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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan, dkk(2012) tentang analisis studi 

kelayakan bisnis guest house family di Bandar Lampung dengan variabel 

penelitian aspek keuangan, aspek teknis, aspek organisasi, dan aspek ekonomis. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis 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. Hasil 

penelitian menunjukkan  bahwa proyek investasi guest house family di Bandar 

Lampung layak dilaksanakan. 

Oki, dkk(2013) meneliti tentang analisis finansial pembangunan The 

Magani Hotel Kuta dengan variabel penelitian aspek keuangan. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis perhitungan kriteria investasi yaituBenefit Cost Ratio 

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

Period (PP) . Hasil penelitian pembangunan The Magani Hotel Kuta adalah 

dengan tingkat suku bunga 13,56%. Discounted Pay back Periode (PBP) pada 

tahun ke 7 bulan ke lima saat jumlah pendapatan sebesar Rp 36.614.717.266 

sehingga menunjukkan Proyek pembangunan The Magani Hotel Kuta layak 

direalisasikan. 

  



11 
 

Pandanwangi(2016) tentang studi kelayakan rencana pendirian POP Hotel 

di Yogyakarta oleh PT Heidi Cahaya Berkat dengan variabel penelitian aspek 

keuangan, aspek teknis dan aspek perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat 

analisis perhitungan perencanaan aset tetap, aset tidak tetap, modal dan 

perhitungan peminjaman kredit dari bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perencanaan investasiPOP Hotel di Yogyakarta oleh PT Heidi Cahaya Berkat 

layak untuk dilaksanakan. 

B. Tinjauan Teori 

Didalam tinjauan teori terdapat beberapa teori yang mendukung dengan 

adanya penelitian Analisis Studi Kelayakan Rencana Pendirian Homestay di 

Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang yaitu:  

1. Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kasmir, dkk(2013:10), 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. Kriteria investasi merupakan alat ukur atau kriteria yang 

digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek layak atau tidak layak 

untuk dilaksanakan.Tujuan studi kelayakan bisnis menurut Kasmir, 

dkk(2013:10) yaitu: 

1) Menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang. Kondisi 

ketidakpastian dapat diramalkan akan terjadi atau memang terjadi 

dengan sendirinya tanpa diramalkan, dalam hal ini fungsi studi 

kelayakan bisnis adalah untuk meminimumkan resiko yang tidak kita  
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inginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan atau yang tidak dapat 

dikendalikan. 

2) Memudahkan perencanaan, dengan adanya perencanaan yang baik, 

maka suatu usaha akan mempunyai jadwal pelaksanaan usaha, mulai 

dari usaha yang dijalankan sampai pada waktu tertentu. 

3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Para pelaksana usaha akan 

memiliki pedoman sebagai acuan rencana bisnis sehingga suatu 

pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

4) Memudahkan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan terhadap 

jalannya usaha agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah 

disusun. 

5) Memudahkan pengendalian pekerjaan proyek yang bersangkutan 

sehingga kegiatan proyek sesuai dengan perencanaan. 

Adapun manfaat dari Studi Kelayakan Bisnis menurut Umar,dkk(2003:19) 

yaitu:  

1) Pihak Kreditor 

Sebelum memutuskan untuk memeberikan kredit atau tidak perlu 

mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Jika suatu usaha 

tersebut tidak layak maka pihak kreditor bisa saja tidak memberikan 

pinjaman tergantung dari layak atau tidaknya usaha tersebut. 
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2) Pihak Pemerintah 

Pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung, 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, 

penggalangan ekspor non migas dan pemakaian tenaga kerja massal 

merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan 

untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringan yang lainnya. 

3) Pembangunan Ekonomi 

Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis 

manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek 

terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk 

mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek 

rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh 

masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial dan lain-lain. 

Sangat jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji kembali 

demi tujuan pembangunan ekonomi nasional.  

2. Investasi 

Kegiatan investasi merupakan kegiatan penting yang memerlukan 

biaya besar dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha 

(Giatman,2010:4). Investasi yang dimaksud merupakan kegiatan 

penanaman modal jangka panjang, dimana selain investasi tersebut perlu 

didasari dari awal bahwa investasi akan diikuti sejumlah pengeluaran lain 

yang secara periodik melalui sebuah proses yang perlu dipersiapkan. 

Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya opersional (Operation cost), biaya 
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perawatan (maintenance cost), dan biaya-biaya lainnya yang tidak dapat 

dihindari. 

Tujuan utama investasi adalah memperoleh berbagai manfaat yang 

cukup layak untuk masa yang akan datang. Manfaat bisa berupa imbalan 

keuangan, seperti laba, serta manfaat non keuangan atau kombinasi dari 

keduanya. Contoh dari manfaat non keuangan adalah penciptaan lapangan 

kerja baru, atau mendayagunakan lingkungan wilayah sekitar untuk 

mendirikan uasaha baru. Investasi juga memiliki kreteria tersendiri agar 

sebuah usaha dapat berjalan dengan maksimal. Kreteria investasi 

merupakan alat ukur atau kreteria yang digunakan untuk menentukan 

apakah suatu proyek layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Ada lima 

kreteria investasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek: 

1) Net Present Velue (NPV)  

Menurut Sartono (2010:195),Net Present Velue merupakan nilai 

bersih sekarang dari selisih antara biaya (cost) dengan manfaat 

(benefit).Net Present Velue ini menggunakan prinsip discount rate atau 

biaya modal rata-rata tertimbang dengan catatan risiko proyek sama 

dengan resiko bisnis secara keseluruhan. 

2) Average Rate of Retrun (ARR) 

Average Rate of Retrun merupakan mengukur seberapa tingkat 

keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Hasil yang 

diperoleh dinyatakan dalam presentase kemudian langsung 

dibandingan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, apabila hasil 
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lebih kecil, maka proyek bisnis ditolak atau tidak layak untuk 

dijalankan(Husnan,2014:207). 

3) Internal Rate retrun (IRR) 

Menurut (Husnan,2014:207), Internal Rate retrun merupakan 

analisis menghitung tingkat bunga yang menyamakan tingkat bunga 

sekarang investasi dengan nilai sekarang dalam penerimaan-

penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Internal Rate retrun 

apabila tingkat bunga yang lebih besar dari pada tingkat bunga yang 

relevan, maka investasi dikatakan mengutungkan dan jika lebih kecil 

maka dikatakan merugikan. 

4) Pay Back Period (PP) 

Menurut Umar (2013:197)Pay Back Period merupakan suatu 

analisis yang digunakan untuk melihat jangka waktu kembalinya 

investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh 

dari suatu proyek. 

5) Profitability Index (PI) 

Profitability Index merupakan pebandingan antara nilai sekarang 

dalam penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang 

dengan menggunakan nilai investasi. Kreteria untuk penilaian 

Profitability Index adalah jika Profitability Index lebih dari satu maka 

proyek menguntungkan, jika Profitability Index kurang dari satu maka 

proyek bisnis tidak layak untuk didirikan atau dijalankan 

(Husnan,2014:207). 
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3. Aspek-aspek dalam Studi Kelayakan Bisnis 

Aspek dalam studi kelayakan bisnis  menurut Suad Husnan dan 

Suwarsono (2014:29) yaitu: 

1) Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menurut Haming, dkk (2013:15), studi aspek pasar dan 

pemasaran merinci potensi penerimaan(arus kas masuk) selama umur 

ekonomi proyek dan memberikan gambaran mengenai intensitas 

persaingan, informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, 

pendapatan rata-rata calon konsumen, ketersediaan saluran distribusi, 

serta kondisi sarana angkutan. Aspek pasar dan pemasaran bagi 

perusahaaan bertujuan untuk memproduksi atau memasarkan 

produknya dapat dikategorikan sebagai berikut (Kasmir dan Jakfar: 

2013:42-43): 

a) Untuk meningkatkan penjualan dan laba 

Tujuan perusahaan dalam hal ini bagaimana caranya 

memperbesar hasil penjaulannya dari waktu ke waktu. Meningkatkan 

hasil penjualan, makadiharapkan keuntungan atau laba juga dapat 

meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

b) Untuk menguasai pasar 

Setiap perusahaan atau usaha pasti menentukan bagaimana 

caranya menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market 
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sharenya untuk wilayah tertentu. Peningkatannya market share 

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara 

mencari atau menciptakan peluang baru atau merebut market share 

pesaing yang ada.  

c) Untuk mengurangi persaingan 

Tujuannya adalah dengan cara menciptakan produk sejenis 

dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama. 

Sehingga mengurangi persaingan dan antisipasi terhadap 

kemungkinan pesaing baru yang akan masuk kedalam industri 

tersebut. 

d) Untuk menaikan pretise produk tertentu dipasaran 

Dalam hal produk tetentu terutama untuk produk kelas tinggi. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestise produk didepan 

pelanggannya dengan cara promosi atau cara lainnya. 

Agar Studi kelayakan analisis dalam investasi maupun bisnis yang 

akan dijalankan dengan baik, maka sebelumnya perlu melakukan strategi 

bersaing secara tepat.Unsur strategi persaingan dalam pasar serta 

pemasaran  menjelaskan bahwa: 

1. Segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar 

Menurut Kasmir, dkk (2013:78), segmentasi pasar artinya 

membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda 

yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda 
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pula, untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel 

yang harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi pasar 

konsumen dan segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. 

Variabel untuk melakukan segmentasi terdiri dari segmentasi 

pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Berikut ini variabel 

utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen menurut Philip 

Kotler sebagai berikut: 

1) Segmentasi berdasarkan Geografik terdiri dari: bangsa,profinsi, 

kabupaten dan kecamatan 

2) Segmentasi berdasarkan Demografik terdiri dari: Umur, jenis 

kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan 

kebangsaan. 

3) Segmentasi berdasarkan Psikografik dari: Kelas sosial, Gaya 

hidup, dan Karakteristik kepribadian. 

Setelah mengetahui segmentasi pasar, dilanjutkan kembali 

dengan  menetapkan pasar sasaran. Secara umum pengertian 

menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap 

segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih 

untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara 

mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen kemudian 

memilih segmen sasaran yang diinginkan  

1) Evaluasi Segmen Pasar 
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a. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan 

terakhir (dalam rupiah), proyeksi laju pertumbuhan dan margin 

laba dari setiap segmen. Yang dipilih adalah penjuakan terakhir, 

proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. 

b. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. 

Kurang menarik jika terdapat pesaing yang kuat dan agresif. 

c. Sasaran dan sumber daya perusahaan. Memperhatikan energi 

yang dimiliki nilai tinggi bagi perusahaan yaitu ketersediaan 

sumber daya manusia termasuk keterampilan yang dimilikinya. 

2) Memilih segmen yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang 

memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana 

dan berapa banyak yang dapat dilayani. 

a. Pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran 

pasar dalam arti tidak ada perbedaan. Mencari apa yang sama 

dalam kebutuhan konsumen. 

b. Pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua 

pendapatan, tujuan atau kepribadian. 

c. Pemasaran terpadu, khusunya untuk sumber daya manusia 

yang terbatas. 

Setelah menetapkan pasar sasaran maka dilanjutkan untuk 

menentukan posisi pasar. Menentukan posisi pasar yaitu 

menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. 

Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang 
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akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang 

ingin ditempati dalam segmen. 

1) Bagaimana dengan posisi produk, posisi produk ini 

mendefiniskan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. 

2) Strategi penentuan posisi pasar terdiri dari: 

a. Atas dasar atribut (Harga murah atau mahal) 

b. Kesempatan penggunaan 

c. Menurut kelas pengguna 

d. Langsung menghadapi pesaing 

e. Kelas produk 

3) Memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar 

a. Dengan identifikasi keunggulan kompetitif 

b. Memilih keunggulan kompetitif 

c. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi dipilih 

2. Peramalan dimasa yang akan datang 

Peramalan atau prediksi merupakan kegiatan untuk 

memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang pada 

saat sekarang(Kasmir,dkk,2013:81). Dalam peramalan di masa yang 

akan datang penelitiaan kali ini menggunakan jenis peramalan yang 

terdiri dari: 
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a) Dilihat dari segi penyusunannya berupa Peramalan secara Obyektif, 

merupakan peramalan yang didasarkan atas data dan informasi 

yang ada. 

b) Dilihat dari segi sifat ramalannya berupa ramalan kuantitatif 

merupakan ramalan yang didasarkan atas data-data kuantitatif 

masa lalu (dalam bentuk angka-angka). 

c) Dilihat dari segi jangka waktu berupa peramalan jangka panjang 

merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu lebih dari 1 

tahun.  

Setelah mengetahui jenis dari ramalan yang akan digunakan, 

maka ramalan tersebut dilanjutkan pada langkah-langkah dalam 

peramalan usaha baru atau proyek baru seperti: pengumpulan data, 

mengelolah data, menetukan metode peramalan, memproyeksikan 

data  dan serta mengambil keputusan.Menetukan metode peramalan 

juga harus dilihat dari  jenis-jenis metode peramalan yang digunakan 

dalam mendirikan usaha baru atau proyek baru dengan menggunakan 

Time Series atau deret waktu. 

Analissi Time Series merupakan  hubungan antara variabel yang 

dicari (dependent) dengan variabel yang mempengaruhinya 

(independent variabel), yang dikaitkan dengan waktu seperti 

mingguan, bulan, triwulan, catur wulan, semester atau tahun. Metode 

peramalan yang digunakan yaitu: Metode proyeksi trend, merupakan 

metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka 
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panjang. Biasanya metode ini digunkan untuk produk baru atau 

rencana expansi. Dalam melakukan peramalan menggunakan analisis 

deret waktu dengan beberapa metode yaitu: 

a) Metode Trend Linier 

Y= a + bX 

Dimana:  

Y= estimasi pendapatan 

X= tahun 

a = pendapatan dasar 

b =perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan periode 

Dimana a dan b adalah merupakan parameter (koefisisen regresi 

linier) yang harus dicari. Untuk mencari nilai a dapat digunakan 

dengan menggunakan rumus: 

a =  
∑ Y

n
− b 

∑ X

n
 

atau: 

𝑎 =  �̅� −  𝑏 �̅� 

Kemudian nilai b dapat dicari dengan rumus: 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋)2
 

b) Metode Trend Kuadratik 
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Menurut Husnan, dkk (2014:50) metode ini digunakan jika 

scatter diagram dari data masa lalu yang tersedia cenderung 

berbentuk parabola.Fungsi persamaan dari metode ini adalah: 

Y’ = a + bX+ c𝑋2 

a, b dan c diperoleh dengan: 

𝑎 =  (∑ 𝑌 − 𝑐 ∑ 𝑋2) 

𝑏 =  ∑ 𝑋𝑌 ∶  ∑ 𝑋2 

𝑐 = {𝑛 ∑ 𝑋2 𝑌 −  (∑ 𝑋2) (∑ 𝑌)} ∶ 𝑛 ∑ 𝑋4 − (∑ 𝑋2)
2

 

c) Metode Trend Simple Exponential 

Husnan, dkk (2013:52) metode ini digunakan jika data yang 

tersedia cenderung naik turun dengan perbedaan yang tidak 

terlalu banyak, tetapi secara keseluruhan cenderung naik.Fungsi 

persamaan dari metode ini adalah: 

𝑌1 = 𝑎𝑏𝑋 yang dapat dirubah dalam fungsi logaritma 

log 𝑌1 = log 𝑎 +  (log 𝑏) 𝑋dan 

jika ∑ 𝑋 = 0, maka koefisiensi a dan b dapat dicari dengan: 

log 𝑎 = ∑(log 𝑌) ∶ 𝑛 

log 𝑏 = {∑ 𝑋 (log 𝑌)} 
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d) Memilih Trend yang Paling efektif dalam Studi Kelayakan 

Rencana Pendirian Homestay di Desa Pujon Kidul 

Kabupaten Malang. 

Setelah menghitung metode dalam menetukan ramalan, 

maka peneliti harus mennetukan metode mana yang sesuai dan 

paling menguntungkan bagi pendirian homestay di Pujon Kidul 

Kabupaten Malang. 

3. Strategi Marketing Mix 

Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam penelitian 

kali ini akan lebih ditekankan kepada Strategi Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) melalui: 

a) Strategi Produk 

Menurut Kasmir, dkk (2013:106), produk adalah sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri 

dari dua jenis yaitu berkaitan dengan fisik atau benda berwujud seperti 

buku, rumah, meja dan lain-lain. Produk disini berbentuk rumah 

berupa penginapan atau disebut juga (Homestay). Strategi produk 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengembangkan suatu produk 

seperti: Penentuan motto yang digunakan pada homestay milik bapak 

suheri. 

b) Strategi Harga 
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Menurut Kasmir, dkk (2013:106), harga adalah salah satu 

aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga 

oleh suatu usaha baru yang dimaksudkan dengan berbagai 

tujuan hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum 

adalah untuk memaksimalkan laba, karena adanya pesaing, dan 

untuk memperbesar market share. Penepatan harga untuk usaha 

baru berupa homestay, menggunakan Market penetration 

pricing. Market penetration pricingmerupakan dengan 

menetapkan harga yang serendah-rendahnya untuk menguasai 

pasar. 

c) Strategi Lokasi 

Kegiatan pemasaran yang ketiga adalah penentuan lokasi. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan 

lokasi dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang 

ada, Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada didalam 

wilayah tersebut dan lain sebagainya. Kemudia setelah 

menentukan lokasi yang diinginkan maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan lay-out pada homestay yang akan didirikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk lay-out ruangan yang 

harus diperhatikan adalah: suasana ruangan yang terkesan luas 

dan lega, tata letak kursi dan meja serta prabotan lainnya, 

penerangan dan ventilasi penginapan atau homestay, dan hiasan 

dalam ruangan. 
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d) Strategi Promosi 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan 

kegiatan yang diatas. Tanpa promosi jangan diharapkan 

pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang 

ditawarkan.Tujuan promosi adalah menginformasikan segala 

jenis produk yang ditawarkan untuk menarik calon konsumen 

yang baru. Keempat macam sarana promosi yang akan 

digunakan dalam rencana pendirian homestay di Desa Pujon 

Kidul yaitu menggunakan Periklanan, Publisitas dan Promosi 

penjualan. 

2) Aspek Teknis dan Operasi 

Menurut Husnan,dkk(2014:110), aspek teknis 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 eksploitasinya. Tujuan yang hendak dicapi oleh aspek 

teknis dan operasi adalah: 

a) Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk 

lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. 

b) Agar perusahaan dapat menentukan lay-out yang sesuai dengan proses 

produksi yang dipilih, sehingga memberikan efisiensi. 
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c) Agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam 

menjalankan produksinya. 

d) Agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling 

baik untuk dijalankannya sesuai dengan bidang usahanya. 

e) Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan 

sekarang maupun dimasa yang akan datang.  

Setelah mengetahui tujuan dari aspek teknis dan operasi 

maka,beberapa hal penting yang dilakukan oleh aspek teknis adalah 

(Kasmir dan Jakfar, 2013:221-234): 

1) Penentuan lokasi usaha 

Bahwa prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah 

menganalisis masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting 

sekali. Mengingat apabila salah menganalisis akan berakibat 

meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan. Maka terdapat 4 lokasi yang 

dipertimbangkan sesuai dengan keperluan perusahaan yaitu: lokasi untuk 

Kantor Pusat, Untuk pabrik, Untuk Gudang, dan Untuk Kantor Cabang. 

Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah: 

a. Jenis usaha yang dijalankan 

b. Apakah dekat dengan pasar atau konsumen 

c. Apakah dekat dengan bahan baku 

d. Apakah tersedia tenaga kerjanya 

e. Tersedia sarana dan prasarananya 
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f. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan 

g. Aapakah dekata dengan lembaga keuangan 

h. Apakah berada dikawasan industri dan lain-lainnya. 

Khusus untuk lokasi pabrik paling tidak ada 2 faktor yang menjadi 

pertimbangan yaitu: 

1. Faktor utama 

Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi pabrik adalah: dekat 

dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya tenaga kerja baik 

jumlah maupun kualifikasinya dan lain-lainnya. 

2. Faktor sekunder 

Pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik adalah: 

biaya untuk investasi dilokasi aseperti biaya pembelian tanah atau 

pembangunan gedung, prosepek perkembangan harga,kemungkinan 

untuk memperluas lokasi dan lain-lainnya. 

Setelah mrndapatkan lokasi yang menguntungkan bagi perusahaan 

maka keuntungan yang diperolehdengan menpatkan lokasi tersebut 

adalah: 

a. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik 

jumlah maupun kualifikasinya. 

b. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong 

dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. 
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c. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah 

dipertimbangkan usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. 

2) Penentuan Luas Produksi 

Penentuan luas lokasi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah 

produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan 

mempertimbngkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta 

biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomi 

dan teknis. Dari segi ekonomis yang dilihat adalah berapa jumalah 

produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang 

efisien. Sedangkan dari segi teknisnya yang dilihat adalah jumlah 

produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan 

serta persyaratan teknis. Secara umum luas produksi ekonomis 

ditentukan antara lain oleh: 

a) Kecenderungan permintaan yang akan datang 

b) Kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga 

kerja dan lain-lain. 

c) Tersedianya teknologi, mesin dan peralatan dipasar dan lain-

lainnya. 

3) Penentuan Tata Letak 

Lay-out merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan 

penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi/operasi. 

Lay-out dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia 
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dan lokasi sehingga dapat tercapainya efisiensi operasi. Dengan adanya lay-

out akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut: 

a) Memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan 

pemeliharaan 

b) Pemakaian ruang yang efisien  

c) Mengurangi biaya produksi maupun investasi dan lain-lainnya 

4) Pemilihan Teknologi 

Pemilihan teknologi yang menjadi perhatian disini adalah seberapa jauh 

derajat mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. 

Jadi, yang perlu diperhatikan adalah: 

a) Ketepatan teknologi dengan bahan bakunya 

b) Keberhasilan teknologi ditempat lain 

c) Pertimbangan teknologi lanjutan 

d) Besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan 

e) Kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. 

f) Pertimbngan pemerintah dalam hal tenaga kerja 

g) Dan pertimbangan lainnya. 

3) Aspek Manajemen dan Organisasi 

Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup 

penting dianalisis untuk kelayakan sebuah usaha. Walaupun suatu usaha 

telah dinyatakan layak atau dilaksanakan tanpa pendukung yang lain 

seperti halnya aspek manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak 
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mungkin akan mengalami kegagalan (Kasmir,2013:245). Masing-masing 

fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri akan tetapi harus dilaksanakan 

secara berkesinambungan, karena kaitan antara satu fungsi dengan fungsi 

lainnya sangat erat. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika 

memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. 

Adapun fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen adalah sebagai 

berikut: 

1) Planning 

Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, 

kapan dan bagaimana melakukannya serta dengan cara apa hal tersebut 

dilaksanakan.  

2) Organizing 

Pengorganisasi adalah proses mengkelompokkan kegiatan-kegiatan 

dalam unit-unit. Tujuannya supaya tetera dengan jelas antaratugas, 

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik 

mungkin dalam bidangnya masing-masing.  

3) Actuating 

Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan 

organisasi para pemimpin/ manajer harus menggerakkan bawahnya (para 

karyawan) untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan 



32 
 

cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk dan memberi 

motivasi. 

4) Controling 

Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanan 

tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut 

terjadi penyimpangan maka akan segera dikendalikan. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian 

dengan kebijaksanaan, prosedur dan praktik bagaimana mengelolah atau 

mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam 

fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan lain-lainnya. Didalam manajemen sumber daya diperlukan 

beberapa analisis agar mempermudah jalannya kegiatan perusahaan yaitu: 

1) Analisis Jabatan 

2) Perencanaan sumber daya manusia 

3) Pengadaan tenaga kerja 

4) Kompensasi 

5) Pengembangan 

6) Integrasi 

7) Pemeliharaan 

8) Pemutusan hubungan kerja 

 

4) Aspek Ekonomi dan sosial 
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Setiap usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan dampak 

positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan 

oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah ataupun 

masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial dampak positif yang 

diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat 

khususnya dan pemerintahan pusat atau daerah pada umumnya 

(Kasmir,2013:287). Aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah yaitu 

apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat atau 

dampak secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau  malah 

sebaliknya. 

Bagi masyarakat sekitar khususnya dengan adanya investasi yang 

ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek sosial akan memberikan 

peluang untuk meningkatkan pendapatannya.  Sedangkan bagi pemerintah 

dampak positif yang diperoleh yaitu dari aspek ekonominya. Aspek 

ekonominya berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

Aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak 

yang akan ditimbulkan nantinya akan sangat luas apabila salah dalam 

melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial yang 

akan dijalankan akan memberikan dampak yang positif lebih banyak. 

Artinya dengan berdirinya usaha atau proyek baru secara ekonomi dan 

sosial lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugiannya. 
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Secara garis besar dampak yang ditimbulkan dari aspek ekonomi dan 

sosial adanya suatu proyek atau investasi antara lain: 

1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui meningkatkan 

pendapatan keuarga, terjadinya perubahan pola nafkah, tersedianya 

jumlah dan ragam produk barang dan jasa dan lain-lainnya. 

2. Menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam 

melalui: pemilikan dan penguasa sumber daya alam yang teratur, 

penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah 

sumber daya alam dan lain-lainnya. 

3. Meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional 

melalui: menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi 

masyarakat, memberikan nilai tambah proses manufaktur, menambah 

jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non formal dimasyarakat dan lain-

lainnya. 

4. Pengembangan wilayah melalui: meningkatnya pemerataan 

pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, 

terbukanya lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu 

wilayah dan lain-lainnya. 

Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi 

antara lain meliputi: 

a) Adanya perubahan demografi melalui: perubahan struktur 

menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, 
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pendidikan dan agama, perubahan tingkat kepadatan penduduk 

dan lain-lainnya 

b) Perubahan budaya yang meliputi: perubahan adat istiadat, nilai 

dan norma budaya setempat, terjadinya proses sosial baik proses 

asosiatif atau kerjasama dan lain-lainnya, perubahan pranata 

sosial dan lain-lainnya 

c) Perubahan kesehatan masyarakat meliputi: perubahan parameter 

lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana 

pembangunan, perubahan proses dan potensi terjadinya 

pencemaran dan lain-lainnya. 

5) Aspek Amdal 

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha tersebut dijalankan. 

Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu 

lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik kimia, biologi serta 

biologi atau sosial.Dewasa ini penelitian AMDAL suatu usaha sangat 

penting, masyarakat sekitar semakin sadar akan pentingnya terhadap 

lingkungan yang sehat baik terhadap manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan. 

Secara khusus AMDAL akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan 

yang berada disekitar rencana lokasi baik dampak rencana usaha dan 

kegiatan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada (Kasmir,2013:245). 

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut PP Nomor 27 tahun 
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1999 pasal 1adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak 

besar dan penting rencana usaha dan kegiatan. Kesimpulan diatas 

menunjukkan analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk 

menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan 

lingkungan maka diberikan jalan alternatifnya. Beberapa hal penting dari 

aspek amdal adalah: 

a) Dampak yang ditimbulkan melalui beberapa komponen 

lingkungan hidup seperti: sumber daya manusia, kualitas udara, 

warisan alam dan warisan budaya, kenyamanan wilayah sekitar 

dan nilai-nilai budaya. 

b) Evaluasi mengenai hasil dampak besar maupun dampak penting 

dari rencana usaha atau pembangunan proyek yang bertanggung 

jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari 

rencana usaha atau pembangunan proyek. 

6) Aspek keuangan 

Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha) sudah 

barang tentu memerlukan sejumlah modal (uang), disamping keahlian 

lainnya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis, mulai dari 

biaya prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap sampai dengan 

modal kerja. Untuk pertama kali modal digunakan guna membiayai biaya 

investasi dalam aktiva tetap sampai dengan modal kerja. Untuk pertama 

kali modal digunakan guna membiayai biaya prainvestasi dan aktiva tetap 

seperti pengurusan izin-izin, pembelian tanah, pendirian bangunan atau 
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gedung, pembelian mesin-mesin sampai dengan biaya operasi pada saat 

bisnis tersebut dijalannkan. Besarnya modal untuk investasi yang 

diperlukan tergantung dari jenis yang akan digarap. Perhitungan terhadap 

besarnya kebutuhan investasi perlu dilakukan sebelum investasi 

dilakukan.  

Tingkat pengembalian ini tergantung dari perjanjian dan estimasi 

keuntungan yang akan diperoleh dari selisih pendaptan dengan biaya 

dalam suatu periode tertentu. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan 

dalam pengembalian dana suatu usaha. Aspek keuangan tujuannya untuk 

menilai apakah investasi ini layak atau tidak dijalankan dilihat dari aspek 

keuangan. Dengan menggunakan alat ukur untuk menentukan kelayakan 

suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui 

pendekatan Average Rate of Retrun, Payback Period, Net Present Value, 

Internal Rate of Retrun dan Profitability Index.  

Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya bahkan beberapa 

pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk 

dianalisis karena aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan 

keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting untuk diteliti pada kelayakan. Secara kesuluruhan penilaian aspek 

keuangan meliputi seperti: 

1) Sumber dana 

a) Modal asing (Pinjaman) 
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Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh 

dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. 

Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan 

terkena beban biaya bunga yang besarnya relatif. Kemudian adanya 

kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu 

tertentu. 

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif 

tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, 

dengan menggunakana modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari 

pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang 

dijalankan. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain: 

1. Pinjaman dari dunia perbankan. 

2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal 

ventura, asuransi dan lain-lainnya. 

3. Pinjaman dari perusahaan non-bank. 

b) Modal sendiri  

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik 

perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup 

atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk 

membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, 

namun hanya akan membayar deviden. 

2) Biaya kebutuhan investasi 
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Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk 

membeli aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut. Aset-aset tersebut 

biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan mulai dari 

pendirian sampai dapt dioperasikan. Oleh kareana itu, sebelum 

melakukan investasi kita harus membuat lebih dahulu biaya kebutuhan 

investasi. Kebutuhan investasi yang digunakan untuk berbagai 

kebutuhan yang berkaitan dengan investasi tersebut. 

Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi 

biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalnkan. Secara 

garis besar biaya kebutuhan investasi meliputi: 

a) Biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi dan 

biaya pengurusan izin-izin. 

b) Biaya pembelian aktiva tetap, aktiva tetap terdiri dari aktiva 

tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva 

tetap berwujud terdiri dari tanah, mesin-mesin, bangunan 

dan peralatan. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud terdiri 

dari good will, hak cipta, lisensi dan merek dagang. 

c) Biaya operasional terdiri dari gaji karyawan, biaya listrik, 

biaya telepon dan biaya air, biaya pemeliharaan, pajak premi 

asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. 

3) Arus Kas (Cash Flow) 
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Arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Arus kas menggambarkan berapa uang yang masuk 

keperusahaan dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Adanya arus kas 

semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan 

dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasikan dan 

pengeluaran dimasa yang akan datang. Jenis-jenis cash flow yang 

dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari: 

a. Intial cash flow atau aliran kas 

Menurut Husnan, dkk(2014:166), Aliran kas awal (Initial cash 

flow) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk 

kegiatan investasi misalnya, pembelian tanah, gedung, dan biaya 

pendahuluan. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar(cash 

out flow). 

b. Operational Cash Flow atau Aliran kas operasional 

Menurut Husnan,dkk(2014:165), aliran kas operasional 

(Operational Cash Flow) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan 

operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. 

Aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk (cash in flow) dan 

aliran kas keluar (cash out flow). Metode yang digunakan untuk 

menaksir operasional cash flow ada dua yaitu pertama jika seluruh 

aktivitas didanai oleh modal sendiri, makaOperational cash flow= EAT 
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+ Depresiasi. Kedua, jika seluruh aktivitas didanai oleh modal asing 

yaitu:Operational cash flow=EAT + depresiasi + bunga(1-Tax). 

c. Terminal Cash Flow atau Aliran kas akhir  

Menurut Husnan, dkk(2014:170), 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. Rumus garis lurus untuk mencari 

penyusutan adalah : 

Depresiasi= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
 

4) Kriteria Penilain Investasi 

Kreteria investasi merupakan alat ukur atau kreteria yang 

digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek layak atau tidak layak 

untuk dilaksanakan. Ada lima kreteria investasi yang digunakan untuk 

menilai kelayakan suatu proyek: 

a) Net Present Velue (NPV)  

Menurut Sartono (2010:195),Net Present Velue merupakan nilai 

bersih sekarang dari selisih antara biaya (cost) dengan manfaat 

(benefit).Net Present Velue ini menggunakan prinsip discount rate atau 

biaya modal rata-rata tertimbang dengan catatan risiko proyek sama 

dengan resiko bisnis secara keseluruhan. 
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NPV= 
𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1

(1+𝑟)
+

𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1+𝑟)2 + ⋯ +
𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1+𝑟𝑛)
−  Investasi 

b) Average Rate of Retrun (ARR) 

Average Rate of Retrun merupakan mengukur seberapa tingkat 

keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Hasil yang 

diperoleh dinyatakan dalam presentase kemudian langsung dibandingan 

dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, apabila hasil lebih kecil, 

maka proyek bisnis ditolak atau tidak layak untuk dijalankan 

(Husnan,2014:207).  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
 

c) Internal Rate retrun (IRR) 

Menurut (Husnan,2014:207), Internal Rate retrun merupakan 

analisis menghitung tingkat bunga yang menyamakan tingkat bunga 

sekarang investasi dengan nilai sekarang dalam penerimaan-penerimaan 

kas bersih dimasa yang akan datang. Internal Rate retrun apabila tingkat 

bunga yang lebih besar dari pada tingkat bunga yang relevan, maka 

investasi dikatakan mengutungkan dan jika lebih kecil maka dikatakan 

merugikan. 

IRR= 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
 (𝑖2 − 𝑖1) 

d) Pay Back Period (PP) 
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Menurut Umar (2013:197)Pay Back Period merupakan suatu 

analisis yang digunakan untuk melihat jangka waktu kembalinya investasi 

yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu 

proyek. Ada dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam 

menghitung masa pengembalian investasi sebagai berikut: 

1) Apabila kas bersih setiap tahun sama 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

2) Apabila kas bersih setiap tahun berbeda 

Investasi-Kas Bersih tahun 1=.....................− kas bersih tahun 2 

e) Profitability Index (PI) 

Profitability Index merupakan pebandingan antara nilai sekarang 

dalam penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang 

dengan menggunakan nilai investasi. Kreteria untuk penilaian Profitability 

Index adalah jika Profitability Index lebih dari satu maka proyek 

menguntungkan, jika Profitability Index kurang dari satu maka proyek 

bisnis tidak layak untuk didirikan atau dijalankan (Husnan,2014:207). 

PI= 
𝑃𝑉 𝐾𝐴𝑆 𝐵𝐸𝑅𝑆𝐼𝐻

𝑃𝑉 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐴𝑆𝐼
× 100% 

 

 

C. Kerang Pikir 

 Rencana Pendirian Homestay Didesa Pujon Kidul Kabupaten malang 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Fenomena yang terjadi 

Studi Kelayakan Homestay Didesa Pujon Kidul Kabupaten malang 

Aspek pasar 

& 

pemasaran 

Aspek 

Teknis 

Aspek 

Manajemen 

Aspek 

Ekonomi 

& Sosial 

Aspek 

Amdal 

Aspek 

Keuangan 

Strategi 

bauran 

pemasaran, 
Peramalan 

dimasa yang 

akan datang 

dan strategi 

marketing 

mix 

Penentuan 

lokasi usaha, 

metode 

penilaian 

lokasi, tata 

letak atau 

lay-out dan 

pemilihan 

teknologi 

fungsi-

fungsi 

manajemen 

dampak 

dan 

manfaat 

sosial dan 

ekonomi 

dampak 

yang 

ditimbulkan 

dan 

prakiraan 

dampak 

besar dan 

penting 

Net present 

velue, Average 

rate of retrun, 

Internal rate 

retrun, Pay back 

periode, dan 

Profitability 

index. 

 

Layak/Tidak Layak 
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Penelitian ini tentang Analisis kelayakan rencana pendian homestay di 

desa pujon kidul kabupaten malang dengan menemukan fenomena yang terjadi 

didesa tersebut. Setelah menemukan Fenomena yang terjadi maka dilakukan 

analisis Studi kelayakan apakah nantinya proyek ini layak atau tidak 

dilaksanakan dengan menggunakan Aspek Finansial maupun Aspek Non 

Finansial. Aspek non Finansial meliputi : Aspek pasar dan pemasaran meliputi 

Strategia bauran pemasaran, Peramalan dimasa yang akan datang dan strategi 

marketing mix, aspek teknik dan operasi meliputi penentuan lokasi usaha, 

metode penilaian lokasi, tata letak atau lay-out dan pemilihan teknologi , aspek 

manajemen dan organisasi meliputi menganalisis fungsi-fungsi manajemen, 

aspek ekonomi dan sosial meliputi dampak dan manfaat sosial, aspek amdal 

meliputi dampak yang ditimbulkan dan prakiraan dampak besar dan penting dan 

aspek keuangan meliputi dengan menganalisis menggunakan metode Net 

present velue, Average rate of retrun, Internal rate retrun, Pay back periode, 

dan Profitability index. 

D. Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang sudah diambil bahwa pendian homestay di 

Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang layak dilaksanakan dengan menggunakan 

aspek Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan operasi, aspek manajemen dan 

organisasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek amdal dan aspek keuangan  
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