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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Dwi Susianto pada tahun 2012 dengan judul “Travel 

AsiA Day Madiun-Malang”, penelitian menggunakan metode-metode penilaian 

investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis travel layak untuk 

dijalankan karena memberikan keuntungan yang besar, walaupun dengan modal 

awal yang besar. Modal awal pada travel AsiA Day adalah sebesar Rp 

566.000.000 yang secara keseluruhan sumber dana diperoleh dari iuran para 

pendiri perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek 

penelitian, yaitu pada bisnis travel yang melayani rute Madiun-Malang pada 

tahun 2012. Lokasi travel berada di Kota Malang sehingga persaingan cukup 

ketat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada bidang 

studi kelayakan yang sedang diteliti yaitu pada bisnis travel dan menggunakan 5 

aspek sebagai bahan pertimbangan kelayakan bisnis. 

B. Tinjauan Teori 

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada 

konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Kondisi lingkungan 

yang sangat dinamis dan intensitas persaingan yang semakin ketat membuat 

seorang pengusaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi 

saja dalam memulai usahanya. Seorang pengusaha dituntut untuk melakukan 
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studi kelayakan terhadap ide bisnis yang akan dijalankan agar tidak terjadi 

keterlanjuran investasi di kemudian hari. 

Studi kelayakan bisnis adalah penelitian dan penilaian tentang dapat 

tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau layak. Suatu proyek 

investasi pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan 

mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang karena perlu diadakan suatu 

studi atau penelitian dan penilaian sebelumnya. Bermacam-macam sebab yang 

mengakibatkan suatu proyek ternyata kemudian tidak menguntungkan/gagal. 

Sebab itu bisa berwujud kesalahan perencanaan, kesalahan analisa pasar, 

kesalahan memprediksi bahan baku, kesalahan merekrut tenaga kerja, dan 

kesalahan analisa lingkungan. 

Investasi, baik itu dilakukan dalam bidang industri maupun bidang lain 

pada dasarnya merupakan usaha menanamkan faktor-faktor produksi dalam 

proyek tertentu. Proyek itu sendiri dapat bersifat baru sama sekali, atau perluasan 

proyek yang ada. Tujuan utama investasi adalah memperoleh berbagai macam 

manfaat yang cukup layak di kemudian hari. manfaat tersebut dapat berupa laba, 

manfaat non-keuangan atau kombinasi dari keduanya. Contoh manfaat non-

keuangan adalah penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan ekspor, dan 

pendayagunaan bahan baku dalam negeri yang melimpah. 

Studi kelayakan bisnis perlu disusun untuk menganalisis peluang dan 

mengurangi dampak risiko. Melakukan studi kelayakan bisnis sebelum 

melaksanakan investasi sangat dianjurkan untuk perusahaan yang akan 
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berinvestasi. Studi kelayakan tersebut digunakan untuk merencanakan pendirian 

kegiatan usaha yang baru, mengevaluasi kegiatan usaha yang telah berjalan, dan 

perluasan usaha yang telah ada. Pada studi kelayakan pendirian usaha baru, 

permintaan pasar perlu dikaji secara teliti karena apabila terjadi kesalahan 

setelah kegiatan usaha berjalan, maka akan terjadi kegagalan usaha. Sedangkan 

pada studi kelayakan usaha yang telah berjalan atau pengembangan usaha, 

permintaan pasar dan pendapatan telah jelas pada laporan keuangan, namun 

peningkatan atau penurunan produktivitas dengan adanya perluasan usaha harus 

dianalisa dengan teliti. 

Dalam studi kelayakan harus ditentukan terlebih dahulu aspek-aspek 

yang akan dianalisis, pada umumnya penelitian akan dilakukan terhadap aspek-

aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek 

keuangan, dan aspek ekonomi dan sosial. Uraian yang lebih jelas tentang aspek-

aspek tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Aspek pasar dan pemasaran 

Merupakan suatu aspek yang menempati prioritas utama dari sebuah 

studi kelayakan, karena kegagalan akan banyak dijumpai disebabkan tidak 

tersedianya pasar potensial yang cukup, terutama di negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia, maka dari itu perlu dipahami karakteristik 

pasar yang akan dimasuki. Menurut Suad Husnan dan Suwarsono (2008:32) 

karakteristik itu antara lain: 

a. Berapa market  potensial (pasar potensial) yang tersedia untuk masa yang 

akan datang? Untuk keperluan ini perlu diketahui tingkat permintaan 
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masa lalu, sekarang, dan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

permintaan tersebut, yang diduga juga berpengaruh terhadap pasar 

potensial di masa datang. Demikian pula perlu diusahakan bahwa 

hubungan variabel tersebut dapat dibuat dalam suatu model. 

b. Berapa market share yang dapat diserap oleh proyek tersebut dari 

keseluruhan pasar potensial? Bagaimana perkembangan market share 

tersebut di masa yang akan datang? 

c. Strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market share yang 

telah ditetapkan. Untuk keperluan ini perlu diperhatikan kedudukan 

produk dalam siklus usia produk (product life cycle), dan segmen pasar 

yang direncanakan. Demikian pula perlu diperhatikan komposisi 

marketing mix yang digunakan termasuk di dalamnya pemilihan skala 

prioritas, terutama dalam kaitannya dengan usaha investor melakukan 

penetrasi dan memasuki pasar. 

Analisa aspek pasar dan pemasaran perlu dilakukan untuk mengetahui 

peluang pemasaran dari produk perusahaan. 

2. Aspek Teknis 

Aspek teknis adalah satu aspek yang berhubungan dengan prospek 

pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek 

tersebut selesai dibangun. Di dalam mempelajari aspek ini ada tiga hal yang 

mendasar yaitu: 
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a. Lokasi proyek 

Lokasi proyek adalah satu lokasi yang dijadikan tempat berdiri dan 

operasi suatu proyek. 

b. Luas produksi 

Luas produksi yang dimaksud adalah jumlah produk yang diperoleh 

untuk mencapai keuntungan yang optimal. 

c. Lay out 

Lay out adalah proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang 

dimiliki suatu perusahaan. 

3. Aspek Manajemen 

Aspek manajemen adalah suatu aspek yang membahas tentang 

manajemen proyek. Manajemen proyek itu sendiri ada dua yaitu: 

a. Manajemen Pembangunan Proyek 

Artinya bagaimana merencanakan pembangunan suatu proyek tersebut 

bisa selesai tepat pada waktunya. 

b. Manajemen dalam Operasi 

Membicarakan tentang pengelolaan proyek tersebut dalam operasinya. 

4. Aspek Sosial dan Ekonomi 

Aspek ini menunjuk pada pengertian bahwa biaya dan manfaat proyek 

ditinjau dari masyarakat secara keseluruhan atau dengan kata lain 

pertimbangan biaya dan manfaat tidak dikaitkan dengan investor sebagai 

private return melainkan dikaitkan dengan biaya dan manfaat dari kepentingan 
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masyarakat. Dalam aspek ini faktor-faktor yang mendapat perhatian menurut 

Suad Husnan antara lain: 

a. Pengaruh proyek tersebut terhadap penghasilan negara 

b. Pengaruh proyek tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan yang bisa 

diperoleh 

c. Penambahan kesempatan kerja 

d. Pemerataan kesempatan kerja 

e. Bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri lain 

f. Aspek yang bersifat sosial seperti semakin ramainya daerah tersebut, lalu 

lintas yang semakin lancar, adanya penerangan listrik, dan lain sebagainya. 

5. Aspek keuangan 

Aspek ini membicarakan tentang bagaimana menghitung kebutuhan dana 

untuk aktiva tetap, modal kerja, dan juga sumber dana yang bisa dipergunakan 

untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, dimana sumber dana yang 

dimaksud dibelanjai dengan modal sendiri ataukah modal pinjaman. Jika 

modal pinjaman, pinjaman tersebut merupakan pinjaman jangka pendek 

ataukah pinjaman jangka panjang. Menurut Suad Husnan dan Suwarsono 

(2008:174-177) sumber dana yang utama adalah: 

a. Modal sendiri yang disetor oleh pemilik perusahaan. 

b. Saham biasa atau saham preferen yang diperoleh dari emisi (penerbitan) 

saham dipasar modal. 

c. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal. 

d. Kredit bank, baik kredit investasi maupun non investasi. 
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e. Leasing (sewa guna) dari lembaga keuangan non bank. 

f. Project Finance, dimana tipe pendanaan ini pembayarannya didasarkan 

atas kemampuan proyek tersebut melunasi kewajibannya. 

Dalam aspek ini terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. 

Menurut Suad Husnan ada lima yaitu: 

a. Dana yang diperlukan untuk investasi, baik untuk aktiva tetap maupun 

modal kerja. 

b. Sumber-sumber pembelanjaan yang akan digunakan. Seberapa banyak 

dana yang berupa modal sendiri dan berapa banyak yang berupa modal 

pinjaman jangka pendek dan berapa yang jangka panjang. 

c. Taksiran penghasilan, biaya, dan rugi atau laba pada berbagai tingkat 

operasi. 

d. Manfaat dan biaya dalam artian finansial seperti Payback Periode (PP), 

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

of Return (IRR), dan  Profitability Index (PI). 

e. Proyeksi keuangan, pembuatan neraca yang diproyeksikan dan proyeksi 

sumber dan penggunaan data. 

6. Komponen arus kas 

Aliran arus kas yang berhubungan dengan suatu proyek menurut Suad 

Husnan dan Suwarsono (2008:186) dapat dikelompokkan menjadi tiga 

komponen yaitu: 
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a. Aliran Kas Permulaan (Initial Cash Flow) 

Adalah pengeluaran-pengeluaran yang dicatat mulai dari saat proyek 

tersebut direncanakan. Untuk menentukan initial cash flow ini, pola aliran 

khas yang berhubungan dengan pengeluaran investasi harus diidentifikasikan 

terlebih dahulu. Artinya harus diketahui bagaimana pembayaran untuk tanah, 

pematangannya, pembuatan pabrik, dan sebagainya. Sebagai tambahan 

pengeluaran-pengeluaran untuk biaya-biaya pendahuluan dan sebelum 

operasi, termasuk juga penyediaan modal kerja perlu dimasukkan. 

b. Aliran Kas Operasional (Operational Cash Flow) 

Adalah aliran kas yang muncul selama operasi proyek berlangsung. 

Untuk menentukan aliran kas operasional, cara yang lazim digunakan untuk 

menaksirnya adalah dengan menyesuaikan taksiran rugi/laba yang disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan menambahkannya dengan biaya-

biaya yang sifatnya bukan tunai (penyusutan misalnya).  

c. Aliran Kas Terminal (Terminal Cash Flow) 

Adalah aliran kas yang diperoleh dari perhitungan akhir umur proyek. 

Umumnya terdiri dari cash flow nilai sisa (residu) investasi tersebut dan 

pengembalian modal kerja. Beberapa proyek masih mempunyai nilai sisa 

meskipun aktiva-aktiva tetapnya sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. 

Aliran kas dari nilai sisa ini perlu dihubungkan dengan pajak yang mungkin 

dikenakan. 
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7. Kriteria Penilaian Kelayakan Investasi 

Beberapa metode penilaian investasi yang kita ketahui tidak sepenuhnya 

dapat memberikan pertimbangan yang memuaskan. Oleh karena itu kebijakan 

untuk menentukan layak tidaknya suatu usulan investasi dilaksanakan akhirnya 

tergantung pada manajemen itu sendiri. Namun bukan berarti bahwa metode-

metode penilaian investasi ini kurang berguna, melainkan metode ini tetap 

bermanfaat bagi kebijaksanaan yang diambil dalam menjalankan investasi dapat 

tepat dan rasional. 

Adapun penilaian investasi tersebut menurut Suad Husnan dan Suwarsono 

(2008:206) terdiri dari lima metode yaitu: 

a. Payback  Period (Masa Pulang Modal) 

Metode Payback Period, sering juga disebut pay-out time  atau masa 

pulang (kembalinya) modal, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat semakin baik, 

karena semakin kecil risiko yang didapat. Jadi metode ini menilai proyek 

penanaman modal atas dasar kecepatan kembalinya modal yang ditanam pada 

proyek. Perhitungan pengembalian modal didasarkan atas laba bersih ditambah 

penyusutan = Net Cash Flow. 

Keunggulan dari metode Payback Period adalah sederhana, mudah 

dimengerti dan digunakan, khususnya karena konsep ini tidak memperhitungkan 

nilai tunai terhadap jangka waktu. Sedangkan kelemahannya adalah metode ini 

mengabaikan masalah nilai tunai terhadap fungsi waktu dan mengabaikan arus 

kas setelah payback. 
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Formulasi metode payback period adalah sebagai berikut: 

PP = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

𝑘𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
x 1 tahun 

b. Accounting  Rate of Return (ARR) 

Metode ARR menilai suatu proyek dengan melihat rasio antara laba 

bersih dengan jumlah modal yang ditanam (initial  investment) atau rata-rata 

modal yang tertanam (average  investment). Dengan metode ini yang akan 

diukur adalah bertambahnya profit (penerimaan kembali) dari suatu investasi 

dibandingkan dengan jumlah modal (investasi) yang diperlukan. Kelemahan 

metode ARR adalah, pertama, tidak memperhatikan nilai waktu uang (time  

value of money). Kedua, untuk proyek-proyek yang laba bersih rata-ratanya 

sama, tetapi umurnya berbeda, dan laba bersih per tahunnya juga berbeda, 

metode ARR bisa menyesatkan. ARR diformulasikan sebagai berikut: 

ARR = 
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

c. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau Nilai Sekarang Bersih (Nilai Sekarang 

Netto = NSN) adalah perbedaan antara Nilai Sekarang Netto (Total Net Cash 

Flow) selama umur proyek dengan nilai sekarang dari besarnya investasi (Outlay 

/ Net Investment). Dapat juga dikatakan bahwa NPV adalah Present Value dari 

Net Cash Flow (selama umur investasi) dikurangi Present Value dari modal yang 

ditanam atau disebut Outlay (Net Investment). 

Dalam menghitung total nilai bersih (Total NCF) harus dilibatkan unsur-

unsur: 



  16 

 

 

 

1) Total biaya yang dikeluarkan untuk investasi. 

2) Suatu tingkat bunga tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor inflasi, 

biaya atau keuntungan yang hilang sebagai akibat penggunaan dana atau 

sumber daya alam melakukan investasi (opportunity cost), risiko finansial 

sebagai akibat penggunaan dana, dan tingkat bunga tertentu atau tingkat 

bunga minimum yang disyaratkan (required rate of return). 

Pemahaman tentang cara menghitung aliran kas, baik penerimaan 

maupun pengeluaran seperti tersebut di atas, sangat diperlukan dalam analisis 

penanaman modal dengan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio. Langkah-langkah perhitungan NPV 

diawali dengan menentukan tingkat diskon (discount rate) yang akan dipakai 

dalam perhitungan: 

1) Biaya modal (cost of capital), atau 

2) Tingkat keuntungan (rate of return  atau ROR) yang dikehendaki. 

3) Menghitung present value dari net cash flow (NCF) dengan tingkat 

diskon tersebut di atas. 

4) Menghitung present value dari besarnya investasi (Net Outlay atau 

NOL) 

5) Menghitung NPV = PV NCF – PV NOL 

6) NPV > 0 (+), berarti tingkat keuntungan (ROR) lebih besar dari tingkat 

diskon. Proyek dapat dipertimbangkan bila NPV ≥ 0. 

Cash flow sebagai alat analisis investasi menuntut ketepatan atau 

ketelitian dalam penyusunan dan perhitungannya. Cash flow sangat dipengaruhi 
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oleh nilai investasi dan tahapan pengeluarannya, perkiraan CF masa mendatang, 

dan biaya operasi yang timbul. 

Aliran kas atau uang yang masuk setelah dikurangi dengan aliran kas 

yang keluar merupakan aliran kas bersih, atau yang biasa disebut dengan istilah 

Net Cash Flow. NCF ini disebut negatif bila CIF lebih kecil dari COF. 

Sebaliknya, disebut positif bila CIF lebih besar dari COF. 

Setelah mencapai umur proyek atau setelah proyek selesai dioperasikan, 

suatu proyek dikatakan untung bila NCF positif, dengan memperhitungkan: 

1) Kuantitas hasil atau output yang disesuaikan dengan kemampuan 

menjual atau penyerapan pasar berdasarkan data statistik atau trend. 

2) Harga jual produk. 

3) Biaya operasi yang efisien dan mencakup biaya bahan baku, proses 

perawatan, air, listrik, asuransi karyawan, serta biaya-biaya lainnya. 

Formulasi NPV adalah sebagai berikut: 

 NPV = -I0 + 𝑇𝑃𝑉 

Dimana: 

NPV= net present value  

-I0 = nilai sekarang investasi inisial 

TPV= nilai sekarang total 
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d. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR adalah suatu tingkat bunga (bukan bunga bank) yang 

menggambarkan tingkat keuntungan proyek dimana nilai sekarang netto dari 

seluruh ongkos investasi proyek (total Net Cash Flow), jumlahnya sama dengan 

biaya investasi (initial cost). IRR tidak lain adalah tingkat penghasilan atau biasa 

disebut dengan investment rate (yield rate) yang menggambarkan tingkat 

keuntungan dari proyek atau investasi dalam persen (%) pada angka NPV sama 

dengan nol (0). Dengan demikian perhitungan besarnya IRR adalah kebalikan 

dari perhitungan nilai NPV. 

Dalam perhitungan NPV, tingkat bunga sudah diketahui, maka dalam 

menghitung IRR, tingkat bunganya belum diketahui tetapi justruakan dicari pada 

NPV sama dengan nol. Selanjutnya hasil perhitungan IRR harus dibandingkan 

dengan biaya modal atau tingkat keuntungan yang dikehendaki atau 

kemungkinan mendapatkan keuntungan lain yang dianggap mudah atau yang 

dikenal dengan MARR (Minimum Attractive Rate of Return). IRR 

diformulasikan sebagai berikut: 

IRR = i’ + 
𝑃𝑉 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑖′

(𝑁𝑃𝑉 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑖′+𝑁𝑃𝑉 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑖")
 𝑥 (𝑖" −  𝑖′) 

Dimana: 

IRR = Internal Rate of Return 

i’  = Discount rate yang rendah 

i”  = Discount rate yang tinggi 

NPV = Net Present Value atau Nilai Sekarang Netto  
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Berikut keunggulan dan kelemahan dari perhitungan IRR, 

Keunggulan: 

1) Memperhitungkan nilai uang terhadap fungsi waktu (time  value of money) 

2) Baik sebagai tolok ukur dalam pengambilan keputusan, apabila tingkat 

bunga atas modal atau tingkat bunga disyaratkan (required  rate of return) 

diketahui. 

Kelemahan: 

1) Dalam menghitung IRR, kita mengasumsikan bahwa hasil dari arus kas 

bersih setiap tahun diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga yang sama 

dengan IRR. Dalam kenyataannya hal ini tidak benar. 

2) Cukup sulit penghitungannyakarena harus dilakukan dengan metode coba-

coba (trial & error). Perhitungan akan dapat menjadi lebih mudah bila 

menggunakan komputer. 

e. Profitability Index (PI) 

Metode indeks kemampulabaan (profitability index method) adalah 

metode yang mengukur tingkat kelayakan investasi berdasarkan rasio antara 

nilai sekarang arus kas masuk total (TPV) dengan nilai sekarang total dari 

investasi inisial (Io) (Haming, Basalamah. 2003:99). Pemakain metode ini 

caranya adalah dengan menghitung perbandingan antara nilai sekarang (present 

value) dari rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan 

datang, dengan nilai sekarang dari investasi yang telah dilaksanakan. PI dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 
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PI = 
∑ 𝑁𝐶𝐹

𝐼ₒ
 

Dimana: 

PI  = Profitability Index 

NCF = Net Cash Flow 

Iₒ  = nilai sekarang pengeluaran inisial 

Karakteristik metode ini adalah proyek dikategorikan sebagai proyek 

yang layak dipertimbangkan jika PI lebih besar daripada satu (PI > 1), 

selanjutnya proyek dikategorikan sebagai proyek yang tidak layak jika PI lebih 

kecil daripada satu (PI < 1). Berikut kelebihan dan kelemahan dari metode PI: 

Kelebihannya: 

1) Mudah dimengerti. 

2) Memperhitungkan nilai waktu uang atau arus kas. 

3) Memperhitungkan seluruh arus kas selama usia ekonomis proyek. 

4) Memperhitungkan nilai sisa proyek. 

5) Menyajikan data surplus/defisit arus kas terhadap nilai investasi inisial. 

Kekurangannya: 

1) Metode ini harus didahului dengan aplikasi metode NPV sehingga 

pemakaiannya memerlukan perhitungan ganda. 

2) Untuk mempertimbangkan arus kas masa depan cukup sulit. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari 

keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang 
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ternyata tidak menguntungkan (Husnan, Muhammad. 2008:7). Berdasarkan 

peluang yang ada di lapangan, maka perlu diadakan studi kelayakan bisnis 

menggunakan metode-metode penilaian investasi seperti metode Payback 

Periode (PP), metode Average Rate of Return (ARR), metode Net Present  

Value (NPV), metode Internal Rate of Return (IRR), dan metode Profitability 

Index (PI). Hasil dari metode-metode tersebut akan memberikan gambaran 

bahwa pendririan bisnis travel “ABC” di Desa Kebobang layak untuk 

dijalankan atau tidak layak, yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi 

investor. 

Kerangka pikir pada gambar 2.1 mencoba menjelaskan hubungan 

setiap aspek yang diawali dengan adanya rencana pendirian bisnis travel 

“ABC” di Desa Kebobang. Peluang bisnis yang ada selanjutnya secara 

berurutan akan dianalisis berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, aspek 

manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek keuangan. Apabila analisis 

terhadap lima aspek tersebut telah dilaksanakan, maka dapat diketahui apakah 

rencana pendirian perusahaan travel “ABC” di Desa Kebobang layak atau 

tidak layak untuk dijalankan. Jika layak, maka investasi dapat segera 

dilaksanakan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan 

masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang 

dilakukan. Adapun hipotesis yang diambil berdasarkan latar belakang 

masalah, perumusan masalah adalah sebagai berikut, bisnis travel di Desa 

Kebobang layak dilaksanakan berdasarkan studi kelayakan pada aspek pasar, 

aspek teknis atau operasional, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan 

aspek keuangan. 

 


