keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan perusahaan 

lainnya, namun masih dalam industri yang sama. Hal tersebut ditujukan 

untuk para calon investor dari perusahaan lain, sehingga dapat diketahui 

terlebih dahulu kondisi dan manajemen keuangan dari yang akan ditanami 

modal.  

Selain itu, tujuan lainnya yakni membandingkan rasio keuangan 

perusahaan dengan rasio yang dinilai baik secara umum. Biasanya terjadi 

pada rasio likuiditas lebih dari 100%. Maka dengan melakukan kegiatan 

ini sutau perusahaan bisa bertahan dan tumbuh karena sustanable growth 

rate-nya dapat dikontrol.  

Di lain sisi, rasio keuangan juga bisa digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penting tentang keadaan keuangan perusahaan. Dalam 

menganalisis rasio keuangan diperlukan alat yang bisa menghitung 

dengan teliti dan efektif. Menurut Warsono (2003) ada lima penggolongan 

rasio keuangan.  

1. Rasio likuiditas (Liquidity ratio) 

Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan pembayaran wajib jangka 

pendek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adanya likuiditas 

untuk menunjukkan besar kecilnya aktiva lancar. Adapun alat yang 

bisa digunakan yaitu:  

a. Current ratio 

Cara perhitungannya yakni total aset (aktiva) lancar) dibagi 

dengan total hutang lancar. Apabila current ratio semakin tinggi, 

maka aset lancar perusahaan memungkinkan untuk memenuji 

pembayaran kewajiban jangka pendek.  

b. Cash ratio 

Cara perhitunganya yaitu dari total kas dan bank dibagi dengan 

total hutang lancar. Jika rasio kas tinggi, berarti semakin tinggi 
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pula kas dan bank perusahaan dapat memenuhi kewajiban 

financial jangka pendek.  

 

2. Rasio aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas didapatkan dari membandingkan dengan standaard 

industri. Nantinya dapat diketahui efiesiensi pengelolaan aset oleh 

perusahaan terhadap industri. Dengan kata lain, activity ratio 

merupakan kondisi optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki. Ada dua cara untuk menghitungnya,  

a. Fixed assets turn over 

Perhitungan FATO bisa diperoleh dari penerimaan dibagi dengan 

total aset. Apabila fixed assets turn over-nya tinggi, maka 

semakin tinggi juga aktiva tetap yang digunakan dalam rangka 

memperoleh laba.  

b. Total assets urn over 

Berbeda dengan FATO, TATO didapat dari nilai penerimaan 

dibagi dengan aktiva perusahaan. Jika total assets turn over-nya 

tinggi, maka perputaran aset perusahaan juga makin tinggi.  

 

3. Rasio Leverage 

Penggunaan hutang perusahaan bisa dihitung dengan metode ini. 

Apabila mereka memang tidak memiliki leverage, dalam artian 

perusahaan tersebut menggunakan modal sendiri pada seluruh 

kegiatan usahanya. Maka dari itu, beberapa cara untuk mengetahui 

perhitungan hutang seperti di bawah ini: 

a. Debt to total assets 

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar total 

aset perusahaan dari pembiayaan hutang. Perhitungannya 

didapat dari short term debt ditambahkan dengan long term debt, 

hasilnya dibagi dengan total aset yang dimilik. Melalui hitungan 

ini nantinya akan diketahui rasio hutang yang menunjukkan risiko 

nantinya. Apabila hutag makin tinggi, maka investor secara 

otomatis juga meginginkan keuntungan yang bagus pula.  
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b. Long term debt to equity 

Dapat diperoleh dari hutang jangka panjang dibagi dengan 

ekuitas. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui keamanan atas pinjaman yang diberikan oleh bank. 

Jika rasio hutang jangka panjang rendah, maka akan kecil pula 

modal pinjaman.  

c. Debt to equity ratio 

Keamanan pinjaman yang diberikan oleh kreditur bisa dianaliss 

dengan menggunkana metode debt to equity ratio. Cara 

perhitungannya yakni dengan membagi total pinjaman degan 

total ekuitas. Apabila rasio hutang rendah, maka proporsi modal 

pinjaman juga demikian.  

d. Debt service coverage 

Di samping soal keamanan, kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba guna melunasi angsuran jatuh temponya juga 

bisa dihiutung. Debt service coverage diperoleh dari laba bersih 

dibagi dengan total angsuran pinjaman. Jika rasio lebih dari 

100% berarti prusahaan makin efektif dalam mengelola hutang. 

F. Rasio profitabilitas 

Perolehan laba perusahaan bisa didapatkan dengan analisis rasio 

profitabilitas. Dalam penelitian ini bisa menggunakan empat cara dalam 

perhitugannya yakni sebagai berikut. 

1. Operating profit margin bisa diperoleh dengan membagi antara 

operating profit dengan net sales. Jika profit marginnya makin tinggi, 

berarti makin tinggi pula laba yang didapat oleh perusahaan.  

2. Net profit margin diperoleh dari membagikan net income dengan net 

sales. Apabila NPM menunjukkan angka yang tinggi, maka laba 

bersih juga demikian.  

3. Return on asset diperoleh dari net income dibagi dengan total aset. 

Jika ROA tinggi, maka kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

juga demikian.  
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4. Return in equity didapat dari pembagian antara net income dengan 

ekuitas book value of shareholder. Rasionya dipengaruhi oleh besar 

kecilnya hutang perusahaan, sehingga apabila debt besar, rasionya 

juga tinggi.  

Aspek keuangan adalah hal yang paling krusial adalam setiap 

perusahaan. Tanpa adanya aliran uang atau dana, maka pihak penyelenggara 

maupun investor tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Di samping 

itu melalui aspek keuangan, perusahaan dapat menafsirkan serta menganalisis 

keberhasilan suatu usaha dilihat dari pendapatan, keuntungan, hingga 

kerugian yang akan dihadapi nantinya.  
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BAB VI  

Kriterian penilaian studi kelayakan bisnis 

Investasi memudahkan perusahaan dalam memperoleh dana pinjaman. 

Di samping dimodali sendiri, kegiatan tersebut membantu dalam proses 

produksi dan proyek yang berdampak pada 

perkembangan perusahaan itu sendiri. 

Kendati demikian, sebelum 

melaksanakannya haruslah mengerti 

dan menelaah terlebih dahulu 

yang ditinjau dari beberapa 

aspek.  

Proses ini disebut juga 

dengan studi kelayakan bisnis. 

Dalam setiap usaha baik yang 

akan dijalankan maupun sedang 

berlangsung perlu dianalisis dan diteliti secara detail 

pada masing-masing bidang. Tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang tidak 

berfungsi dalam usaha atau proyek, sehingga bisa dicari solusi dan diperbaiki 

sedini mungkin.  

Kegiatan ini memiliki banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, baik 

perusahaan penyelenggara maupun investor. Pada penyelenggara dapat 

memperbaiki aspek-aspek pada setiap bidang, sehingga layak untuk 

dijalankan kembali. Sementara untuk investor yakni untuk mengetahui 

seberapa layaknya proyek atau usaha tersebut untuk didanai.  

Peran investor sangatlah penting untuk kelancaran usaha. Terlebih 

apabila nantinya mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan target, maka 

akan memberikan nilai plus pada kedua belah pihak. Apabila demikian maka 

timbullah rasa saling percaya dan hubungan saling menguntungkan, sehingga 

bisa terus membangun relasi dalam jangka panjang.  
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Kendati demikian, investasi atau studi kelayakan bisnis menggunakan 

kriteria tertentu dalam menilai layak tidaknya suatu usaha. Dalam praktiknya, 

proses analisis dimulai dari kriteria sempit hingga luas. Pada ruang lingkup 

kecil menekankan pada profitabilitas atau aspek ekonomis komersial. 

Sementara yang lebih luas didasarkan pada manfaat bagi masyarakat dan 

negara.  

Kriteria-kriteria pada masing-masing aspek tersebut mencakup, 

pendapatan baik valuta asing maupun devisa, profitabilitas komersial serta 

negara, pemilihan proyek, intensitas faktor, kriteria luas dan kompleksitas 

proyek, dan keuntungan sosial ekonomi. Lalu, apa sajakah yang dinilai pada 

masing-masing bagian tersebut, sehingga suatu usaha bisnis bisa dikatakan 

layak ataupun tidak?  

A. Keriteria penilaian pendapatan valuta asing dan devisa 

Pada barang-barang yang akan diimpor, perusahaan tidak hanya 

memikirkan biaya produksi dan lain-lain untuk menentukan suatu harga 

yang nantinya berdampak pada keuntungan. Mereka juga 

mempertimbangkan peminimalisiran devisa yang diperoleh pada setiap 

produk.  

Kebalikannya, pada kegiatan ekspor dipikirkan bagaimana caranya 

mendapatkan devisa dari produk yang dijual ke luar negeri. Adanya ekspor 

dan impor memberikan banyak manfaat bagi negara-negara yang saling 

bekerja sama. Tak hanya mendapatkan devisa, namun mereka juga bisa 

memperluas pangsa pasar, sehingga daya jangkaunya jadi tidak 

terhingga.  

Kontrol pendapatan devisa ini penting, sebab juga berpengaruh 

pada income negara. Jika mengalami penurunan cadangan devisa yang 

disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang masuk dan yang keluar 

makin bertambah. Ada banyak faktor yang menjadikan hal tersebut terjadi, 

salah satunya adalah kegagalan produksi.  
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Biasanya terjadi pada produk pertanian, yang mana gagalnya panen 

dapat berakibat pada barang ekspor yang keluar. Hal ini membuat 

pemerintah membali bahan pangan dari pihak luar, sehingga pengeluaran 

devisa juga membengkak.  

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan 

kriteria ini yaitu:  

1. Apabila menemukan proyek yang pada pelaksanaannya justru tida 

menghasilkan devisa cukup bagi negara, maka perusahaan haruslah 

membuat proyek lainnya yang sekiranya bisa kembali meningkatkan 

profit bagi negeri. Proyek tersebutlah yang harus diperhatikan dan 

diutamakan.  

2. Cadangan devisa yang semakin menipis dapat mengancam segala 

kegiatan yang ada di dalam negara. Menyikapi hal ini, proyek yang 

bahkan tidak layak namun dapat menghasilkan devisa bisa 

direkomendasikan. Setidaknya telah membantu dalam peningkatan 

profit negara. Sementara langkah selanjutnya, hanya tinggal 

memperbaiki struktur yang dirasa kurang baik dan 

mengembangkannya lagi agar lebi berpotensi.  

Pada kriteria penialaian pendapatan devisa memang 

menguntungkan bagi masyarakat negara. Nilai jual produk dalam negeri 

juga bisa ditingkatkan, sehingga pangsa pasar semakin luas dan 

merambah setiap wilayah. Hanya saja, kelehamannya yakni terkadang 

tidak mempertimbangkan pada keseluruhan perekonomian.  

B. Kriteria profitabilitas komersial 

Didirkannya suatu bisnis bertujuan untuk mendapatkan pendapatan 

dan keuntungan. Nantinya akan menjadi kas perusahaan yang merupakan 

bagian dari aset dan bisa diputar kembali untuk keperluan di masa yang 

akan datang.  
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Mereka yang hendak membangun bisnis diusahakan untuk 

menekan biaya produksi se-ekonomis mungkin, namun barang tetap 

berkualitas dan memuaskan konsumen. Hal tersebut juga berlaku untuk 

proyek. Penilaian yang melihat kriteria profitabilitas lebih 

mempertimbangkan pada beberapa faktor. Tujuannya untuk menilai 

secara kesuluruhan.  

Nantinya akan diketahui perkiraan pendapatan dan laba bersih yang 

diperoleh yang dihitung dan ditinjau dari berbagai aspek. Hal ini berguna 

untuk perusahaan, lembaga keuangan, serta investor untuk mengetahui 

gambaran prospek dari suatu bisnis.  

Penilaian ini disarankan dilakukan untuk perusahaan yang tengah 

melaksanakan proyek industri karena analisis lebih bersifat obyektif. Di 

samping itu, informasi yang didapatkan juga lebih akurat karena berasal 

dari beberapa hal, seperti produksi serta pembiayaan, harga, pasar, dan 

lain sebagainya. Dengan komponen-komponen tersebut nantinya bisa 

lebih mudah dalam menghitung profitabilitas komersial dengan 

menggunakan prosedur akuntansi yang telah ditentukan dan disepakati 

oleh banyak pihak.  

Hitungan dan rumus yang tetap mengecilkan kemungkinan untuk 

curang atau terjadinya penyelewengan. Sebab data-data yang masuk 

berupa angka yang kemudian dimasukkan dalam formula. Sementara 

setiap rumus memiliki takaran masing-masing untuk bisa dikatakan 

apakah bisnis tersebut layak dilakukan atau tidak.  

Disamping untuk memperkirakan pendapatan dan laba bersih, 

penilaian ini juga bermanfaat bagi para investor. Sebab mereka nantinya 

bisa membandingkan investasi satu dengan lainnya. Cara ini juga 

bermanfaat bagi instansi pemerintah atau badan usaha milik negara 

karena bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atau tidaknya 

suatu usaha.  
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Keuntungan yang didapatkan dari analisa profitabilitas komersial 

adalah perhitungannya yang mudah, tepat, dan hasilnya lebih riil. 

Penyelewangan dana, maupun kesalahan bisa diatasi karena hasil yang 

didapat punya standard masing-masing untuk bisa dikatakan berhasil 

maupun tidak. Kendati demikian, kekurangannya ada pada  estimasi biaya 

produksi dan penjualan.  

Apabila pada salah satu hal tersebut terjadi kesalahan, maka 

kemungkinan besar juga terjadi kekeliruan pada perhitungan rate of return. 

Namun pada penilaian yang menggunakan konsep konservatif, 

profitabilitas komersialnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk proyek-

proyek utama. Tidak hanya itu, nilai komersial juga lebih ditekankan, 

sehingga nantinya diharapkan membawa keuntungan bagi perusahaan.  

Berbeda dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek 

pemerintah, mereka tidak hanya membutuhkan penilaian ini namun juga 

diimbangi dengan kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Sebab pada 

negara tidak hanya memikirkan keuntungan pada perusahaan namun 

dalam lingkup yang lebih luas, yakni seluruh Indonesia.  

C. Kriteria profitabilitas ekonomi nasional 

Proyek yang dijalankan oleh pemerintah berpengaruh pada 

perekonomian rakyatnya. Keuntungan yang didapatkan akan 

dikembalikan lagi kepada negara sebagai aset atau kas, namun 

sebagiannya lagi digunakan untuk pembangunan dan masyarakat. Oleh 

sebab itu dalam setiap pelaksanaannya perlu adanya studi kelayakan 

bisnis yang menenliti hingga ke aspek-aspek yang paling kecil. Salah satu 

yang harus diperhatikan secara ekstra yaitu pada keuntungan.  

Profit yang didapatkan oleh negara didasarkan pada beberapa 

aspek. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah tidak hanya memutar 

kas untuk kegiatannya sendiri, tetapi juga digunakan untuk kepentingan 

rakyat. Maka, perhitungan profitabilitas nasional menggunakan rate of 

return.  
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Dalam praktiknya, profitabilitas ekonomi nasional turut menghitung 

pembiayaan yang keluar, pemasukan serta aspek-aspek non ekonomis 

yang mendukungnya. Dari sana akan dihasilkan proyek mana yang 

menguntungkan dan mana yang tidak lagi bisa dikembangkan.  

Cara yang digunakan yakni dengan menghitung profit komersial 

terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan formula profitabilitas 

nasional. Metode ini dinilai lebih menguntungkan karena ketidak telitian 

pada perhitungan komersial bisa dibenarkan kembali dengan oleh 

hitungan nasional.  

Dalam artian nantinya akan diperlihatkan nilai sebenarnya suatu 

proyek apabila terjadi keselahan pada perhitungan komersial. Pada 

proyek milik pemerintah, perhitungan harus dilakukan secara teiliti dan 

benar, sebab menyangkut dengan keuangan negara yang digunakan 

untuk kepentingan seluruh rakyatnya.  

D. Kriteria intensitas faktor 

Pada kriteria penilaian faktor menitik beratkan pada sumber daya 

manusia. Dalam hal ini tenaga kerja merupakan hal penting yang harus 

diprioritaskan karena bisa memberikan manfaat surplus dibandingkan 

dengan modal kapital lainnya. 

Memang SDM sangatlah penting dalam suatu proyek atau jalannya 

usaha, namun mereka bukanlah satu hal yang paling difokuskan sebab 

masih banyak aspek lain yang harus dijalankan. Di samping 

mengedepankan tenaga kerja, perusahaan juga harus memperhatikan 

kondisi modal, aset, dan lain sebagainya.  

Pada kriteria penilaian jenis ini, pengolahan tenaga kerja lebih 

dimaksimalkan dengan tujuan nantinya dapat menjalankan proyek serta 

usaha dengan benar dan mencapai visi misi. Namun sayangnya, penilaian 

intensitas faktor justru memiliki kelemahan yang disebabkan oleh hal 

tersebut.  
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Pada praktiknya masih diikuti dengan asumsi bahwa faktor lainnya 

tidak mempengaruhi, sehingga kekeuh hal yang dijadikan kriterialah yang 

mempengaruhi. Sementara itu kenyataannya, usaha dan proyek yang 

dijalankan membutuhkan aspek lainnya untuk dijadikan pertimbangan 

penilaian. Jadi faktor surplus dari tenaga kerja tidak dapat dijadikan 

sebagai kriteria utama tanpa mempertimbangkan akibat yang akan 

ditimbulkan. Sebab dikenyataannya, tidak semua sumber daya manusia 

mendukung. Ada yang produktivitasnya rendah yang justru kemungkinan 

besar bisa mengurangi nilai dari proyek tersebut.  

E. Kriteria pemilihan proyek 

Pada tahap awal perencanaan, perusahaan tidak serta merta pada 

pelaksanaan. Mereka perlu mempertimbangkan banyak hal untuk 

dijadikan sebagai proyek selanjutnya. Sebab kegiatan tersebut tidak 

hanya berguna pada perusahaan pelaksana itu sendiri, melainkan juga 

negara, dan para investor. Oleh sebab itu, perlu adanya diskusi untuk 

memilih proyek mana yang akan dijalankan.  

Pemilihan proyek hendaknya didasarkan pada beberapa aspek 

dengan menimbang-nimbang hal-hal yang nanti dapat dipengaruhi. 

Sehingga tidak hanya soal keuangan, melainkan juga hal lainnya seperti 

lingkungan, sosial, hukum, dan sebagainya.  

Proses pemilihan proyek membutuhkan waktu yang cukup lama. Di 

dalamnya juga perlu adanya perkiraan keuntungan yang akan didapatkan. 

Maka dari itu, salah satu kriteria penilaian yang dulakukan dalam poin ini 

dengan didasarkan pada profitabilitas komersial dan ekonomi nasional. 

Ditambahkan pula dengan pertimbangan kualitiatif.  

Hal-hal yang mempengaruhi di masa lalu dapat dijadikan acuan 

untuk kemungkinan pendapatan di masa yang akan datang. Hanya saja 

kriteria ini memiliki titik lemah karena tidak semua pertimbangan kualitatif 

mendominasi pengambilan keputusan. Dalam proses perencanaan, ada 
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banyak usulan proyek dari berbagai pihak, urutan-urutan itulah yang 

dipergunakan sebagai penilaian pemilihan.  

Cara memilih proyek adalah dengan menganalisis beberapa usulan 

proyek, lalu membandingkan antara satu dan lainnya. Dengan ditimbang 

melalui beberapa aspek dan hal yang mendukung nantinya akan 

ditentukan prioritas utamanya.  

F. Kriteria kompleksitas proyek 

Pada pelaksanaannya, suatu proyek bisa dilakukan apabila melalui 

tahap-tahap dari yang paling kecil hingga luas. Ada banyak hal yang perlu 

dipikirkan sebelum memulainya, yang meliputi keuangan, sumber daya 

manusia, perizinan, pengaruh pada lingkungan dan sosial, hingga 

pengadaan alat dan mesin.  

Perencanaan yang matang dan kompleks dapat menarik investor 

lebih cepat karena mereka tentu akan menanamkan modal pada proyek 

yang dinilai pasti. Sebelum meminjamkan dananya, investor menilik 

terlebih dahulu kompleksitas dari suatu rencana. Apabila semakin luas, 

maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Elemen-elemen 

yang menjadi ruang lingkup meliputi keuangan, produksi dan dana yang 

didapatkan dari pihak lainnya.  

Di tahap awal pembangunan negara, usaha kecil memanfaatkan 

teknik produksi sederhana dinilai lebih cepat memberikan return. Hal 

tersebut hauslah diberi dukungan dan dilaksanakan sesegera mungkin, 

sehingga dalam beberapa waktu ke depan akan memberikan manfaat 

kepada masyarakat.  

Misal yang terjadi pada PELITA milik pemerintah Republik 

Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki 5 sasaran utama dalam 

mengembangkan perekonomiannya.  

1. Diprioritaskan pada sektor pertaninan dan industri yang 

mendukungnya 
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2. Pengolahan bahan mentah jadi bahan baku, yang kemudian didukung 

oleh industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku.  

3. Industri pendukung pertanian, seperti swasembada pangan, 

pengelolaan bahan mentah jadi bahan baku, dan pengolahan bahan 

baku menjadi bahan jadi.  

4. Industri penghasil mesin industri.  

5. Industri penghasil mesin industri menuju tinggal landas.  

Pada contoh nyata di atas digambarkan bila suatu negara tidak 

langsung melaksanakan suatu proyeknya secara besar-besaran. Namun 

melalui tahap per tahap dari yang kecil hingga ke kompleks. Hal tersebut 

menjadikan industrialisasi di suatu negara tidak langsung naik ke atas, 

melainkan naik secara perlahan namun dengan risiko yang lebih kecil. 

Dengan demikian kebutuhan masyarakat semakin terpenuhi dan kondisi 

ekonomi makin stabil.  

Pada studi kelayakan bisnis, sebagian besar lebih menekankan 

pada sisi komersial. Sebab keuangan, dana dan investr merupakan 

fondasi utama dari terciptanya suatu usaha yang besar dan berhasil. 

Sementara itu, investor memiliki kewenangan kewajiban untuk menilai 

suatu proyek, entah layak maupun tidak.  

Meski menitik beratkan pada aspek keuntungan, namun mereka 

juga perlu menyeimbangkan dengan profit yang diterima oleh nasional 

karena sebagian memang akan kembali ke pemerintah untuk 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya itu, alasan lainnya 

yakni karena pemerintah juga telah memberikan fasilitas dan dukungan 

pada perusahaan-perusahaan yang hendak menjalankan proyeknya.  

Kriteria penilaian pada studi kelayakan bisnis di atas dijadikan 

sebagai tolok ukur untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek atau 

usaha. Namun demikian, masing-masing penialaian memiliki kelebihan 

dan kelemahan masing-masing. Maka tugas dari tim penganalisa mesti 
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meneliti dan menimbang dari berbagai aspek, sehingga tidak hanya 

menitik beratkan pada satu bidang dan tolok ukur saja.  

Data yang bersifat kualitatif masih dinilai kurang memenuhi dan 

tidak dapat menafsirkan keuntungan di masa yang akan datang. Oleh 

sebab itu mereka mesti melengkapinya dengan data kuantitatif yang 

disajikan baik berupa formula maupun grafik atau tabel. Perbandingan ini 

nantinya dapat menentukan suatu nilai keuntungan di masa yang akan 

datang.  
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BAB VII  

Faktor penyebab kegagalan studi kelayakan dan berkembangnya usaha 

Dalam menjalankan bisnis, kegiatan di dalamnya dibagi lagi menjadi 

beberapa bidang. Masing-masing disesuaikan dengan fungsi, tugas dan 

manfaatnya. Sumber daya manusia pun juga dibagi sesuai dengan 

keahliannya. Kendati ada gap antara satu dan lainnya, namun kenyataannya 

saling bersinergi dan berhubungan.  

Apabila satu bagian timpang, maka akan berpengaruh pada bisnis yang 

dijalankan. Maka dari itu, semuanya harus berjalan secara bersamaan dan 

saling mendukung. Pembagian tersebut bertujuan agar usaha bisa 

dilaksanakan dengan cepat, tepat, efisien dan sistematis. Melibatkan banyak 

orang juga menguntungkan untuk saling bergotong royong dan membangun 

bersama-sama, namun tetap dalam bidangnya masing-masing.  

Aspek-aspek yang terbagi di dalamnya seperti misalnya purchasing, 

SDM, legal, finance, household, pengadaan barang/alat, pemasaran, surveyor, 

dan masih banyak lagi lainnya. Jika sudah demikian, masing-

masing tersebut harus dianalisis dan diteliti 

dengan menggunakan metode studi kelayakan 

bisnis.  

Tujuan awal studi kelayakan bisnis 

adalah untuk menilai layak atau tidaknya 

suatu proyek atau proses produksi. 

Dengan ditinjau dari berbagai aspek, tim 

menganalisa bagian-bagian yang masih 

kurang maksimal untuk kemudian 

dibenahkan atau mungkin dihapuskan. Tidak 

hanya itu, proses tersebut juga berlaku pada 

perusahaan yang ingin membatasi pembiayaan 
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namun dengan target keuntungan yang lebih. 

 

Pada dasarnya kegiatan tersebut menguntungkan baik bagi perusahaan 

pelaksana maupun investor. Sebab dengan demikian profit hingga kelemahan 

yang ada di dalam suatu pelaksanaan proyek dan usaha bisa ditemukan 

terlebih dahulu. Namun, tidak semua studi kelayakan bisnis bisa berjalana 

dengan semestinya. Beberapa justru juga mempengaruhi pelaksanaan bisnis. 

Lalu, faktor apa sajakah yang menjadikannya gagal dan berdampak pada 

usaha?  

A. Disebabkan oleh lingkungan  
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Sesuatu yang tidak terduga bisa saja terjadi pada proses penelitian. 

Penyebab datangnya tidak hanya dari dalam, namun juga bisa disebabkan 

oleh hal-hal yang justri tidak bisa ditebak. Pada penelitian lapangan, tim 

harus benar-benar terjun secara langsung ke lokasi untuk bisa mengetahui 

jalannya proyek atau produksi.  

Namun saat dalam perjalanan justru faktor lingkungan tidak 

memungkinkan, sehingga kegiatan bisa saja tertunda dan tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Penyebab lainnya misalnya bencana alam, cuaca 

yang tidak dapat diprediksi, dan lain sebagainya yang menyebabkan 

proyek rusak, atau bahkan mengalami penundaan.  

Hal tersebut akan menimbulkan kerugian dari banyak pihak, baik 

perusahaan maupun investor. Keuangan yang telah dianggarkan sejak 

awal pada akhirnya tidak sesuai, karena merugi dan pembiayaan yang 

terus bertambah. Kondisi ini membuat proyek dan proses produksi 

terpaksa dihentikan dan kembali lagi sejak awal.  

Faktor lingkungan tidak hanya perihal cuaca dan iklim, tetapi juga 

dipengaruhi oleh situasi politik, hukum, sosial, hingga perilaku masyarakat. 

Dengan demikian bisnis dan studi kelayakannya dapat dikatakan gagal.  

B. Ketidak lengkapan pada data 

Sebelum membuat suatu proyek atau proses produksi, terlebih bagi 

para pemula yang hendak mendirikan usaha, perencanaan adalah hal 

yang paling disarankan. Pada proses tersebut diusulkan gagasan atau ide 

yang akan dibuat. Di satu sisi kemudian dilakukan observasi pada seluruh 

aspek yang mana nanti akan didapatkan data-data langsung dari 

lapangan.  

Tidak hanya itu, bahkan keuangan dan seluruh yang termasuk di 

dalamnya akan dihitung, diteliti dan dianalisa sehingga akan didapatkan 

hasil untuk kemudian dipertimbangkan lagi. Namun apabila dalam proses 

tersebut ada ketidak akuratan, bisa saja data kurang atau perhitungan 
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tidak tepat justru akan berdampak pada proyek dan proses produksi yang 

akan atau sedang dilakukan.  

Oleh sebab itu sebelum usaha atau proyek dijalankan haruslah 

mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin guna sebagai 

sumber. Tim penganalisa pun akan lebih mudah mengoreksi dan mencari 

data yang kurang, sehingga studi kelayakan bisnis dapat terlaksana 

dengan baik.  

C. Kurangnya pemahaman terkait SOP 

Setiap prusahaan memiliki aturan masing-masing, baik dalam 

menjalankan kinerjanya hingga suatu proyek usaha. Baik karyawan 

maupun pemilik usaha haruslah paham dengan pedoman yang telah 

dibuat guna memudahkan mereka dalam bekerja. Selain itu, fungsi lainnya 

yakni untuk memudahkan penelitian dan penganalisaan.  

Kinerja yang telah dijalankan sesuai dengan SOP akan terus 

dipantau untuk memastikan setiap kegiatan dalam perusahaan. Dari sana 

juga bisa dilihat layak tidaknya suatu usaha atau proyek yang 

dilaksanakan.  

Namun kadang kala SOP sering dilanggar, sehingga beberapa 

bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Faktor inilah 

yang kemudian membuat tatanan kerja dan semua yang telah diatur 

menjadi berantakan bahkan hingga terbengkalai. Pada beberapa 

perusahaan bahkan dapat memicu terjadinya penyelewangan yang 

mengakibatkan kerugian.  

 

 

D. Kesalahan dalam perhitungan 
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Setiap aspek dalam menjalankan usaha telah diperhitungakan 

dengan baik-baik sejak tahap perencanaan. Tim observasi dan 

penganalisa tentu telah menentukan secara sistematis apa saja yang 

dibutuhkan dan tidak harus digunakan. Utamanya dalam perhitungan 

target, keuangan yang mencakup pendapatan, kerugian, dan laba bersih.  

Semuanya dihitung dalam formula yang memang telah ditetapkan. 

Tetapi apabila mereka salah dalam proses perhitungan, maka akan 

berakibat fatal. Apalagi keuangan merupakan hal yang krusial yang 

menyangkut pengembalian modal, kas, pinjaman, dan lain sebagainya.  

Kesalahan perhitungan biasanya juga terjadi pada target yang telah 

ditentukan, termasuk barang yang keluar, sisa barang yang masuk, 

barang hilang, dan lain sebagainya. Jumlah-jumlahnya harus sesuai 

dengan yang telah dihitung, sehingga apabila terjadi kesalahan 

berdampak pada kerugian.  

Oleh sebab itu pada studi kelayakan bisnis, perusahaan harus 

memilih sumber daya manusia yang memang telah berpengalaman di 

bidangnya untuk menganalisis dan meniliti. Sebab kegiatan tersebut 

membutuhkan ketelitian dan kecermatan.  

E. Sumber daya manusia kurang kompeten dan memadai 

Pada beberapa perusahaan milik negara dan swasta, penerimaan 

karyawan baru harus melewati sejumlah tahap tes. Hal tersebut bertujuan 

guna melihat kemampuan mereka secara akedemis dan bagaimana 

karakter pribadinya. Proses tersebut juga berguna untuk mengetahui 

kekonsistensian dan kekompetenan calon karyawan.  

Tahap panjang ini dikarenakan dalam perusahaan proyek dan tugas 

yang dijalankan nantinya tidaklah main-main. Setiap aspek dalam 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang bagus, baik 

secara kemampuan, kepribadian dan kekonsitensian.  
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Tiap-tiap bidang nantinya dikerjakan oleh orang-orang yang 

memang ahli. Oleh sebab itu, pada studi kelayakan bisnis juga menyoroti 

sumber daya manusia yang dilihat dari kinerja dan pribadi. Apabila dalam 

kinerjanya ternyata mereka tidak memenuhi SOP atau mengalami 

penurunan kemampuan, maka dapat berakibat pada proyek dan usaha 

yang sedang dijalankan.  

Kendati demikian, analisa tidak hanya difokuskan pada kinerja 

mereka. Namun pengaruh lain yang mengakibatkan demikian, seperti 

halnya gaji karyawan, fasilitas yang diterima, adakah tindak 

penyelewengan pada bidang human resource, dan lain sebagainya. 

Melalui kegiatan itu, hasil yang diperoleh tidaklah bersifat subyektif namun 

lebih obyektif karena turut menilai faktor penyebab, dan mencari 

bagaimana solusinya.  

F. Kesengajaan 

Pada poin ini masih berhubungan dengan kualitas tenaga kerja. 

Proyek atau usaha dapat dilihat bagaimana sumber dayanya. Namun ada 

yang gagal dikarenakan unsur kesengajaan yang memang dibuat oleh 

oknum-oknum tertentu.  

Contohnya para peneliti yang memang bekerja tidak sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. Ada pula para pelaksana di lapangan yang 

sengaja bebuat tercela, sehingga menyebabkan kegagalan. Justru unsur 

kesengajaanlah yang paling berbahaya dalam suatu studi kelayakan 

bisnis karena bisanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan yang 

memang tahu benar bagaimana kondisinya. Hal-hal demikian perlu 

adanya evaluasi untuk menindak lanjuti oknum-oknum yang 

menyebabkan demikian.  

Studi kelayakan bisnis memang perlu ketelitian dan kecermatan. 

Mereka yang ditugaskan untuk melakukannya harus benar-benar ahli di 

bidangnya dan memiliki karakter yang baik. Sebab tanpa adanya analisis 

dan evaluasi, suatu proyek dan produksi dari perusahaan tidak akan 



 
 

45 

mengetahui dimana letak kesalahan dan bagaimana cara untuk 

memperbaiki.  

Kendati demikian, selain menyoroti kinerja dari penganalisis dan 

peneliti proyek serta usaha, perusahaan bersama investor juga perlu 

memberikan perhatian pada bisnis itu sendiri. Pada proses studi 

kelayakan, justru ada beberapa hal yang ditemukan dan menjadi akar dari 

kegagalan. Lantas faktor apa saja yang membuat suatu usaha tidak 

mencapai tujuannya?  

G. Modal awal yang tidak memadai 

Dana merupakan hal paling krusial untuk memulai bisnis. 

Pengusaha yang hendak mendirikan usaha tentu telah memiliki modal, 

sehingga mereka bisa memulai merencanakan dan berani mendirikan 

perusahaan. Namun kini beberapa justru memilih memulai tanpa adanya 

modal. Padahal, poin tersebut nomor satu yang dibutuhkan untuk segala 

kegiatan nantinya.  

Pada kenyataannya kegagalan bisnis dikarenakan dana yang tidak 

memadai. Mereka menganggap bila tanpa modal pun bisa memulainya, 

sikap meremehkan terhadap jumlah uang ini membuat usaha terpaksa 

mundur bahkan memiliki banyak hutang. Ekspektasi yang tidak realistis 

tentang penualan inilah yang menjadikan bebeapa bisnis justru gulung 

tikar.  

Oleh sebab itu, disamping pengetahuan soal bisnis, calon 

pengusaha juga dibekali dengan ilmu pentingnya modal untuk bisnis. 

Tanpanya, suatu usaha tidak bisa dimulai apalagi bertahan. Dalam 

praktiknya, bisnis tidak langsung bisa berkembang dan maju hanya dalam 

periode satu atau dua tahun. Mereka membutuhkan waktu yang lebih 

banyak untuk mengembangkan, sehingga dana yang dimiliki juga harus 

berlebih untuk menutup biaya dan pengeluaran dalam jangka waktu 

tersebut.  
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H. Perencanaan kurang matang 

Usaha tidak bisa langsung jadi dalam satu atau dua hari. Setidaknya 

mereka membutuhkan waktu untuk mulai merencanakan tentang bisnis 

yang akan dijalankan. Salah satu kunci dari suksesnya berbisnis adalah 

kehati-hatian dalam memilih segalanya.  

Beberapa bisnis justru gagal yang dikarenakan fondasi kurang kuat. 

Dalam hal ini mereka tidak benar-benar memikirkan apa yang akan 

dilakukan pada proses produksi, penanganan proyek, keuangan, siapa 

yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. 

Proses perencanaan haruslah dibuat serealistis mungkin dengan 

mengumpulkan data-data di lapangan terlebih dahulu.  

Tim planning juga perlu observasi secara langsung dan melakukan 

penelitian di lapangan guna mengetahui lingkungan, selera pasar, 

keadaan sosial dan lain sebagainya. Sementara bagian keuangan 

membuat rencana-rencana pembiayaan, modal, dan jumlah prodit yang 

nanti akan didapatkan. Tidak hanya itu, perencanaan meliputi hal yang 

lebih luas dan kompleks karena setiap bagian di perusahaan saling 

berhubungan satu sama lain.  

Maka untuk memastikan bisns dapat berjalan dengan semestinya, 

ada pun hal-hal yang menyangkut perencanaan yakni:  

a. Tujuan, visi dan misi perusahaan 

b. Produk atau proyek apa yang hendak dikerjakan 

c. Bagaimana dengan keuangan, baik modal dari perusahaan, bank, 

lembaga, atau investor 

d. Analisa kompetensi yang terjadi di lapangan.  

e. Selera konsumen dan bagaimana cara mempromosikannya.  

f. Perkiraan pembiayaan dan pengeluaran 

g. Perencanaan laporan keuangan yang meliputi labar, rugi dan aliran 

dana 

h. Tenaga kerja 
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i. Penanggulangan risiko yang mungkin saja terjadi 

Nyatanya tidak semua perusahaan merencanakan bisnisnya 

dengan baik, sehingga mudah mengalami kerugian yang berujung pada 

kegagalan. Oleh sebab itu, proses ini tidak boleh dilewatkan untuk yang 

akan memulai bisnisnya.  

I. Tujuan awal yang kurang kuat 

Segala sesuatu yang hendak dilakukan atau yang telah terjadi pasti 

dilandasi dengan tujuan, termasuk soal bisnis. Salah satu alasan 

pengusaha untuk memulai usaha adalah untuk memperoleh keuntungan, 

dalam artian aliran uang yang terus masuk sehingga bisnis semakin 

berkembang dan kehidupan jadi lebih baik. Namun ada juga yang memiliki 

tujuan karena memang passion di bidang bisnis. Justru ada pula yang 

beralasan karena ingin mengembangkan perekonomian masyarakat serta 

negara.  

Namun apabila tidak memiliki tujuan khusus untuk membuat bisnis, 

maka hal tersebut akan berdampak pada perjalanan usaha nantinya. 

Tidak ada tujuan sama halnya dengan berjalan tanpa arah tanpa tahu 

ujung jalannya. Faktor inilah yang dapat menggagalkan bisnis. Oleh sebab 

itu, sebelum memulainya tentukan apa alasan utama mengapa 

memutuskan untuk membangun usaha, seperti hal-hal yang melatar 

belakangi di bawah ini:  

a. Passion terhadap bisnis 

b. Memiliki fisik dan mental yang kuat untuk nantinya menghadapi 

banyak rintangan, sebab tidak semua bisnis berjalan lancar tanpa 

adanya batu sandungan.  

c. Punya sikap belajar dari kesalahan, sebab dengan apa yang terjadi di 

masa lalu bisa dijadikan pelajaran di masa yang akan datang.  

d. Menunjukkan sikap jujur, berintegritas tinggi dan mudah 

bersosialisasi.  
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e. Berpikiran positif, sabar dan teguh sehingga tidak mudah terpengaruh 

oleh faktor lainnya yang menyebabkan bisnis mundur nantinya.  

Latar belakang dari terbentuknya suatu bisnis atau usaha tidak 

hanya datang dari modal yang dimiliki. Namun lebih kepada keteguhan, 

passion yang kuat, dan tujuan yang pasti untuk memulainya.  

J. Lokasi usaha 

Ada banyak strategi yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk 

mengembangkan usahanya, salah satunya adalah dengan memilih lokasi 

tepat. Beberapa memiliki di lokasi strategis yang penuh dengan keramaian 

untuk menarik minat pembeli. Ada pula yang justru membuka di tempat 

yang jarang dikunjungi oleh siapa pun, sehingga nantinya dapat 

mengangkat nama lokasi tersebut.  

Namun justru pemilihan tempat ini berpengaruh pada jalannya 

bisnis. Hal tersebut terkait dengan perencanaan awal. Pada proses 

tersebut tim melakukan observasi di lapangan guna mengetahui lokasi 

yang ditimbang dari beberapa sisi, yaitu:  

a. Apakah lokasi memiliki banyak pesaing 

b. Bagaimana keadaan gedung yang ditinjau dari kelayakan bangunan 

dan keamanan 

c. Bisakah dijangkau dengan mudah oleh calon konsumen nantinya 

d. Lalu lintas, parkir dan fasilitas yang ada di sekitarnya 

e. Keadaan listrik, air dan lain sebagainya 

Di manapun lokasinya jika suatu bisnis didasarkan dengan 

observasi dan survey yang tepat tentu akan mendatangkan keuntungan. 

Namun bila tahap tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

maka banyak yang mengira kesalahan lokasi usaha. Sebetulnya, 

manajemen dan perencanaan bisa menjadi cikal bakal dari kesuksesan 

suatu usaha.  
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Bagi perusahaan, lokasi bisa dicari dan diobservasi kembali. Mereka 

juga menimbang-nimbang dari dampak sosial dan lingkungan yang ada di 

sekitar. Namun manajemen yang baik justru dapat memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan yang ada di perusahaan. Pengaturan atau 

manajemen meliputi berbagai aspek, baik keuangan, sumber daya 

manusia, teknologi atau teknis, hukum dan lain sebagainya.  
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