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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang membahas analisis kelayakan bisnis dapat 

dijumpai di berbagai literatur. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Wulan & Andala (2012) tentang analisis kelayakan bisnis guest 

house family di Bandar Lampung dengan variabel penelitian aspek keuangan, 

aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi, aspek yuridis, 

aspek manajemen, aspek ekonomis dan aspek lingkungan.  

Penelitian Wulan & Andala (2012) menggunakan alat analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang digunkan pada aspek teknis, 

aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi, aspek yuridis, aspek manajemen, 

aspek ekonomis dan aspek lingkungan. Analisis kuantitatif pada aspek 

keuangan dengan kriteria investasi Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost 

Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), analisis Payback Period (PP), 

dan analisis Break Event Point (BEP), aspek teknis, aspek organisasi, dan 

aspek ekonomis dengan hasil penelitian bahwa proyek investasi guest house 

layak dilaksanakan. 

Wirastuti, dkk (2013) meneliti tentang analisis finansial pembangunan 

The Magani Hotel Kuta dengan variabel penelitian aspek keuangan. Penelitian 

ini menggunakan alat analisis perhitungan kriteria investasi yaitu Benefit Cost 

Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan 

Payback Period (PP) dengan hasil penelitian pembangunan The Magani Hotel 

Kuta layak dilaksanakan pada kondisi pendapatan tetap. 
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Penelitian selanjutnya yang dilakukan Nufaili & Utomo (2014) tentang 

Analisa Investasi Hotel Pesonna Makassar dengan variabel penelitian aspek 

keuangan. Penelitian ini menggunakan alat analisis perhitungan Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP),  

dengan hasil penelitian menunjukkan perencanaan investasi Hotel Pesonna 

Makassar layak untuk dilaksanakan. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Investasi 

 Investasi menurut Fahmi (2015:2) adalah penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang. Investasi menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 13 tahun 2015 adalah suatu aset yang digunakan untuk 

pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil 

investasi (seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi 

nilai investasi, atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti 

manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. 

 Pengertian investasi dapat disimpulkan sebagai suatu keputusan yang 

diambil oleh seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang berupa 

sejumlah dana yang dimiliki saat sekarang dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Tujuan investasi menurut Fahmi 

(2012:3) yaitu: 

a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi. 
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b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 

(profit actual). 

c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 

d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

 Investasi menurut Kasmir & Jakfar (2016:5) dapat dilakukan dalam 

berbagai bidang usaha, oleh karena itu investasi dibagi menjadi dua jenis 

yaitu, pertama investasi nyata (real investment) merupakan investasi yang 

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

atau mesin-mesin. Kedua investasi finansial (financial investment) 

merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau 

obligasi, atau surat berharga lainnya. 

2. Studi Kelayakan Bisnis 

 Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka 

menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Suatu perusahaan 

yang berbasis profit maupun sosial mempunyai tujuan tersendiri. Agar 

tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana, hendaknya 

kegiatan investasi didahului dengan suatu studi. Tujuannya adalah menilai 

apakah investasi yang ditanamkan akan memberikan manfaat atau tidak. 

Tujuan studi kelayakan bisnis menurut Kasmir & Jakfar (2016:12-13) yaitu: 

a. Menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang 

Kondisi ketidakpastian pasti akan muncul di masa yang akan 

datang. Kondisi tersebut ada yang dapat direncanakan dan ada yang 

datang dengan sendirinya tanpa diramalkan. Tujuan dilakukan studi 
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kelayakan untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik 

risiko yang dapat dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat 

dikendalikan. 

b. Memudahkan perencanaan 

Perencanaan yang dapat dilakukan meliputi jumlah dana yang 

diperlukan, tempat bisnis akan dibangun, jumlah tenaga kerja yang akan 

dipekerjakan, cara pelaksanaan bisnis, besar keuntungan yang diperoleh 

dan cara penanganan masalah jika terjadi penyimpangan dalam 

pekerjaan. 

c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

Rencana pekerjaan yang sudah disusun oleh pihak yang berwenang 

dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana bisnis secara sistematik dan 

tepat sasaran. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam 

mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan, sehingga dapat 

memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

d. Memudahkan pengawasan 

Pengawasan dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan 

perencanaan perusahaan. Pelaksana pekerjaan bisa bekerja dengan 

sungguh-sungguh karena ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan 

pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. Pihak 

pengawas dapat dengan mudah mengawasi pekerjaan sesuai planning. 

e. Memudahkan pengendalian 

Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan mempermudah 

dalam pengendalian jika terjadi penyimpangan dalam pekerjaan. Tujuan 
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pengendalian adalah mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang 

menyimpang pada pekerjaan yang sesuai dengan rencana, sehingga 

tujuan perusahaan akan tercapai. 

 Pendirian suatu bisnis atau proyek dapat memberikan manfaat dan 

keuntungan. Berikut ini adalah penjelasan manfaat studi kelayakan bisnis 

seperti manfaat finansial, ekonomi nasional dan manfaat sosial menurut 

Sucipto (2010:4): 

a. Manfaat finansial 

Manfaat finansial diperoleh oleh pelaku bisnis jika bisnis tersebut 

dirasa menguntungkan dibandingan risiko yang dihadapi. Apabila suatu 

usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan, 

terutama bagi pemilik bisnis. Keuntungan biasanya diukur dari nilai 

uang yang diterima dari hasil usaha yang dijalankannya. 

b. Manfaat ekonomi nasional 

Bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara 

ekonomis saja tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi negara 

secara makro, misalnya mengurangi pengangguran, peningkatan devisa 

negara, membuka peluang bagi investasi yang lain, peningkatan Gross 

National Product, dan kontribusi pajak. 

c. Manfaat sosial 

Memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar lokasi bisnis baik 

melalui bantuan sosial maupun pemberian kesempatan kerja. Manfaat 

sosial lainnya dapat berupa penyediaan sarana jalan, telepon, air, 
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pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah, sarana olahraga, dan sarana 

prasarana lainnya. 

3. Aspek-aspek dalam Studi Kelayakan Bisnis 

Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan 

kelayakan suatu usaha. Masing-masing aspek saling berkaitan, sehingga 

apabila salah satu aspek tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan 

atau tambahan yang diperlukan. Urutan penilaian aspek mana yang harus 

didahulukan dilihat dari kelengkapan data yang ada. Berikut ini aspek-

aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan bisnis: 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Setiap kegiatan pasar selalu diikuti oleh 

pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah mencari atau 

menciptakan pasar. Menurut Haming & Salim (2003:15), studi aspek 

pasar dan pemasaran merinci potensi penerimaan selama umur ekonomi 

proyek, informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen,  serta 

ketersediaan saluran distribusi.  

 Perusahaan juga harus mengetahui ada atau tidaknya pasar dan 

seberapa besarnya pasar yang ada, melihat potensi pasar, dan dapat 

menganalisis tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market 

share yang akan direbut pesaing. Sehubungan dengan  hal tersebut, 

studi aspek pasar dan pemasaran menjelaskan: 
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1) Taksiran atas volume permintaan pasar, mencakup volume 

permintaan agregat dan permintaan terhadap keluaran proyek yang 

dikaji selama umur ekonomis proyek. 

2) Studi mengenai pangsa pasar (market share) selama periode ke 

periode. 

3) Kajian mengenai kebijaksanaan harga dilengkapi studi mengenai 

perbandingan harga yang ditetapkan proyek dengan perusahaan 

pesaing dan cara pembayaran. 

4) Studi mengenai siklus hidup produk (product life cycle analysis) 

serta rumusan mengenai strategi yang perlu diambil pada setiap 

tahapan dalam siklus. 

5) Rumusan mengenai strategi, termasuk marketing mix strategy yang 

akan menjadi acuan dalam penetapan produk, harga, teknik dan 

metode promosi, serta rencana saluran distribusi. 

Bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P, yaitu product 

(produk), price (harga), place (tempat atau saluran distribusi), dan 

promotion (promosi), sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki 

beberapa alat pemasaran tambahan seperti people (orang), physical 

evidence (fasilitas fisik), dan process (proses). Adapun pengertian 7P 

menurut Umar Husein (2003:29) yaitu: 

a) Produk 

Produk (product) adalah mengelola unsur produk termasuk 

perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat 
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untuk dipasarkan dengan menambah dan mengambil tindakan 

yang lain yang mempengaruhi produk tersebut. 

b) Harga 

Harga (price) adalah suatu sistem manajemen perusahaan 

yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau 

jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan 

harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai variabel lain yang 

bersangkutan. 

c) Distribusi 

Distribusi (place) adalah memilih dan mengelola saluran 

perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa 

dan juga untuk melayani pasar sasaran, serta mengembangkan 

sistem distribusi untuk pengiriman dan perrniagaan produk secara 

fisik. 

d) Promosi 

Promosi (promotion) adalah suatu unsur yang digunakan 

untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau 

jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, maupun publikasi. 

e) Sarana fisik 

Sarana Fisik (physical evidence) adalah hal nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang 
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termasuk dalam sarana fisik antaralain lingkungan atau bangunan 

fisik, peralatan, perlengkapan, dan barang-barang lainnya. 

f) Orang 

Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan 

peranan penting dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi 

presepsi pembeli. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara 

berpakaian karyawan dan penampilan karyawan memiliki 

pengaruh terhadap penyampaian jasa. 

g) Proses 

Proses (process) adalah semua prosedur aktual, mekanisme 

dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. 

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran 

pemasaran jasa, seperti pelanggan jasa akan senang merasakan 

sistem penyerahan jasa. 

b. Aspek Teknis dan Produksi 

       Menurut Husnan & Suwarsono (2014:110), aspek teknis 

merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek 

bisnis secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek bisnis 

tersebut selesai dibangun. Berdasarkan analisa ini dapat diketahui 

rancangan awal biaya investasi termasuk biaya operasinya. Beberapa 

hal  penting dari aspek teknis adalah: 

1) Lokasi bisnis, dengan pertimbangan jenis usaha yang dijalankan, 

adanya konsumen atau pasar, tersedia tenaga kerja dan bahan baku, 



15 
 

 
 

tersedia sarana dan prasarana( transportasi, listrik, air), dan 

kemudahan akses ke lokasi. 

2) Penentuan besarnya skala operasi atau luas produksi yang 

ditetapkan perusahaan untuk mencapai suatu tingkatan skala 

ekonomis. Luas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya 

diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. 

3) Kriteria pemilihan teknologi atau mesin dan peralatan serta alat 

bantunya disesuaikan dengan bahan yang akan digunakan. 

4) Rincian pekerjaan dapat disajikan dalam skedul kerja dan 

gambaran perencanaan layout yang dipilih. Layout mencakup lahan 

lokasi usaha, layout kantor, dan fasilitas-fasilitasnya. 

c. Aspek Manajemen dan Organisasi 

 Manajemen merupakan proses untuk merencanakan persiapan 

sarana fisik dan peralalatan lainnya agar proyek bisnis dapat dilakukan 

tepat waktu. Pelaksana pembangunan proyek dapat dilakukan sendiri 

maupun diserahkan kepada pihak lain. Perlu dibuat penjadwalan 

pekerjaan dimana setiap aktivitas proyek dapat diketahui waktu dan 

biayanya. (Husnan & Suwarsono,2014:148) 

 Studi mengenai organisasi berkaitan dengan perumusan organisasi, 

uraian tugas, perekrutan tenaga kerja, penentuan kompensasi, 

pengembangan, serta hak dan kewajiban sertiap individu di dalam 

organisasi. Pemilihan bentuk organisasi menentukan pola interaksi 

dengan pihak luar, kedudukan, tugas, fungsi setiap anggota proyek, dan 

struktur penggajiannya. (Haming & Salim,2003:19) 
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d. Aspek Sosial dan Ekonomi 

 Analisis ekonomi menurut Haming & Salim (2003:14) suatu bisnis 

tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan 

yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak seperti 

masyarakat sekitar proyek. Kajian aspek ekonomi dan sosial mencakup: 

1) Pengaruh bisnis terhadap penerimaan negara yang mencakup Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pajak impor 

dan pajak ekspor. 

2) Jasa-jasa umum yang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, 

seperti sarana jalan, tenaga listrik, sarana pemeliharaan kesehatan, 

sarana olahraga, pelatihan dan pendidikan. 

3) Kontribusi bisnis terhadap perluasan kesempatan kerja dan alih 

teknologi, serta pembinaan usaha kecil dalam bentuk perusahaan 

mitra binaan. 

4) Kontribusi bisnis terhadap bisnis lainnya dalam pola hubungan 

input dan output yaitu memakai bahan baku dari perusahaan lain. 

e. Aspek Hukum 

 Studi aspek hukum menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan 

perizinan, status perusahaan, masalah kesepakatan, keabsahan 

dokumen-dokumen, hubungan industrial, dan desain mengenai hak dan 

kewajiban pendiri, pemegang saham, tim manajemen, dan karyawan. 

Dokumen yang harus diteliti yaitu izin usaha (seperti Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Surat Ijin Usaha ), izin lokasi ( seperti akta tanah), Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB), dan ijin gangguan (IG/HO), Aspek 
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hukum juga menjelaskan berbagai kebijakan strategis, seperti bantuan 

likuiditas Bank Indonesia dan kerjasama bisnis dengan perusahaan lain. 

(Haming & Salim, 2003:18) 

f. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 

 Pengutamaan analisis AMDAL secara khusus meliputi dampak 

lingkungan di sekitarnya, baik dalam usaha atau proyek maupun di luar 

suatu proyek yang akan dijalankan. Arti keberadaan suatu usaha proyek 

akan memengaruhi kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar rencana 

lokasi, baik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang 

sudah ada, maupun dampak kumulatif dari rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang sudah ada terhadap lingkungan hidup.(Kasmir & 

Jakfar,2016:212) 

 Jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak 

lingkungan seperti pertambangan umum, ketenagalistrikan, geologi tata 

lingkungan, pariwisata, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang 

pengembangan nuklir, bidang pertanian, bidang kehutanan dan 

perkebunan, bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun, dan 

pekerjaan umum seperti pembangunan jalan tol. (Sucipto,2011:235-

239) 

g. Aspek Keuangan 

 Aspek keuangan menurut Haming & Salim (2003) merupakan 

aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara 

menyeluruh dan aspek yang menghitung perkiraan pendanaan maupun 
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aliran kas bisnis, sehingga dapat mengetahui layak atau tidaknya suatu 

rencana bisnis. Aspek keuangan mencakup: 

1) Kajian jumlah dana yang diperlukan, baik untuk keperluan 

investasi awal maupun untuk kebutuhan modal kerja. 

2) Kajian terhadap sumber dana yaitu berasal dari modal sendiri atau 

modal asing atau gabungan dari keduanya, yang didasarkan pada 

jumlah modal dan kebijakan pemilik usaha. Sumber dana dari 

modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, 

cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Sumber dana dari 

modal asing dapat diperoleh dari pinjaman bank, pinjaman dari 

lembaga keuangan seperti modal ventura, asuransi, leasing, dan 

pinjaman dari perusahaan nonbank. 

3) Proyeksi terhadap alokasi dana seperti biaya prainvestasi yang 

meliputi biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin, biaya 

kebutuhan aktiva tetap yang meliputi pembelian tanah, bangunan, 

dan peralatan, serta biaya-operasi yang meliputi biaya upah dan 

gaji tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan, pajak 

dan biaya-biaya lainnya. 

4) Proyeksi arus kas (cash flow) yang ada di perusahaan dalam 

periode tertentu. Cash flow menunjukkan uang masuk dan jenis-

jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa 

uang keluar dan berapa jenis-jenis biaya yang dikeluarkan, dengan 

demikian arus kas adalah jumlah uang masuk dan keluar 



19 
 

 
 

perusahaan mulai dari investasi sampai dengan berakhirnya 

investasi tersebut.  

 Aliran kas yang berhubungan dengan suatu bisnis dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

a) Aliran kas awal (Initial cash flow) merupakan aliran kas yang 

berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi 

misalnya, pembelian tanah, gedung, dan biaya pendahuluan. 

b) Aliran kas operasional (Operational Cash Flow) merupakan 

aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti 

penjualan, biaya umum, dan administrasi. 

c) Aliran kas akhir (Terminal Cash Flow) merupakan aliran kas 

yang berkaitan dengan nilai sisa proyek (nilai residu) seperti 

sisa modal kerja, nilai sisa proyek yaitu penjualan peralatan 

proyek. Nilai sisa proyek atau biasa disebut depresiasi dapat 

dicari dengan rumus sebagai berikut: 

Depresiasi= 
                       

             
 

5) Kriteria penilaian investasi 

 Penentuan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek 

keuangan dapat diukur dengan beberapa kriteria. Setiap penilaian 

layak diberikan nilai yang standar untuk usaha yang sejenis dengan 

cara membandingkan dengan rata-rata industri atau target yang 

telah ditentukan. Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk 

menentukan kelayakan investasi adalah: 
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a)  Metode Net Present Value (NPV) 

 Menurut Sartono (2010:195), Net Present Value adalah 

selisih antara present value aliran kas bersih dengan present 

value investasi. Metode ini merupakan salah satu metode 

pendiskontoan aliran kas. Perhitungan NPV perlu diketahui 

discount rate yang akan digunakan dengan menggunakan 

biaya modal rata-rata tertimbang. Net present value dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

NPV = 
            

      
 

            

       
   

            

       
           

Dimana r adalah biaya modal rata-rata tertimbang dan n 

adalah periode yang diharapkan dari investasi. Metode net 

present value memberikan kesimpulan jika hasil net present 

value positif atau lebih dari nol, berarti bahwa nilai intrinsik 

proyek lebih besar dari investasi. Investasi tersebut 

memberikan tambahan keuntungan riil yang positif atau 

undervalued dan investasi tersebut layak dilakukan. Hasil dari 

net present value negatif atau kurang dari nol atau overvalued 

menunjullan investasi tidak layak dilaksanakan. 

b)  Internal rate of Return (IRR) 

 Menurut Sartono (2010:198), metode analisis internal rate 

of return menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai 

sekarang investasi dengan penerimaan kas bersih dimasa yang 

akan datang. Tingkat bunga lebih besar dari pada tingkat 

keuntungan yang di syaratkan menunjukkan investasi 
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menguntungkan, dan jika lebih kecil maka investasi 

merugikan. Internal rate of return dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

IRR =   
    

         
         

Keterangan :  

    = tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV1) 

    = tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV2) 

      = Net Present Value ke 1     

      = Net Present Value ke 2 

c)  Metode Payback Period (PP) 

 Metode Payback Period adalah suatu periode yang 

diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi 

(initial cash investment) dengan menggunakan aliran kas, 

dengan kata lain Payback Period merupakan rasio antara 

initial cash investment dengan cash flow yang hasilnya 

merupakan satuan waktu. (Herlianto & Triani, 2009:47). 

Payback period dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Payback Period = 
               

                          
          

 Kriteria penilaian payback period yaitu jika hasil payback 

period lebih pendek waktunya dari maximum payback period 

nya, maka usulan investasi dapat dilaksanakan. Hasil payback 
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period lebih banyak daripada waktu maksimalnya 

menunjukkan bahwa usulan investasi tidak layak dilaksanakan. 

d)  Metode Average Rate of Return (ARR) 

 Metode ini mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang 

diperoleh dari suatu investasi. Angka yang digunakan adalah 

laba setelah pajak dibandingkan dengan total investasi. Angka 

ini kemudian dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang 

disyaratkan. Proyek bisnis akan menguntungkan jika hasil 

perhitungan lebih dari angka yang disyaratkan, apabila hasil 

lebih kecil, maka proyek bisnis dihentikan. (Husnan,2014:207) 

e)  Metode Profitability Index(PI) 

Metode ini menghitung perbandingan antara nilai 

sekarang penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai 

investasi. Kriteria penilaian Profitability Index(PI) adalah jika 

PI lebih dari 1 maka proyek menguntungkan, jika PI kurang 

dari satu maka proyek bisnis tidak layak.(Sartono,2010:203). 

Profitability index dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: Profitability Index(PI)= 
                 

         
 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pendirian 

muslim guest house di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan menganalisis 

beberapa aspek yang disebutkan pada kerangka pikir. Kerangka pikir yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir  

Berdasarkan kerangka pikir pada Gambar 2.1, terdapat beberapa 

tahapan untuk menganalisis kelayakan suatu usaha, dimulai dari aspek 

pasar dan pemasaran, lalu dilanjutkan pada aspek teknis, aspek 

manajemen, serta aspek keuangan. Tahapan ini harus dilakukan secara 

berurutan, jika ada satu aspek tidak layak, investasi dihentikan dan tidak 

melanjutkan pada aspek berikutnya.  
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