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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan penggunaan komputer di Indonesia semakin meningkat. 

Hal ini didorong oleh peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan lebih baik dan cepat dengan 

menggunakan teknologi komputer. Sebagai wujud nyata banyak sekali kita jumpai 

warung internet (warnet),  warung internet yang disulap menjadi game online, dan 

semakin maraknya event pameran komputer, jasa pengetikan dan jasa print, jual 

beli laptop dan komputer, dimana semua itu didasari oleh yang namanya 

perangkat komputer.  

Komputer sendiri adalah suatu teknologi yang sekarang sudah tidak asing 

lagi untuk didengar. Hal ini dilirik oleh para pengusaha untuk melakukan bisnis 

(investasi) di bidang komputerisasi. Pelaku binis melakukan investasi yang 

memiliki tujuan agar mendapatkan manfaat yang lebih di masa yang akan datang, 

oleh karena itu diperlukan pemikiran yang matang dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

Banyak kota-kota yang berkembang di provinsi Jawa Timur seperti 

Jember, Banyuwangi, Pasuruan dan Kediri yang secara perlahan-lahan mulai 

mengenalkan dan mengembangkan teknologi komputer, hal ini ditunjukkan 

dengan maraknya event pameran dan penjualan komputer. Fenomena yang terjadi 
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saat ini mulai bermunculan toko penjualan komputer di wilayah Jember, 

Banyuwangi, Pasuruan dan Kediri. Secara tidak langsung semua itu bertujuan 

untuk memperkenalkan perkembangan teknologi dan memudahkan jangkuan 

pemasaran kepada masyarakat, akan tetapi keberadaan toko penjualan komputer 

yang ada diberbagai tempat seperti Jember, Banyuwangi, Pasuruan dan Kediri 

masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Hal ini disebabkan kendala dalam pemasarannya, selain itu sistem 

manajemen dan organisasi yang diterapkan oleh toko-toko penjual komputer atau 

laptop di kota Jember masih terlalu umum yaitu hanya menunggu konsumen di 

toko komputer atau laptop  tanpa harus melakukan inovasi dalam menarik minat 

konsumen. Fenomena lainnya adalah data dari Disnaker Kabupaten Jember, 

jumlah pengangguran saat ini tercatat 46.000 atau 3,62 persen dari jumlah 

penduduk di kabupaten Jember, hal ini diakibatkan kurangnya lapangan 

pekerjaan.  

Melihat peluang bisnis yang ada seperti yang ada di atas maka CV. 

Andromeda komputer yang bergerak dalam bisnis penjualan komputer 

merencanakan untuk memperluas usaha bisnisnya ke daerah Jember, Banyuwangi, 

Pasuruan dan Kediri. Usulan rencana perluasan usaha ini berbentuk mendirikan 

cabang di daerah Jember. Alasan memilih kota Jember dipilih karena merupakan 

kota pendidikan yang lumayan maju dan persaingan dalam bisnis komputer tidak 

begitu ketat seperti di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur. Berikut ini 

beberapa toko yang  menjual komputer di kota Jember. 
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Tabel 1.1 Daftar toko komputer di Jember 

Nama Toko Alamat 

1. Bitcom Computer Center 

2. Kotakom  

3. Mega Plasma 

4. Bina Widya Komputer 

5. Jember Komputer 

6. Maxima Data 

7. Asia Komputer 

8. Amiga Komputer 

Jl. PB. Sudirman no. 58 

Jl. PB. Sudirman no. 56 

Jl. Raya Mastrip no. 30 

Jl. Jawa no. 12-14 

Jl. Kalimantan no. 3A kav. 9 

Jl. Jawa no. 62 

Jl. Kalimantan 68  

Jl. Sumatra 92  

Sumber: http://telpon.info/toko-komputer/jember/ 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa lokasi toko komputer terdapat dibeberapa 

tempat yaitu jalan Sudirman, jalan Jawa, jalan Sumatra, dan jalan Kalimantan. 

Berdasarkan hasil data, peluang lokasi perluasan usaha CV. Andromeda akan 

ditempatkan di jalan Sumatra atau jalan Jawa. Opsi ini dilakukan karena sedikit 

pesaing dan lokasi berada di sekitar pusat Universitas Jember. 

Alasan lain memilih kota Jember sebagai daerah perluasaan usaha CV. 

Andromeda yaitu dilihat dari jumlah mahasiswa dan siwa pada tahun 2013 di 

Jember. Berikut ini berupa data jumlah mahasiswa dan siswa sekolah menengah 

atas.    

Tabel 1.2 Jumlah mahasiswa dan siswa di Jember tahun 2013 

Nama universitas dan sekolah Jumlah mahasiswa dan siswa 

Universitas Muhammadiyah Jember 

Universitas Negeri Jember 

STAIN 

Politeknik Negeri Jember 

SMU 1 Jember 

SMU 2 Jember 

SMU 3 Jember 

SMU 4 Jember 

SMU 5 Jember 

1.591 

5.583 

1.500 

1.705 

504 

900 

532 

544 

300 

Sumber: www.wikipedia.com 
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Tabel 1.2 memberikan informasi bahwa jumlah mahasiswa dan siswa 

tersebut merupakan calon pembeli atau pemakai komputer di kota Jember. Jumlah 

mahasiswa dan siswa pada tabel 1.2 yang dijadikan indikator sebagai perluasan 

usaha oleh CV. Andromeda, karena dengan jumlah mahasiswa dan siswa yang 

ada memberikan peluang lebih untuk memperluas usaha dengan mendirikan 

cabang dealer atau toko di Jember. Indikator lain untuk memperluas usaha CV. 

Andromeda  mendirikan cabang di kota Jember, dengan melihat hasil laba bersih 

yang diambil dari laporan laba rugi CV. Andromeda komputer: 

Tabel 1.3 Data penjualan dan laba tahun tahun 2010-2012 

Keterangan 2010 2011 2012 

Penjualan kotor 

Harga pokok penjualan 

Laba kotor 

Jumlah beban usaha 

Laba bersih sebelum pajak 

pajak 

Laba bersih setelah pajak 

 

4.356.700.000 

(3.711.757.115) 

644.942.885 

432.710.413 

212.232.472 

(31.843.870) 

180.388.602 

 

5.331.600.000 

(4.553.337.802) 

778.262.198 

482.270.538 

216.073.912 

(79.917.748) 

216.073.912 

 

6.699.100.000 

(5.781.740.217) 

917.359.783 

563.361.381 

353.998.402 

(96.083.508) 

257.914.894 

 

Sumber: laporan laba rugi CV. Andromeda komputer 

Tabel 1.3 menunjukkan data penjulan dan laba tahunan yang diperoleh 

CV. Andromeda dari tahun 2010 sampai 2012. Peningkatan keuntungan atau laba 

dari tahun 2010 ke tahun 2011 adalah 35.685.310, sedangkan pada tahun 2011 ke 

tahun 2012 adalah  41.840.982. Keadaan keuangan perusahaan CV. Andromeda 

komputer dapat dikatakan sehat, karena setiap tahun menghasilkan keuntungan 

atau laba. Peningkatan keuntungan atau laba yang diperoleh dijadikan salah satu 

alasan untuk memperluas usaha dengan medirikan cabang dealer di kota Jember.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis 

Kelayakan Investasi Rencana Perluasan Usaha CV. Andromeda Komputer 

Probolinggo”.  

B. Perumusan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah: Apakah rencana perluasan usaha CV. Andromeda komputer layak 

dijalankan di kota Jember ? 

C. Pembatasan Penelitian 

Penelitian pada analisis kelayakan investasi rencana perluasan usaha CV. 

Andromeda komputer hanya terfokus pada lima aspek yaitu aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek 

sosial ekonomi dan aspek keuangan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mempunyai 

tujuan yang jelas tentang rencana analisis kelayakan investasi perluasan usaha 

CV. Andromeda komputer. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kelayakan perluasan usaha CV. Andromeda jika dilihat 

dari lima aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, 

aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial ekonomi dan aspek keuangan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Manajemen 

Sebagai bahan masukan bagi CV. Andromeda Komputer dalam 

pengambilan keputusan untuk melaksanakan sebuah investasi dalam hal 

perluasan usaha. 

b. Kreditor 

Sebagai informasi dan sebagai bahan masukan bagi kreditor atau pihak 

bank dalam memberikan pinjaman sejumlah dana, barang ataupun jasa 

pada perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan yang dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti selanjutnya, serta sebagai sumbangan pemikiran bahan kajian 

lebih lanjut dalam penelitian yang akan datang. 

 


