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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Zulaikah dan Wulandari 

(2008) penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dianggap 

pengusaha Batik Banyumas sebagai kendala dalam mengembangkan 

usahanya. Aspek pemasaran yang mencakup kondisi permintaan 

terhadap produk usaha kerajinan batik, analisis kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman. Aspek keuangan yang mencakup kebutuhan 

biaya investasi dan kelayakan keuangannya ditinjau dari kriteria 

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

dan Profitability Index dinyatakan layak. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yama (2014) penelitian 

ini menganalisis kelayakan ekonomi dan keuangan Papua Batik di Port 

Numbay. Aspek pemasaran dan cukup baik untuk manajemen dan 

sumber daya manusia, produksi, serta aspek analisis lingkungan. 

Penilaian aspek keuangan menunjukkan bahwa Benefit Cost Ratio 

adalah sesui dengan kriteria, nilai Payback Period berada di bawah 

waktu yang ditentukan usaha ini. Net Present Value bernilai positif, dan  
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Internal Rate of Return (IRR) menunjukkan nilai diatas bunga yang 

disyaratkan. 

Penelitian ketiga dilakukan Sandi, dkk (2015) penelitian ini 

menganalisis kelayakan ekonomi dan strategi pengembangan usaha 

konveksi cahaya permata. Usaha konveksi cahaya permata memiliki 

nilai NPV positif lama pengembalian modal investasi lebih dari satu 

dilihat dari perhitungan Pacbak Period dengan nilai B/C > 1 maka 

usaha konveksi cahay permata layak untuk dilakukan investasi. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya 

ialah penggunaan usaha batik sebagai objek penelitian dan usaha 

konveksi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah pada lokasi penelitian. Pemilihan lokasi dapat mempengaruhi 

kelayakan suatu investasi, sehingga lokasi kota yang berbeda dapat 

memberikan hasil penelitian yang berbeda.  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Investasi  

Investasi menurut Haming dan Basalamah (2003:3) secara 

umum diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada saat 

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

sebagainya) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih 

besar dimasa yang akan datang. Menurut Sharpe investasi adalah 

mengorbankan dollar sekarang untuk dollar dimasa yang akan datang.  
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Pengertian ini terkandung 2 atribut penting didalam investasi, 

yaitu adanya risiko dan tenggang waktu. Investasi dapat dilakukan 

dalam berbagi bidang usaha, oleh karena itu investasi pun dibagi dalam 

beberapa jenis. Jenis investai dibagi menjadi dua macam : 

a. Real Investment 

Investasi nyata merupakan investasi yang dibuat dalam harta 

tetap (fixed asset) seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-

mesin.  

b. Financial Investment 

Investasi keuangan merupakan investasi dalam bentuk kontrak 

kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya 

seperti sertifikat deposito.  

2. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis  

Beberapa definisi studi kelayakan bisnis menurut para ahli. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:7) “Suatu kegiatan yang mempelajari 

secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang 

akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha 

tersebut dijalankan”. Menurut Sofyan (2004:3) “Suatu konsep yang 

dikembangkan dari konsep manajemen keuangan, terutama ditujukan 

dalam rangka mencari atau menemukan inovasi baru dalam perusahaan. 

Menurut Husnan dan Muhammad (2014:4) “Penelitian tentang 

dapat tidaknya suatu proyek bisnis (biasanya merupakan proyek bisnis 

investasi) dilaksanakan dengan berhasil”. Berdasarkan definisi diatas, 
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studi kelayakan bisnis dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur 

layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan dan dapat pula dijadikan alat 

untuk memprediksi dan menghadapi risiko bisnis yang akan terjadi.  

3. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Terdapat lima tujuan melakukan studi kelayakan menurut 

Kasmir dan Jakfar (2016:12), yaitu:  

a. Menghindari Resiko Kerugian, fungsi studi kelayakan adalah untuk 

meminimalkan resiko yang tidak diinginkan.  

b. Memudahkan Perencanaan, perencanaan meliputi berapa jumlah 

dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dan dimana 

lokasi usaha akan dibangun 

c. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan usaha 

dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai 

dengan rencana yang sudah disusun.  

d. Memudahkan Pengawasan, pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun.  

e. Memudahkan Pengendalian, tujuan pengendalian adalah untuk 

mengendalikan pelaksanaan agar tidak pmelenceng dari rel yang 

sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan 

tercapai. 

4. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis 

Menururt Herlianto dan Pujiastuti ( 2009:5) studi kelayakan 

bisnis bermanfaat karena dibutuhkan oleh beberapa pihak :  
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a. Pihak Investor, sebelum menanamkan modalnya diperusahaan yang 

akan dijalankan investor akan mempelajari laporan studi kelayakan 

bisnis yang telah dibuat. 

b. Pihak Manajamen, sebagai leader manajemen perusahaan juga 

memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang 

dibutuhkan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana 

pendanaan dari investor dan kreditor. 

c. Pihak Pemerintah dan Masyarakat, perusahaan yang akan berdiri 

harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. 

5. Aspek-aspek dalam Studi Kelayakan Bisnis menurut Kasmir dan Jakfar 

(2016:15) :  

a. Aspek Pasar dan Pemasaran   

Aspek pasar dan pemasaran untuk perusahaan yang sudah 

berjalan maupun bagi perusahaan yang baru akan berdiri perlu 

dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu (Kasmir dan Jakfar: 

2016:42). Aspek pasar dan pemasaran untuk mengetahui peluang 

pasar yang ada, serta strategi pemasaran yang harus dilakukan. 

Strategi bauran pemasaran pemasaran terdiri dari strategi produk, 

stratgei harga, strategi lokasi distribusi dan strategi promosi (Sofyan 

: 2004:65-71). 
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b. Aspek Teknis 

Penentuan kelayakan teknis atau operasi menyangkut hal-hal 

yang berkaitan dengan lokasi, luas produksi, dan tata letak (Kasmir 

dan Jakfar, 2016: 150).   Kelengkapan kajian aspek teknis/ operasi 

sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena 

setiap jenis usaha memiliki prioritas sendiri.  

c. Aspek Manajemen  

Aspek Manajemen dan Organisasi menyangkut masalah SDM 

maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan 

haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan (Kasmir dan 

Jakfar, 2016:168). Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika 

memenuhi kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses 

manajemen ini tergambar dari masing-masing yang ada dalam 

manajemen. 

d. Aspek Ekonomi dan Lingkungan 

Setiap usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan 

dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan 

dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Aspek ekonomi dampak positif 

yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada 

masyarakat khusunya pemerintah umumnya (Kasmir dan Jakfar, 

2016:200). 
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Aspek lingkungan merupakan salah satu bagian dari studi 

kelayakan. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara 

mendasar dan penting bagi masyarakat disekitar tempat usaha antara 

lain kepemilikan dan penguasaan lahan, kesempatan kerja dan usaha, 

tarf hidup masyarakat, kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan 

seperti terhadap tanah dan kehutanan, terhadap air, terhadap udara, 

dan terhadap manusia.  

e. Aspek Hukum  

Dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum meliputi 

bentuk badan usaha, dan izin-izin perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 

2016 :24). Kegiatan usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai 

dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum 

menjalankan kegiatannya.  

f. Aspek Keuangan 

Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha 

berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan 

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

Internal Rate of return, Profitability Index. Secara keseluruhan 

penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti sumber-

sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, 

estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode.   

Kriteria penilaian investasi yang digunakan untuk menentukan 

kelayakan suatu usaha terdiri dari :  
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1. Net Present Value 

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang 

investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih (operasional maupun terminal cash flow) dimasa yang akan 

datang. 

NPV = 
𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1

(1+𝑟)
 + 

𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1+𝑟)2
 + ......+ 

𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1+𝑟𝑛)
 - Investasi 

2. Internal Rate of Return 

Metode ini menghitung tingkat bunga yang menyamakan 

nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. 

IRR = 𝑖1 + 
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1− 𝑁𝑃𝑉2)
 (𝑖2 − 𝑖1) 

3. Payback Period 

Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi 

bisa kembali. Kalau periode payback ini lebih pendek daripada 

yang disyratkan maka proyek bisnis ini dikatakan 

menguntungkan, sedangkan kalau lebih lama proyek bisnis ini 

ditolak.  

        PP =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

𝑘𝑎𝑠 /𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

4. Average Rate of Return 

Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata 

yang diperoleh dari suatu investasi. Angka yang dipergunakan 
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adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau average 

investment.  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 
 

5. Profitability Index 

Metode ini menghitung perbandingan anatar nlai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang 

dengan nilai sekarang investasi. Kalau PI nya lebih besar dari 1 

maka proyek bisnis dikatakan menguntungkan, tetapi kalau 

kurang dikatakan tidak menguntungkan. 

PI = 
𝑃𝑉 𝐾𝐴𝑆 𝐵𝐸𝑅𝑆𝐼𝐻

𝑃𝑉 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐴𝑆𝐼 
 x 100% 
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C. Konsep Penelitian 

Konsep pada penelitian ini menganalisis layak atau tidak usaha 

Batik Radhika Tuban bila ditinjau dari aspek hukum, aspek pasar, aspek 

manajemen, aspek teknis, aspek ekonomi dan lingkungan, dan aspek 

keuangan.  
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D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan perumusan penelitian maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah usaha batik radhika ini layak melakukan 

pengembangan usaha jika ditinjau dari aspek hukum, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi 

dan aspek lingkungan, dan aspek keuangan.  

Aspek pasar dikatakan layak jika adanya potensi pasar, aspek 

hukum layak jika mengantongi ijin-ijin sesuai dengan jenis usaha, aspek 

teknis layak jika lokasi usaha sesuai dengan kriteria, aspek manajemen 

layak jika adanya perencanaan sumber daya manusia dan organisasi, aspek 

ekonomi layak jika memberikan manfaat pada masyarakat dan pemerintah, 

aspek lingkungan layak jika tidak menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungan dan aspek keuangan layak jika perhitunga investasi sesuai 

dengan kriteria.  


