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BAB II 

 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hellen Mayora Violetha (2014) Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang melakukan penelitian dengan 

judul “Evaluasi Kelayakan Bisnis Pada Rumah Pemondokan (Kost) 

Mahasiswa Di Sekitar Universitas Muhammadiyah Malang”. Penelitian ini 

menggunakan metode penilaian investasi yaitu PP (Payback Period), ARR 

(Average Rate of Return), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of 

Return), PI (Profitability Index).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha 

rumah pemondokan (kost) milik Bapak Rofiq dinyatakan layak, karena 

hasil analisis Net Present Value (NPV) positif atau > 0, Payback Period 

(PP) diperoleh < umur ekonomis, Internal Rate of Return (IRR) > COC, 

Average Rate of Return (ARR) > tingkat keuntungan yang diharapkan, 

Profitability Index (PI) > 1.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha 

rumah pemondokan (kost) milik Ibu Atnah dinyatakan layak, karena hasil 

analisis Net Present Value (NPV) positif atau > 0, Payback Period (PP) 

diperoleh < umur ekonomis, Internal Rate of Return (IRR) > COC, 

Average Rate of Return (ARR) > tingkat keuntungan yang diharapkan, 

Profitability Index (PI) > 1.  
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha 

rumah pemondokan (kost) milik Bapak Sofi dinyatakan tidak layak, 

karena hasil analisis Net Present Value (NPV) negatif atau < 0, Payback 

Period (PP) diperoleh > umur ekonomis, Internal Rate of Return (IRR) < 

COC, Average Rate of Return (ARR) < tingkat keuntungan yang 

diharapkan, Profitability Index (PI) < 1.  

 

B. Landasan Teori 

1. Investasi 

Investasi mempunyai pengertian yang sangat luas, terutama 

bila dikaitkan dengan kegiatan pasar modal sekarang. Setiap kegiatan 

yang hendak menanamkan uang dengan termasuk investasi, tetapi 

dalam kebiasaan umum, pembicaraan investasi dikaitkan dengan 

sistem produksi atau dengan kata lain peningkatan aset. Membahas 

tentang investasi berarti membahas tentang pemanfaatan sejumlah aset 

yang dimiliki untuk pencapaian suatu tujuan di masa yang datang. 

Berikut ini dijelaskan mengenai beberapa pendapat ahli mengenai 

investasi. 

Haming dan Basalamah (2003:3) menyatakan bahwa investasi 

secara umum diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada 

saat sekarang untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil, dan 

sebagainya) atau aktiva keuangan (saham, obligasi, reksadana, wesel, 
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dan sebagainya) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang 

lebih besar dimasa yang akan datang. 

Pada dasarnya pengertian yang dijelaskan dari masing-masing 

definisi di atas adalah sama, yaitu sejumlah harta yang digunakan 

untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dicerminkan 

dalam bentuk deviden, bunga atau selisih nilai antara jumlah 

pengorbanan dan jumlah pendapatan. Jadi secara umum investasi dapat 

diartikan sebagai segala kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) 

yang digunakan untuk memperoleh sejumlah pendapatan atau 

keuntungan. 

Syahiruddin dan Hadi (2009:44-46) menyatakan tujuan dalam investasi 

sebagai berikut: 

a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 

b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang 

diharapkan. 

c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 

d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.  

 

Syahiruddin dan Hadi (2009:44-46) menyatakan jenis investasi dibagi 

dalam dua macam: 

a. Investasi Nyata (real investment) 

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan 

asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. 
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b. Investasi Keuangan (financial investment) 

Investasi keuangan (financial investment) melibatkan 

kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi 

(bond). 

Syahiruddin dan Hadi (2009:44-46) tipe-tipe investasi dalam hal ini 

ada dua tipe investasi yang dapat dipilih: 

a. Investasi Langsung (direct investment) 

Investasi langsung adalah mereka yang memiliki dana 

dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu 

aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik 

melalui para perantara atau berbagai cara lainnya. 

b. Investasi Tidak Langsung (indirect investment) 

Investasi tidak langsung adalah mereka yang memiliki 

kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak 

terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup 

hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. 

  

2. Studi Kelayakan Bisnis  

Studi Kelayakan Bisnis adalah suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan 

dilaksanakan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha 

tersebut dijalankan (Kasmir dan Jakfar, 2003:7). Objek yang diteliti 
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tidak hanya pada bisnis skala besar saja, tetapi juga pada bisnis atau 

usaha yang kecil dan sederhana. 

Herlianto dan Pujiastuti (2009:2) menyatakan Studi Kelayakan 

Bisnis adalah suatu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak 

hanya menganalisis layak atau tidak layaknya bisnis dibangun, tetapi 

juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian 

keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. 

 

3. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Kasmir dan Jakfar (2003:13) menyatakan tujuan studi kelayakan 

bisnis, yaitu: 

a. Menghindari risiko kerugian  

Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menghindari risiko 

kerugian keuangan di masa yang akan datang yang penuh 

ketidakpastian. Kondisi seperti ini ada yang dapat diramalkan akan 

terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan 

adalah mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi serta untuk 

meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat 

dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan. 

b. Memudahkan perencanaan 

Ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang dapat mempermudah dalam melakukan perencanaan, yang 

meliputi berapa jumlah dana yang dibutuhkan, kapan usaha akan 
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dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan 

melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana cara mengawasinya 

jika terjadi penyimpangan. Dengan adanya perencanaan yang baik, 

maka suatu usaha akan mempunyai jadwal pelaksanaan usaha, 

mulai dari usaha dijalankan sampai pada waktu tertentu. 

c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

Berbagai rencana yang sudah disusun akan memudahkan 

dalam pelaksanaan usaha. Rencana yang sudah disusun akan 

dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap usaha, sehingga 

suatu pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat 

mencapai sasaran serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

d. Memudahkan pengawasan 

Pelaksanaan usaha yang sesuai rencana akan memudahkan 

untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan 

ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana 

yang telah disusun. Di samping itu pelaksanaan usaha dapat 

dilakukan secara sungguh-sungguh, karena ada yang mengawasi. 

e. Memudahkan pengendalian. 

Adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 

mendeteksi terjadinya suatu penyimpangan, sehingga dapat 

melakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan dari 

pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan 
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pekerjaan yang melenceng, sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai. 

 

4. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis 

Herlianto dan Pujiastuti (2009:5) menyatakan manfaat studi 

kelayakan bisnis dbutuhkan oleh: 

a. Pihak Investor 

Sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang akan 

dijalankan investor akan mempelajari laporan studi kelayakan 

bisnis yang teah dibuat, karena investor memiliki kepentingan 

langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan 

modal yang akan ditanamkan. 

b. Pihak Kreditur 

Sebelum memberikan kredit pihak bank perlu mengkaji 

studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas dan 

tersedianya agunan yang dimiliki. 

c. Pihak Manajemen 

Sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan 

studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, 

berapa yang di alokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan 

dari investor dan kreditur. 
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d. Pihak Pemerintah dan masyarakat 

Perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat 

di prioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. 

e. Bagi Tujuan Pembangunan Ekonomi.  

Penyusun studi kelayakan bisnis perlu di analisis manfaat 

yang akan di dapat dan biaya yang ditimbulkan proyek terhadap 

perekonomian nasional, karena sedapat mungkin proyek dibuat 

demi tercapainya tujuan-tujuan nasional. 

 

5. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki 

tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling memengaruhi satu 

sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu 

diikuti oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk 

mencari atau menciptakan pasar (Kasmir dan Jakfar, 2003:43). 

Sucipto (2010:47-57) menyatakan kajian yang dilakukan 

dalam aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk menguji serta 

menilai sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat 

mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang direncanakan 

antara lain: 
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1) Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi 

beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin 

memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. 

Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat pasar terdiri dari 

banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal, 

misalnya keinginan, kebutuhan, kemampuan keuangan, 

lokasi, sikap pembelian dan praktik-praktik pembeliannya. 

2) Menentukan Posisi Pasar 

Menentukan posisi pasar adalah menentukan posisi 

yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini 

dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan 

dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang 

ingin ditempati dalam segmen tersebut. 

3) Menetapkan Pasar Sasaran 

Melakukan analisis untuk memutuskan berapa segmen 

pasar yang akan dicakup, lalu memilih segmen mana yang 

akan dilayani yang dianggap paling potensial. Secara umum 

pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi 

keaktifan setiap segmen. 

 

 

 



16 
 

4) Pesaing Pasar 

Studi pasar akan memberikan gambaran mengenai 

intensitas persaingan, informasi tentang kebutuhan dan 

keinginan konsumen, pendapatan rata-rata calon konsumen, 

ketersediaan saluran distribusi, dan kondisi sarana angkutan. 

(Haming dan Basalamah, 2003). 

b. Aspek Teknis  

Melakukan analisis teknik atau operasional dan teknologi. 

Artinya, apakah dari segi pembangunan proyek dan segi 

implementasi operasional bisnis secara teknis dapat dilaksanakan, 

demikian juga dengan aspek teknologi yang digunakan. Penilaian 

terhadap aspek ini penting dilaksanakan sebelum bisnis dijalankan, 

karena akan sangat terkait dengan teknik/operasional. 

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan analisis dalam 

aspek ini diantaranya adalah penentuan lokasi, penentuan luas 

produksi, penentuan tata letak (lay out), penyusunan peralatan 

pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi 

(Sucipto, 2010:87-101): 

1)  Penentuan Lokasi Usaha 

Penentuan lokasi sangat penting karena apabila salah 

dalam menentukan lokasi usaha yang dipilih akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya yang harus 

dikeluarkan.  
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2)  Penentuan Luas Produksi 

Luas produksi adalah kuantitas unit produksi yang 

seharusnya dihasilkan pada suatu periode tertentu dalam 

rangka mencapai optimalisasi profit. 

3)  Penentuan Tata Letak (Lay Out) 

Tujuan penentuan layout adalah optimalisasi 

pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang 

diciptakan oleh sistem produksi menjadi optimal. 

4) Pemilihan Teknologi 

Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam proses 

produksi baik untuk barang atau jasa hendaknya disesuaikan 

dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. 

c. Aspek Manajemen  

Kasmir dan Jakfar (2003:168) menyatakan aspek 

manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untk 

kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah 

dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan 

manajemen yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami 

kegagalan. 

Sucipto (2010:124) menyatakan kajian aspek sumber daya 

manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan 

dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau tidak. Untuk 

melakukan kajian terhadap aspek sumber daya manusia ada 
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beberapa elemen yang harus dikaji, di antaranya adalah job analisis 

(analisis pekerjaan), perencanaan, rekrutmen, dan pemutusan 

hubungan kerja. 

d. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek 

ekonomi akan memberikan peluang untuk meningkatkan 

pendapatannya. Adapun bagi pemerintah dampak positif yang 

diperoleh adalah dari aspek ekonomi memberikan pemasukan 

berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. 

Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah 

apakah usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat 

secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. 

Aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena 

dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah 

dalam melakukan penilaian (Kasmir dan Jakfar, 2003:200). 

e. Aspek Hukum  

    Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu 

diteliti keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan 

hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen 

lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam 

penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil 

penelitian, dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak 

sempurna pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari. 
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      Jenis badan hukum yang dimaksudkan disini yaitu badan 

hukum perseorangan yang hanya dimiliki oleh perseorangan (hanya 

seorang). Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah 

sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus seperti badan 

hukum lainnya. Kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri 

dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama 

didirikan perusahaan perseorangan adalah semata-mata hanya 

untuk mecari keuntungan (Kasmir dan Jakfar, 2003:24). 

f. Aspek Keuangan 

  Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis 

(usaha) dan sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal 

(uang), di samping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk 

membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya pra investasi, biaya 

investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Untuk memenuhi 

kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai sumber dana 

yang ada (Kasmir dan Jakfar, 2003:95) 

      Sumber dana yang dicari dapat dipilih, apakah dengan cara 

menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman (modal asing). 

Penggunaan masing-masing modal tergantung dengan tujuan 

penggunaan modal, jangka waktu serta jumlah yang diinginkan 

perusahaan. Masing-masing modal memiliki keuntungan dan 

kerugian. Hal ini dapat dilihat dari segi biaya, waktu, persyaratan 

untuk memperolehnya, dan jumlah yang dapat dipenuhi. 
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    Masalah yang perlu memperoleh perhatian berkaitan dengan 

perolehan modal adalah masa pengembalian modal dalam jangka 

waktu tertentu. Tingkat pengembalian ini tergantung dari perjanjian 

dan estimasi keuntungan yang diperoleh dari masa-masa 

mendatang. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih  pendapatan 

dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar kecilnya 

keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha.  

   Perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum usaha 

dijalankan. Semua itu tentunya menggunakan asumsi-asumsi 

tertentu yang akhirnya akan dituangkan dalam aliran kas (cash 

flow) perusahaan selama periode usaha. Dengan dibuatnya aliran 

kas perusahaan, kemudian dinilai kelayakan investasi tersebut 

melalui kriteria kelayakan investasi.  

   Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak 

atau tidak dijalankan dilihat dari aspek keuangan. Alat ukur untuk 

menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi 

dapat dilakukan melalui pendekatan Payback Period (PP), Average 

Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Profitability Index (PI). 

   Dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek 

yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara 

keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya, 

bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah 
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yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar 

jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, 

sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk 

diteliti kelayakannya. Kasmir dan Jakfar (2003:90) menjelaskan 

secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-

hal seperti: 

1) Sumber dana  

Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya 

diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat 

dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal 

sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Pilihan apakah 

menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau modal 

gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang 

dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. Dilihat dari segi 

sumber asalnya, modal dibagi dua macam, yaitu: 

a) Modal Asing (Modal Pinjaman)  

Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang 

diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya 

diperoleh secara pinjaman. Menggunakan pinjaman untuk 

membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu 

biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta bunga yang 

besarnya relatif. Kemudian adanya kewajiban untuk 
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mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu 

sesuai perjanjian sebelumnya. 

b) Modal Sendiri  

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik 

perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara 

tertutup atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan 

internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka 

dengan menjual saham kepada masyarakat luas. 

Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai 

sesuatu usaha adalah tidak adanya beban bunga seperti 

modal pinjaman. 

2) Biaya kebutuhan investasi 

 Kasmir dan Jakfar (2003:92) menjelaskan komponen 

yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya 

disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara 

garis besar biaya kebutuhan investasi meliputi: 

a) Biaya pra investasi, terdiri dari: 

(1) Biaya pembuatan studi 

(2) Biaya pengurusan izin-izin 

b) Biaya pembelian aktiva tetap, antara lain: 

(1) Tanah 

(2) Mesin-mesin 

(3) Bangunan 
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(4) Peralatan  

c) Biaya operasional, terdiri dari: 

(1) Upah dan gaji tenaga kerja 

(2) Biaya listrik dan air 

(3) Biaya pemeliharaan 

(4) Pajak  

(5) Biaya-biaya lainnya. 

3) Arus kas (Cash Flow) 

Kasmir dan Jakfar (2003:95) menerangkan arus kas 

(cash flow) merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow 

menggambar beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan 

jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga 

menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya 

yang dikeluarkan. Jadi, arus kas adalah jumlah uang kas yang 

masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi 

yang dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. 

Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri 

dari:  

a) Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang 

merupakan pengeluaran  pada awal periode untuk investasi. 

b) Operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau 

dikeluarkan pada saat operasi usaha. 
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c) Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada 

saat usaha tersebut berakhir. 

4)  Kriteria penilaian investasi 

     Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk 

menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek 

keuangan perlu dilakukan dapat diukur dengan beberapa 

kriteria. Setiap penilaian layak diberikan nilai yang standart 

untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan dengan 

rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. Kasmir dan 

Jakfar (2003:99) menyatakan adapun kriteria yang biasa 

digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau 

investasi adalah:  

a) Payback Period (PP)  

Metode Payback Period (PP) merupakan teknik 

penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian 

investasi suatu usaha dengan cara mengukur seberapa cepat 

suatu investasi kembali. Dasar yang dipergunakan dalam 

perhitungan adalah aliran kas bersih (proceed) yang 

diperoleh setiap tahun bukan laba setelah pajak. Nilai kas 

bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak 

ditambah dengan penyusutan (dengan catatan jika investasi 

100% menggunakan modal sendiri).  
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𝑃𝑃 =
Nilai investasi

kas masuk bersih
 𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

 

Kriteria penilaian untuk Payback Period: 

a. Jika PP < waktu maximum payback period nya, maka 

usulan investasi diterima. 

b. Jika PP > waktu maximum payback period nya, maka 

usulan investasi ditolak. 

b) Average Rate of Return (ARR)  

Metode Average Rate of Return (ARR) merupakan 

cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan 

cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak 

(EAT) dengan rata-rata investasi. 

 

ARR =
Rata − rata EAT (𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥)

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 (𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡) 
  

Rata − rata EAT =
Total EAT

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 (𝑛) 
  

Rata − rata Investasi =
Investasi

2
  

Kriteria penilaian untuk Average Rate of Return: 

a. Jiks ARR > return yang disyaratkan maka usulan 

investasi tersebut dinyatakan layak (diterima). 

b. Jika ARR < return yang disyaratkan maka usulan 

proyek investasi tersebut dinyatakan tidak layak. 
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c) Net Present Value (NPV)  

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang 

merupakan perbandingan antara PV kas bersih (PV of 

Proceed) dan PV investasi (capital outlays) selama umur 

investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang 

kita kenal dengan net present value (NPV). 

 

NPV  = Total PV Aliran Kas Bersih – Total PV Investasi  

Kriteria penilaian NPV adalah: 

a. Jika NPV > 0, maka investasi diterima. 

b. Jika NPV < 0, maka investasi ditolak. 

d) Iternal Rate of Return (IRR)  

Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk 

mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara 

yang digunakan untuk mencari IRR. 

IRR = i₁ +
NPV1

NPV1 − NPV2
𝑋(𝑖2 − 𝑖1) 

Dimana: 

i₁ = tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV¹). 

i₂  =  tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV²). 

IRR = P1 − C1 X 
P2 − P1

C2 − C1
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Dimana: 

P1 = tingkat bunga 1 

P2 = tingkat bunga 2 

C1 = NPV 1 

C2 = NPV 2 

Kriteri penilaian IRR: 

a. Jika IRR  >  dari bunga pinjaman, maka investasi 

diterima. 

b. Jika IRR  <  dari bunga pinjaman, maka investasi 

ditolak. 

e) Profitability Index (PI) 

Profitability Index (PI) atau benefit and cost ratio 

(B/C Ratio) merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai 

sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang 

pengeluaran investasi selama umur investasi. 

 

PI =
∑ 𝑃𝑉 𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

∑ 𝑃𝑉 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 
 𝑋 100% 

Kriteria untuk Profitabilitas Indeks: 

a. Jika PI  >  1, maka investasi diterima. 

b. Jika PI  <  1, maka investasi ditolak. 

f) Analisis Sensitivitas 

Analisis sensivitas merupakan analisis yang 

dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan 
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parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja 

system produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan 

melakukan analisis sentivitas maka akibat yang mungkin 

terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui 

dan diantisifikasi sebelumnya. 

g.  Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

Sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan maka 

sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak 

lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun 

mendatang. Studi ini disamping untuk mengetahui dampak yang 

bakal timbul, juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi 

dampak tersebut. (Kasmir dan Jakfar, 2003:212). 

Studi menegenai AMDAL merupakan salah satu syarat 

kelayakan usaha sebelum melakukan suatu kegiatan proyek. 

Perlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan 

mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan 

mengubah lingkungan hidup. (Kasmir dan Jakfar, 2003:213). 

Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya 

dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk 

mencapai tujuan ini penyusunan AMDAL harus didasarkan atau 

sesuai dengan pedoman penyusunan studi AMDAL (Kasmir dan 

Jakfar, 2003:216). 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan kerangka hubungan antara konsep-

konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

  

Rencana Pendirian Rumah (kost) kelas menengah 

Studi Kelayakan Bisnis 

 

Aspek Pasar 

Aspek Teknis 

Aspek Ekonomi 

Aspek Manajemen 

Aspek Hukum 

Aspek Amdal 

Aspek Keuangan 

Layak 

 Dihentikan 

 Dihentikan 

 Dihentikan 

 Dihentikan 

 Dihentikan 

 Dihentikan 

 Dihentikan 

Layak 

Layak 

Layak 

Layak 

Layak 

 Tdk Layak 

 Tdk Layak 

 Tdk Layak 

 Tdk Layak 

 Tdk Layak 

 Tdk Layak 

 Tdk Layak 

Investasi Dilanjutkan 

Layak 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Berdasarkan pada kerangka pikir penelitian, untuk mencapai hal 

tersebut diperlukan analisis kelayakan agar keputusan investasi yang telah 

dilakukan tidak sia-sia. Dalam penilaian kelayakan usaha maka ada 

beberapa komponen yang harus dilihat yaitu dari berbagai aspek,  

terkhusus aspek keuangan. 

Selanjutnya dilakukan uji penilaian investasi antara lain, Payback 

period (PP), Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability index (PI). Setelah itu baru 

dapat diketahui keputusan investasinya layak atau tidak untuk dilakukan.  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan 

penelitian, dan tinjauan teori maka hipotesis yang diajukan untuk 

penelitian ini adalah usaha rumah pemondokan (kost) layak jika dilihat 

dari Payback Period, Average Rate of Return, Net Present Value, Internal 

Rate of Return, dan Profitability Index. 

 


