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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Afandi dan Mukodim (2009) melakukan penelitian tentang studi 

kelayakan investasi pengembangan usaha PT Aneka Andalan Karya di Jakarta 

Utara. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa rencana pengembangan 

usaha layak untuk dilaksanakan yang dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknologis, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum dan legalitas serta 

aspek keuangan dan ekonomi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yalindasari, dkk (2015) tentang 

analisis kelayakan pembukaan cabang Klinik Hasri Medika Tangerang, dapat 

disimpulkan bahwa pembukaan cabang baru Klinik Hasri Medika di 

Kabupaten Tanggerang layak dilaksanakan yang dilihat dari aspek pasar, aspek 

teknis, aspek finansial, aspek hukum dan lingkungan. 

Maknun, dkk (2017) melakukan penelitian tentang analisis kelayakan 

pembukaan cabang laboratorium klinik kesehatan Patra Medica di Kabupaten 

Boyolali. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa rencana pembukaan 

cabang laboratorium layak dilaksanakan yang dilihat dari aspek pasar, aspek 

teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek hukum, aspek lingkungan dan 

aspek keuangan.
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B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi dan Studi Kelayakan 

Kasmir, dkk (2012:7-8) Studi Kelayakan Bisnis (SKB) adalah suatu 

kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau 

bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak 

usaha tersebut dijalankan. Ukuran masing-masing usaha sangat berbeda, 

misalnya antara usaha jasa dan non jasa. Akan tetapi, aspek-aspek yang 

digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya adalah sama, sekalipun 

bidang usahanya berbeda. 

Secara garis besar studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menentukan atau mengetahui lebih dalam tentang rencana 

bisnis yang dibuat apakah menguntungkan atau merugikan perusahaan 

(investor) apabila diimplementasikan atau dilaksanakan. Selain itu studi 

kelayakan bisnis akan membantu para investor dalam hal perencanaan dan 

pengelolaan rencana bisnis yang akan dilakukan. 

Warsono (2003:165-166) menyatakan bahwa investasi jangka 

panjang dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:  

a. Usulan investasi penggantian (replacement). Usulan investasi 

penggantian dilakukan apabila suatu aktiva tetap sudah habis umur 

ekonomisnya.  

b. Usulan investasi perluasan (expansion). Perluasan usaha dapat 

dilakukan dengan menambah mesin-mesin yang digunakan atau 

dengan cara membuka cabang baru.  
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c. Usulan investasi pertumbuhan (growth). Usulan investasi ini 

dilakukan dengan cara membuka lini produk baru, misalnya saat ini 

lini produk yang ada adalah lini produk rokok dan akan membuka lini 

produk elektronik. 

d. Usulan investasi lain-lain. Usulan ini adalah usulan investasi yang 

tidak termasuk dalm ketiga golongan diatas, misalnya keputusan 

investasi untuk pemasangan alat pemanas, pendingin, pemasangan 

sistem musik yang ditujukan kepada karyawan. 

Menurut Brigham (2011:46) Anggaran modal (Capital budget) 

adalah suatu gambaran rencana investasi pada aset jangka panjang, 

sedangkan pengaggaran modal (capital budgeting) adalah proses analisis 

proyek secara keseluruhan dan memutuskan proyek mana yang akan 

dimasukkan dalam anggaran modal. 

2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:14) Pengertian pasar secara luas 

adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. 

Artinya pasar merupakan kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik 

pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa 

tertentu. 

Husnan dan Suwarsono (2014:32:38), strategi pemasaran adalah 

berbagai usaha yang perlu dilakukan oleh calon investor dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian hasil 
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produksinya. Strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market 

share yang telah ditetapkan. 

3. Aspek Teknis dan Teknologi 

Menurut Husnan dan Suwarsono (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. Beberapa hal  penting dari aspek teknis 

adalah: 

a. Lokasi proyek bisnis yaitu suatu proyek bisnis akan didirikan baik 

untuk pertimbangan lokasi dan lahan pabrik maupun lokasi bukan 

pabrik. 

b. Seberapa besar skala operasi atau luas produksi yang ditetapkan 

perusahaan untuk mencapai suatu tingkatan skala ekonomis. 

c. Kriteria pemilihan mesin dan peralatan serta alat bantunya. 

4. Aspek Manajemen dan Organisasi 

Haming dan Salim (2003:19) Studi mengenai manajemen dan 

organisasi berkaitan dengan perumusan organisasi, uraian tugas, serta hak 

dan kewajiban setiap individu didalam organisasi. Pemilihan bentuk 

organisasi menentukan pola interaksi dengan pihak luar, kedudukan, tugas 

dan fingsi setiap anggota proyek. 
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5. Aspek Hukum 

Haming dan Salim (2003:18) Studi aspek hukum menjelaskan 

berbagai hal berkaitan dengan masalah kesepakatan, hubungan industrial, 

perizinan, status perusahaan dan desain mengenai hak dan kewajiban 

pendiri, pemegang saham, tim manajemen dan karyawan. Aspek hukum 

juga menjelaskan berbagai kebijakan strategis, seperti bantuan likuiditas 

Bank Indonesia dan kerjasama bisnis dengann perusahaan lain. 

6. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Kasmir dan Jakfar (2016:212) Pengutamaan analisis AMDAL 

secara khusus meliputi dampak lingkungan disekitarnya, baik dalam usaha 

atau proyek maupun diluar suatu proyek yang akan dijalankan. Artinya 

keberadaan suatu usaha proyek akan memengaruhi kegiatan-kegiatan yang 

berada disekitar rencana lokasi, baik dampak rencana usaha dan/atau 

kegiatan-kegiatan yang sudah ada, maupun damapak kumulatif dari 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada terhadap  lingkungan 

hidup. 

7. Aspek Keuangan 

Haming dan Salim (2003:16) aspek keuangan merupakan aspek 

yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara menyeluruh 

dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mengetahui 

perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat 

mengetahui layak atau tidaknya suatu rencana bisnis. Aspek keuangan 

mencakup : 
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a. Kajian jumlah dana yang diperlukan , baik untuk keperluan investasi 

awal maupun untuk kebutuhan modal kerja. 

b. Kajian terhadap sumber dana yaitu berasal dari modal atau pinjaman 

atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang 

dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. 

c. Proyeksi terhadap alokasi dana seperti biaya kebutuhan aktiva tetap 

yang meliputi upah dan gaji tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya 

pemeliharaan, pajak dan biaya-biaya lainnya. 

d. Proyeksi arus kas (cash flow) yang ada diperusahaan dalam periode 

tertentu. Cash flow juga menggambarkan berapa uang keluar dan 

berapa jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 

Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat di bagi 

menjadi tiga kelompok (Haming & Salim,2003:17) yaitu: Pertama, Aliran 

kas awal (Initial cash flow) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan 

pengeluaran untuk kegiatan investasi. Kedua, Aliran kas operasional 

(Operational Cash Flow) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan 

operasional proyek dan Ketiga, Aliran kas akhir (Terminal Cash Flow) 

merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek (nilai 

residu). Rumus garis lurus untuk mencari penyusutan sebagai berikut : 

Depresiasi= 
Total Aktiva − Nilai Sisa

Umur Ekonomis
 

Aspek keuangan perlu diadakan dan diukur dengan beberapa 

kriteria. Penilaian akan menentukan layak atau tidak layaknya suatu 

rencana bisnis. Kriteria penilaian tergantung dari kebutuhan perusahaan 
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dengan menggunakan metode yang diinginkan. Adapun kriteria yang biasa 

digunakan untuk menentukan kelayakan rencana usaha atau investasi 

sabagi berikut : 

Pertama, Kasmir dan Jakfar (2016:101) Metode Payback Period 

(PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat 

dilihat dari perhitungan kas bersih (process) yang diperoleh setiap tahun. 

Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah 

dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan 

modal sendiri. Kriteria untuk menilai layak tidaknya suatu usaha 

berdasarkan perhitungan masa pengembalian adalah hasil perhitungan 

PP sekarang harus lebih kecil dari umur investasi dan sesuai target 

perusahaan menggunakan rumus Warsono (2013:174) : 

PP  = t + 
I0 - c

d - c
 

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

selisih antara present value aliran kas bersih atau yang sering disebut juga 

dengan proceed dengan present value investment. Metode ini 

menggunakan prinsip discount rate atau biaya modal rata-rata tertimbang 

dengan catatan risiko proyek sama dengan risiko bisnis secara 

keseluruhan. 

NPV = 
∑NCF

( 
1

1+𝑟𝑡)
− 𝐼0 
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Keterangan :  

NCF = aliran kas bersih 

r   =  discount rate atau biaya modal rata-rata tertimbang 

  t      = periode 

 𝐼0    = investasi awal  

Kriteria investasi NPV : 

NPV > 0 atau bernilai positif maka layak 

NPV < 0 atau bernilai negatif, maka rencana proyek/ usaha tidak layak 

Terakhir, Husnan dan Suwarsono (2014:210) Metode Internal 

Rate of Return menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai 

sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih di masa-masa mendatang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar 

daripada tingkat bunga relevan (tingkat keuntungan yang disyaratkan), 

maka investasi dikatakan menguntungkan, kalau lebih kecil dikatakan 

merugikan. Berikut merupakan rumus dari IRR : 

 IRR =I1 +
NPV1

NPV2−NPV1
x(I2 − I1) 

Keterangan :  

I1     = tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV 1) 

I2     = tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV 2) 

NPV1  =NPV ke 1 
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NPV2  = NPV ke 2 

IRR    = tingkat bunga yang dicari 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam memperjelas arah penelitian, maka perlu disusun kerangka 

pikir penelitian mengenai analisis kelayakan investasi. Bagan Kerangka pikir 

dalam penelitian analisis kelayakan investasi pendirian laboratorium dengan 

studi kasus pada PT Candra Buana Citra dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pikir pada gambar 2.1, maka dapat diuraikan 

bahwa dalam menilai kelayakan dari pendirian laboratorium di Kabupaten 

Mojokerto dilakukan enam aspek penilaian yang meliputi: Pertama, aspek 

pasar dan pemasaran yang akan digunakan untuk memperoleh proyeksi jumlah 

Jumlah Permintaan dan 

Strategi Pemasaran 

Aspek Pasar dan 

Pemasaran  

Aspek Teknis 

dan Teknologi 

Penentuan Lokasi, Peralatan 

& Layout 

Aspek Manajemen 

dan Organisasi 

Struktur Organisasi dan 

Deskripsi Pekerjaan 

Aspek Hukum Perijinan  

Aspek Lingkungan Penanganan Limbah 

Aspek Keuangan Penganggaran Modal 

Kelayakan 

Pembukaan 

Laboratorium 

Kesehatan 

oleh PT. 

Candra 

Buana Citra  

Layak 

Tidak Layak 
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permintaan pada tahun yang akan datang dan strategi pemasaran yang 

digunakan. Kedua, aspek teknis dan teknologi digunakan untuk menentukan 

lokasi pendirian laboratorium, mesin-mesin dan layout bagunan dari 

laboratorium.  

Ketiga, aspek manajemen dan organisasi menentukan POAC (planning, 

organizing, actuating dan controlling) yang dilakukan oleh laboratorium 

kesehatan. Keempat, aspek lingkungan berkaitan dengan pengelolaan limbah. 

Kelima, aspek hukum yang ditekankan pada perijinan usaha. Terakhir, aspek 

keuangan yang lebih ditekankan dalam penelitian berkaitan capital budgeting 

dengan tiga kriteria investasi yaitu PP (Paybcak Period), NPV (Net Present 

Value) dan IRR (Internal Rate of Return).  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan analisis terhadap aspek studi kelayakan bisnis dan uji 

hipotesis maka pembukaan laboratorium kesehatan pada PT Candra Buana 

Citra di Kabupaten Mojokerto dinyatakan layak untuk dilaksanakan.  


