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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah membawa manusia ke dalam kebutuhan-

kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan 

manusia tersebut, bidang usaha juga mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Di kota-kota besar, bertambahnya kebutuhan manusia dimanfaatkan 

sebagai sebuah peluang bisnis yang cukup potensial. Selain itu membangun 

proyek bisnis merupakan upaya investasi yang baik dan dapat menyerap tenaga 

kerja. Kegiatan investasi dapat memicu meningkatnya kegiatan ekonomi suatu 

daerah bahkan di suatu negara. 

Investasi dalam proyek bisnis terikat dengan penganggaran modal (capital 

budgeting). Menurut Van Horne (2002) penganggaran modal merupakan 

proses mengidentifikasi, menganalisa dan memilih proyek investasi yang 

pengembaliannya (arus kas) diharapkan lebih dari satu tahun. Penganggaran 

modal diperlukan untuk mengestimasi pengeluaran untuk aktiva tetap dan 

selanjutnya dapat mengestimasi pendapatan di masa yang akan datang. 

Peluang bisnis yang cukup bagus menyebabkan para pelaku dunia usaha 

berusaha untuk mengemas usahanya baik produk maupun jasa yang ditawarkan 

secara menarik untuk mendapatkan simpati dari konsumen. Berbagai macam 

bidang usaha yang saat ini sedang mengalami perkembangan adalah warung 

kopi, hal ini terlihat dari banyak bermunculannya warung-warung kopi di 

berbagai kota, kota Malang adalah salah satunya. 
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Awal mula menjamurnya warung kopi di kota Malang khususnya 

warung kopi yang berada di sekitar depan kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang yang saat ini sekitar lebih dari 5 warung kopi adalah pada akhir tahun 

2014, kemudian pada tahun 2017 terdapat komunitas pelestari kopi di malang 

yaitu Malang sejuta kopi yang bahkan diresmikan oleh wali kota Malang 

sendiri karena mampu menjaring 27 kedai, produsen dan bahkan petani kopi.  

 Salah satu warung kopi yang akan saya teliti adalah warung kopi Prambos 

di kota Malang. Warung kopi Prambos merupakan usaha yang dimiliki oleh 

bapak Tuin Rahmadi yang telah lama berdiri dari tahun 2013 yang berada di 

depan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Pak Tuin Rahmadi tertarik 

dengan membuka warung kopi Prambos dikarenakan tempat yang disewa 

cukup strategis karena dekat dengan kampus. 

Kondisi tempat yang disediakan cukup luas dan harga yang ditetapkan 

terbilang murah, Promosi yang dilakukan juga hanya dengan menggunakan 

promosi dari mulut ke mulut, selain itu pekerja yang dimiliki warung kopi 

Prambos hanya memiliki 1 tenaga kerja. Struktur organisasinya cukup 

sederhana dari pemilik usaha langsung kepada pekerja, sedangkan untuk aspek 

keuangan sendiri warung kopi Prambos tidak memiliki kontrol buku untuk 

pengeluaran dan pendapatan dari usaha warung kopi Prambos. 

Peneliti berinisiatif melakukan penelitian karena banyak kondisi yang 

harus diteliti disetiap aspek dari warung kopi Prambos apakah usaha yang 

dijalankan dapat diteruskan dan dapat bertahan dalam jngka waktu yang cukup 

panjang. 
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Penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis kelayakan bisnis 

warung kopi di kota Malang. Mengetahui layak atau tidak layaknya bisnis yang 

dijalankan ditunjang dengan 5 aspek seperti: aspek keuangan, penentuan 

kriterian dalam penganggaran modal antara lain dengan menggunakan metode 

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

dan Profitability Index (PI) (Husnan,dkk, 2014:6), aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan Organisasi, dan aspek 

sosial ekonomi. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Kopi Yang Terjual di Warung Kopi Prambos 

Tanggal Jumlah Kopi yang terjual 

07-10-2017 1020 

14-10-2017 410 

21-10-2017 400 

28-10-2017 330 

11-11-2017 900 

18-11-2017 290 

09-12-2017 1070 

16-12-2017 380 

Total 4800  

Sumber : Data primer Warung Kopi Prambos 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Studi Kelayakan Usaha Warung Kopi 

Prambos Di Kota Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah usaha warung kopi Prambos sudah bisa dikatakan layak atau tidak 

untuk diteruskan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat 

ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang apakah usaha warung kopi Prambos tersebut 

sudah dikatakan layak atau tidak untuk diteruskan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

terkait, yaitu:  

1. Bagi Pemilik Warung kopi Prambos 

Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

   Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan 

mempertajam daya pikir ilmiah mengenai studi kelayakan usaha warung 

kopi Prambos di Kota Malang. 

 

 

 


