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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian teori tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang 

akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat manjadi pembanding atau 

referensi untuk membandingkan antara teori dan hasil. Arini (2012) meneliti 

tentang Analisis Studi Kelayakan Bisnis Guest House Family di Bandar 

Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis aspek studi 

kelayakan yang terdiri dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manejemen, 

aspek ekonomi, aspek AMDAL, dan aspek keuangan menggunakan metode 

NPV (net present value), IRR (internal rate of return), analisis PP (payback 

period), dan BEP (break event point). Hasil dari penelitian tersebut di 

simpulkan layak dilaksanakan. 

Abdimas M (2014) meneliti tentang Studi Kelayakan Rencana 

Pendirian Rumah Pemondokan (Kost) Kelas Menengah di Tegalgondo 

Malang. Penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui layak atau tidak 

proyek tersebut dijalankan berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan bisnis 

yang terdiri dari 6 aspek. Hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa 

dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen 

dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek hukum, serta aspek 
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keuangan yang menggunakan kriteria penilaian investasi meliputi Payback 

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

Profitability index, dikatakan layak dan dapat dilaksanakan. 

Serta berdasarkan hasil penelitian dari Warsika (2009)  dengan judul 

Studi Kelayakan Investasi Bisnis Properti (Studi kasus pada Ciater Riung 

Rangga). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

investasi bisnis properti. Berdasarkan aspek- aspek perencanaan evaluasi 

proyek yang di lakukaan antara lain aspek pemasaran, aspek teknis, aspek 

manajerial dan organisasi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan kriteria penilaian 

pada aspek finansial yaitu kriteria penilaian investasi dengan menggunakan 

Capital budgeting seperti NPV (net present value), IRR (internal rate of 

return), dan PI (profitability index). Hasil studi kelayakan investasi properti 

tersebut layak dilaksanakan. 

B. Tinjauan Teori 

1. Investasi  

Investasi menurut Haming & Basalamah (2003:3) 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 dan sebagainya) yang 

bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang 

akan datang.  

Menurut Sharpe yang dikutip oleh Sucipto (2010:1) adalah 

mengorbankan dollar sekarang untuk dollar di masa yang akan datang. 
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Dalam pengertian ini terkandung 3 atribut yang penting dalam investasi 

yaitu adanya keuntungan, resiko, dan tenggang waktu. Disini 

mengorbankan uang atau dollar artinya menanamkan sejumlah uang  

dalam suatu usaha saat ini atau saat investasi dilakukan dan 

mengharapkan pengembalian investasi yang diharapkan dimasa yang 

akan datang. 

Menurut Martono dan Harjito (2010:138) investasi merupakan 

penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu 

aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan 

datang. Dilihat dari jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi 

investasi jangka panjang, investasi jangka menengah, dan investasi 

jangka pendek.  

Secara singkat investasi dapat diartikan sebagai penanaman dana 

atau modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif 

panjang. Penanaman modal sendiri digunakan untuk memperoleh 

pendapatan atau keuntungan yang dicerminkan dalam bentuk deviden, 

bunga, atau selisih nilai antara jumlah pengorbanan dan jumlah 

pendapatan. 

Sucipto (2010:1) menyatakan bahwa investasi dapat dilakukan 

dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu jenis investasi dibagi dalam 

dua macam : 

a. Investasi Nyata (real investment) 
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Investasi nyata (real investment) merupakan investasi yang 

dibuat dalam harta tetap (fixed asset) seperti tanah, bangunan, 

peralatan, atau mesin-mesin. 

b. Investasi Finansial (financial investment) 

Investasi finansial (financial investment) merupakan investasi 

dalam sektor keuangan misalnya, pembelian saham, obligasi, 

sertifikat deposito maupun surat-surat berharga lainnya. 

Menurut Harapan (2009:18) jenis-jenis investasi berdasarkan 

kekhususan tertentu dari kegiatannya di bagi dalam beberapa kelompok 

yaitu: 

a) Investasi Baru.  

Investasi baru yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi 

baru, baik sebagai bagian dari usaha baru untuk produksi baru 

maupun perluasan produksi, tetapi harus menggunakan sistem 

produksi baru. 

b) Investasi Peremajaan. 

Investasi jenis ini umumnya hanya digunakan untuk 

mengganti barang-barang kapital lama dengan yang baru, tetapi 

masih dengan kapasitas dan ongkos produksi yang sama dengan alat 

yang digantikannya.  

c) Investasi Perluasan. 
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Dalam kelompok investasi ini peralatannya baru sebagai pengganti 

yang lama. Kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksi 

masih sama. 

2. Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan proyek menurut Husnan (2000:4) adalah penelitian 

tentang dapat tidaknya suatu proyek biasanya merupakan proyek 

investasi dilaksanakan dengan hasil. Pengertian keberhasilan ini dapat 

ditafsirkan agak berbeda-beda. Sebagian ada yang menafsirkan dalam arti 

yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam arti yang lebih 

luas. 

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 tidak hanya pada bisnis 

skala besar saja, tetapi juga pada bisnis atau usaha yang kecil dan 

sederhana. 

a. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Ada beberapa tujuan pentingnya melakukan studi kelayakan 

bisnis menurut Sucipto (2010:5) : 

1) Menghindari risiko kerugian 

Menghindari risiko kerugian keuangan di masa yang 

akan datang yang penuh ketidakpastian. Kondisi seperti ini ada 



12 
 

yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat 

diramalkan. 

2) Memudahkan perencanaan  

Ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang 

akan datang dapat mempermudah dalam melakukan 

perencanaan. Perencanaan yang meliputi : jumlah dana, kapan 

usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun. 

3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

Adanya 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. 

4) 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. 

5) Memudahkan pengendalian 

Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 

mendeteksi terjadinyasuatu penyimpangan, sehingga dapat 

melakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. 
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Pengendalian ini bertujuan untuk mengendalian pelaksanaan 

pekerjaan yang melenceng, sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

b.  Manfaat Studi Kelayakan 

Manfaat yang di timbulkan dari adanya studi kelayakan 

bisnis terdapat tiga macam menurut Sucipto (2010:4) : 

1) Manfaat finansial. 

Manfaat finansial ini diperoleh oleh pelaku bisnis jika 

bisnis tersebut dirasa menguntungkan dibandingkan dengan 

risiko yang akan dihadapi. 

2) Manfaat ekonomi nasional 

Bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan 

secara ekonomis saja tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan 

ekonomi negara secara makro. Misalnya semakin banyaknya 

tenaga kerja yang dapat diserap, membuka peluang  bagi 

investasi yang lain, peningkatan GNP, kontribusi pajak, dn 

sebagainya. 

3) Manfaat sosial 

Memberikan manfaat terutama bagi masyarakat di 

sekitar lokasi bisnis tersebuat di bangun. 

c. Pihak-pihak yang memerlukan Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Sucipto (2010:11) studi kelayakan bisnis sangatlah 

diperlukan bagi beberapa pihak untuk memulai suatu kegiatan 



14 
 

bisnisnya. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dengan 

dilakukannya studi kelayakan bisnis, diantaranya adalah : 

1)  Investor  

Investor akan mempelajari hasil studi kelayakan bisnis 

yang telah dibuat sebelum menanamkan modalnya pada bisnis 

yang dikehendaki. Investor perlu mempelajari prospek bisnis 

usaha yang diminati sebelum terlanjur salah dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi, karena investor mempunyai 

kepentingan langsung terhadap keuntungan yang akan diperoleh 

dan jaminan keselamatan atas modal yang diinvestasikan. Selain 

itu investor juga mempertimbangkan seberapa risiko yang harus 

dihadapi dari bisnis tersebut. 

2) Kreditur / perbankan  

Pihak kreditur sangat berkepentingan terhadap hasil 

laporan studi kelayakan bisnis. Sebelum mengucurkan atau 

mengeluarkan kredit maka kreditur terlebih dahulu mengkaji 

hasil studi kelayakan bisnis tersebut, hal ini dilakukan untuk 

memperoleh jaminan bahwa kredit yang dikucurkan tersebut 

aman dan pelaku bisnis mampu mengembalikan hutang serta 

bunganya.  

Selain itu kreditur biasanya juga mempertimbangkan 

bonafiditas serta jaminan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika 

hasil laporan studi kelayakan bisnis tersebut merekomendasikan 
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bahwa bisnis yang akan dilakukan dianggap feasible, tentunya 

dalam proses persetujuan perkreditan rekomendasi itu akan 

menjadi penilaian tersendiri bagi perbankan atau kreditur. 

3) Pemerintah  

Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan 

kebijakan-kebijakan pemerintah karena secara langsung maupun 

tidak langsung kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Perhatian pemerintah 

terutama pada apakah bisnis tersebut mempunyai kontribusi bagi 

perekonomian nasional atau tidak.  

Bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang 

diprioritaskan untuk memperoleh kemudahan dan bantuan dari 

pemerintah. Penilaian pemerintah terhadap studi kelayakan 

biasanya berkaitan dengan aspek legalitas dan perijianan. 

Pemerintah berkepentingan dalam memberikan ijin prinsip 

maupun ijin operasional. 

4) Masyarakat  

Masyarakat akan menerima akibat sampingan dari 

adanya bisnis tersebut, baik akibat yang bersifat negatif maupun 

positif, sehingga kepentingan masyarakat terutama masyarakat 

di sekitar lokasi bisnis terhadap studi kelayakan bisnis ini 

bersifat eksternalitas. Demikian mereka selayaknya mengetahui 
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sehingga tidak timbul hal-hal negatif di kemudian hari setelah 

bisnis berjalan.  

3. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menurut Sucipto (2010:47) aspek pasar dan pemasaran 

adalah aspek yang paling utama dan pertama yang harus dilakukan 

pengkajiannya dalam studi kelayakan bisnis karena tidak akan 

mungkin suatu bisnis didirikan dan dioperasikan jika tidak ada pasar 

yang siap menerima produk dari perusahaan.  

Menurut Jakfar dan Kasmir (2012:43) pasar dan pemasaran 

merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 

dengan kata lain setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh 

pemasaran. Semntara itu, dalam aspek pasar dan pemasaran terdapat 

beberapa tujuan antara lain : 

1) Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat di dalam 

suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan 

dan kebutuhannya. Tujuan di lakukannya segmentasi pasar 

adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. 

2) Potensi Pasar 

Mementukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang 

kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini 

dilakukan setelah menentukan segmen pasar mana yang akan di 
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masuki, maka harus menentukan posisi yang ingin di tempati 

dalam segmen tersebut. 

3) Strategi Penentuan Harga 

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam 

kegiatan marketing mix. Harga sendiri adalah sejumlah uang 

yang diserahkan dalm pertukaran untuk mendapatkan suatu 

barang atau jasa. Penentuan harga sangatlah penting untuk 

diperhatikan mengingat harga salah satu penyebab laku tidaknya 

produk yang ditawarkan. 

4) Strategi Promosi 

Promosi atau pemasaran merupakan kegiatan marketing 

mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama 

pentingnya dengan ketiga kegiatan di atas, baik produk, harga, 

dan lokasi. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan konsumennya, salah stu 

tujuannya yaitu menginformasikan segala jenis produk atau jasa 

yang di tawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang 

baru. 

b. Aspek Teknis dan Produksi 

Menurut Jakfar dan Kasmir (2012:150) aspek teknis dan 

operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam 

menjalankan pembangunan proyek dengan menilai penentuan lokasi, 

luas produksi, dan peralatan yang di butuhkan. Penilaian terhadap 
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aspek ini penting dilaksanakan sebelum bisnis dijalankan, karena 

akan sangat terkait dengan teknis atau operasional. 

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan analisis dalam 

aspek ini diantaranya adalah : 

a) Penentuan Lokasi Usaha 

Sudah dijelaskan sebelumnya prioritas utama dalam 

aspek ini adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. 

Prmilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah satu 

dalam menganalisis akan berakibat meningktny biaya yang akan 

di keluarkan nantinya. 

b) Penentuan Luas Produksi 

Penentuan luas lokasi adalah berkaitan dengan berapa 

jumlah produksi yang akan dihasilkan dalam waktu tertentu 

dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang 

dimiliki serta biaya yang paling efisien.  

c) Penentuan rencana anggaran biaya dan pendapatan 

Penentuan rencana anggaran biaya dan pendapatan di 

sini berkaitan dengan pendapatan yang di peroleh akankah 

mengalami keuantungan atau kerugian, dengan melihat rencana 

anggaran biaya yang akan di keluarkan selama satu tahun. 

c. Aspek Manajemen dan Organisasi 

Menurut Sucipto (2010:113) aspek ini untuk menjalakan 

proyek dan mengoperasikan bisnis diperlukan manajemen proyek 
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dan mengoperasikan bisnis diperlukan manajemen. Proses 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan 

tidak akan optimal apabila prinsip-prinsip manajemen tidak 

diterapkan secara konsisten. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012 : 168) manajemen proyek 

adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

proyek dengan efisien. Aspek manajemen merupakan aspek yang 

cukup penting untuk dianalisis dalam kelayakan suatu usaha. Karena 

apabila suatu usaha telah dinyatakan layak dilaksanakan tanpa 

didukung oleh manajemen yang baik, bukan tidak mungkin akan 

mengalami kegagalan.  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:181) organisasi formal 

secara klasik adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari 

sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di 

bawah kekuasaan dan kepemiminan. Organisasi formal disini 

merupakan organisasi dengan sengaja di rencanakan dan struktur 

organisasi yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab masing-masing.  

Selanjutnya aspek organisasi dilihat dari sisi lingkungan yaitu 

pengaruh pendirian rumah kost-kostan terhadap lingkungan hidup 

sekitar. Tujuan menganalisis lingkungan adalah menduga 

kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau 

proyek. Ada beberapa komponen yang harus dipertahankan antara 
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lain kualitas udara, air, tempat pembuangan akhir sampah, 

kenyamanan lingkungan dan nilai-nilai budaya yang berorientasi 

selaras dengan lingkungan hidup.  

d. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:200) dalam aspek ekonomi 

dan sosial dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi 

lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah 

umumnya. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan 

dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan 

dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan sendiri, 

pemerintah, ataupun masyarakat luas. 

e. Aspek Keuangan 

Menurut Haming dan Basalamah (2003:14) studi mengenai 

aspek keuangan atau finansial merupakan aspek kunci dari suatu 

studi kelayakan. Dikatakan demikian karena sekalipun aspek lain 

tergolong layak, jika studi aspek keuangan memberikan hasil tidak 

layak, maka usulan proyek kan ditolak karena tidak akan 

memberikan manfaat ekonomi. 

1. Investasi Awal 

Rumus : (harga beli aktiva + biaya-baya investasi) - (proceeds 

dari penjualan aktiva tetap sama + pajak atas penjualan aktiva) 
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2. Biaya Modal (CoC) 

Sumber dana untuk mendanai suatu kegiatan investasi, biasanya 

diperlukan dana yang relatif cukup besar. Menurut Jakfar dan 

Kasmir (2012:90) sumber dana di bagi menjadi dua, yaitu : 

a) Modal Asing 

Modal asing merupakan modal yang diperoleh dari 

pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara 

pinjaman.  

Rumus :   
            

                     
 

b) Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari 

pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik 

secara tertutup atau terbuka. 

Rumus:  Ks = Biaya Hutang + Premi Risiko 

c) 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 : 

1) Biaya pra investasi, terdiri dari : 

a. Biaya pembuatan studi 

b. Biaya pengurusan izin - izin 

2) Biaya pembelian aktiva tetap, antara lain : 
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a. Tanah 

b. Mesin - mesin 

c. Bangunan  

d. Peralatan  

3) Biaya operasional, terdiri dari : 

a. Upah dan gaji tenaga kerja 

b. Biaya listrik dan air 

c. Biaya pemeliharaan 

d. Pajak  

e. Biaya - biaya lainnya. 

3. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang 

Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

           (   )         

Keterangan : 

Wd = Proporsi hutang dalam struktur modal 

Kd = Biaya hutang (cost of debt) 

Ws = Proporsi saham biasa dalam struktur modal 

Ks = Tingkat  pengembalian yang diinginkan investor 

4. Aliran Kas Bersih / Net cash Flow (NCF) 

Metode ini untuk menghitung aliran kas bersih sebelum 

dan sesudah umur proyek berakhir. Sebelum menghitung aliran 

kas bersih penting untuk menghitung depresiasi. Perhitungan 
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depresiasi aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus 

sebagai berikut : 

            
                (  )             (  )

                       ( )
 

Aliran kas masuk bersih = EAT + Penyusutan 

                          (   ) 

              

    = Aliran kas bersih sebelum umur proyek 

    = Aliran kas bersih saat tahun terakkhir umur proyek 

TCF = Terminal Cash Flow 

5. Kriteria Penilaian Investasi  

Studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu di analisis 

sebagaimana aliran prakiraan aliran kas terjadi. Adapun kriteria 

penilaian investasi yang bisa digunakan menurut Kasmir dan 

Jakfar (2012:100)  

a) Metode Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah salah satu teknik capital 

budgeting yang memperhitungkan nilai waktu/uang yang 

paling sering digunakan. Perhitungan NPV dilakukan 

sebagai berikut: 

    
   

(   )
 

   
(   ) 

   
   

(   ) 
   

Keterangan : 
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Cf 1,2 = Cash flow tahun ke-1, ke-2 dan seterusnya 

Cfn = Cash flow tahun ke-n 

r = Discount factor (tingkat keuntungan yang di isyaratkan) 

i = Invesment 

Kritetia kelayakan NPV yaitu : 

Proyek   diterima   jika  NPV  bertanda   positif > 0 

Proyek ditolak jika NPV bertanda negatif < 0 

b) Metode Internal Rateof Return (IRR) 

Internal Rateof Return (IRR) didefinisikan sebagai 

tingkat discounta tau bungayangakan menyamakan present 

value  cash inflow dengan jumlah initial investment dari  

proyek atau investasi   yang sedang dinilai. Kata lain,  IRR 

adalah tingkat discount yang akan menyebabkan NPV 

samadengannol, karenap resent value cash in flow pada 

tingkat discount tersebut akan sama dengan initial 

investment. 

       
    

         
 (     ) 

Dengan kriteria : 

IRR > bunga pinjaman, maka proyek diterima. 

IRR < bunga pinjaman, maka proyek ditolak. 
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c) Metode Payback Period (PP) 

Perhitungan Payback Period untuksuatu 

proyekinvestasiyang mempunyaipolacash inflow yang 

sama dari tahun  ketahun dapat 

dilakukandengancarasebagaiberikut: 

    
                

               
          

Kriteria penilaian : 

PP > Return yang disyaratkan, proyek ditolak  

PP < Return yang disyaratkan, proyek diterima 

d) Metode Average Rate of Return (ARR)  

Perhitungan Average Rate of Return didasarkan atas 

jumlah keuntungan bersih sesudah pajak (EAT) yang tampak 

dalam laporan rugi laba.  

     
                           

                   
       

ARR yang diperoleh > ARR minimum  maka, proyek 

diterima 

ARR yang diperoleh < ARR minimum  maka, proyek 

ditolak 

e) Profitability Index (PI) 

Profitability Index (PI) adalah rasio nilai sekarang 

bersih terhadap investasi awal. Indeks profitabilitas 
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digunakan untuk memeringkat proyek bahkan ketika tidak 

ada penjatahan modal longgar atau ketat. Indeks 

profitabilitas dirancang untuk memilih proyek dengan hasil 

terbesar yang dikeluarkan. Ini bertujuan ketika dana 

terbatas, sehingga proyek yang lebih besar selalu lebih baik 

daripada yang lebih kecil. 

    
∑             

              
 

Kriteria penilaian : 

PI > 1, maka proyek diterima. 

PI < 1, maka Proyek ditolak. 

f) Metode Benefit Cost Ratio ( B/C Rasio) 

Metode benefit cast ratio adalah salah satu metode 

yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal 

perencanaan investasi sebagai analisis tambahan dalam 

rangka menvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan 

dengan metode lainnya. Pendekatan ini  hampir sama  

dengan teknik NPV. Perhitungan B/Cratio dilakukan 

sebagai berikut: 

          
∑           

∑           
 

Dengan Kriteria : 

BCR > 1, maka proyek diterima / layak dijalankan 

BCR < 1, maka proyek ditolak / tidak layak dijalankan. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan kerangkahubungan konsep-konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

kerangka pikir penelitian sebagaiberikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Berdasarkan pada kerangka pikir penelitian dibawah adalah untuk 

mencapai hal-hal tersebut diperlukan analisis kelayakan agar keputusan 

investasi pada aktiva tetap yang dilakukan dengan melihat beberapa aspek 

mendapat hasil baik. Dalam penilaian kelayakan usaha maka ada beberapa 

aspek yang harus dilihat yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 

produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, dan 

khususnya aspek keuangan. 

Apabila aspek-aspek tersebut telah dilakukan maka dapat memutuskan 

untuk investasi dan investasi di nilai layak, tetapi investasi harus dihentikan 

apabila investasi tersebut dinilai tidak layak. Selanjutnya dilakukan uji 

penilaian investasi anata lain, Payback Periode (PP), Average Rate of Return 

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

Profitability index (PI), dan Benefit Cost Ratio (B/C Ratio). Selain 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 rencana pendirian rumah kost layak jika dilihat dari ke lima aspek 

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

manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek keuangan 

yang menggunakan kriteria penilaian investasi dengan metode Net Present 

Value, Internal Rate of Return, Payback Period, Average Rate of Return, 

Profitability Index, dan Benefit Cost Ratio. 


