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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya masalah yang mengakibatkan suatu usaha atau bisnis 

ternyata tidak menguntungkan (gagal) di kemudian hari. Kondisi ini terjadi 

karena adanya kesalahan perencanaan, kesalahan menaksirkan pasar yang 

tersedia, kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang dipakai oleh 

perusahaan. Kondisi faktor lingkungan yang berubah, baik lingkungan 

ekonomi, sosial, bahkan politik akan mempengaruhi atas pelaksanaana usaha 

yang dijalankan.Pada sisi yang lain usaha yang dilakukan telah berjalan maka 

studi kelayakan tetap memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan 

usaha dengan harapan dapat menghindari keterlanjuran penanaman modal 

yang terlalu besar untuk kegiatan usaha yang ternyata tidak layak atau tidak 

menguntungkan. 

Studi kelayakan bisnis (Heri dan Peni,:2009), merupakan 

penelitian  terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau 

tidaknya bisnis  dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam 

rangka pencapaian  keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak 

ditentukan. Studi ini pada  dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang 

berkaitan dengan keputusan dan  proses pemilihan proyek bisnis agar mampu 

memberikan manfaat ekonomis dan  sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, 

pertimbangan-pertimbangan ekonomis  dan teknis sangat penting karena akan 

dijadikan dasar implementasi kegiatan  usaha. 
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Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mencari jalan keluar agar dapat 

meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang 

akandatang. Ketidakpastian di masa mendatang di bidang ekonomi, hukum, 

politik, budaya, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. 

Mengidentifikasi masalah di masa datang, sehingga dapat meminimalkan 

kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. 

(Kasmir dan Jakfar,2012:4), dalam hal ini adalah usaha atau bisnis rumah 

makan. 

Rumah makan merupakan bisnis usaha yang menjanjikan. Bisnis usaha 

seperti ini bila dikembangkan dengan teknik dan pendekatan pasar yang benar 

akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya, oleh sebab itu 

tidak sedikit para pengusaha yang menjalanakan bisnis ini, termasuk salah satu 

perusahaan atau jenis usaha yang baru akan didirikan. Kondisi ini perlu 

dilakukannya suatu penelitian tentang studi kelayakan bisnis yang akan ditinjau 

dari berbagai aspek yang terkait. Studi kelayakan ini untuk mengetahui 

besarnya dana investasi yang dibutuhkan, market pasar yang ada, dan kendala 

apa saja yang mungkin terjadi dalam proses mendirikan jenis usaha rumah 

makan dalam hal ini rumah makan yang terdapat di Kabupaten Nabire. 

Kabupaten Nabire adalah kota kecil yang terletak pada Provinsi Papua. 

Terbagi menjadi 9 kecamatan dengan Nabire sebagai ibukota kabupaten. 

Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Teluk Cendrawasih di sebelah utara, 

Kabupaten Mimika di sebelah selatan, Kabupaten Painai dan Yapen Waropen 

di sebelah timur. Wilayah ini memiliki potensi kekayaan laut yang cukup 
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besar.Luas wilayah pesisir dan lautnya mencapai 7.200 km2 atau lebih separuh 

dari seluruh luas kabupaten. Luas wilayah yang lebih dari 520 km2 

dimanfaatkan untuk budidaya tambak dan tumpang sari dengan hutan 

mangrove (papua-tengah.blogspot.co.id). 

Penduduk dari tahun ke tahun selalu bertambah membuat kota Nabire 

menjadi ramai dan telah mengalami perubahan dari bidang sosial, ekonomi dan 

budaya. Jumlah penduduk di Kota Nabire sejumlah 140.178 orang yang terdiri 

dari 74.607 penduduk laki-laki dan 65.571 penduduk perempuan 

(Nabirekab.BPS.go.id).Kehidupan di kota Nabire yang mulai meningkat 

memicu timbulnya usaha diberbagai bidang yang dapat mendukung dan 

bahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dam hal tersebit dapat dilihat 

dengan semakin banyaknya bisnis. Anak kost dan pegawai kantor rata – rata 

membeli atau tidak memasak sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Kebanyakan dari masyarakat Nabire lebih memilih membeli makan di 

warung atau rumah makan.Usaha rumah makan di Kota Nabire sangat 

potensial yang didukung dengan kondisi masyarakat Nabire yang memiliki 

mobilitas tinggi. Membentuk usaha tentu memiliki suatu tujuan yang ingin 

dicapai, tujuan usahayang paling utama adalah memperoleh keuntungan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Alasannya membangun rumah 

makan di Kota Nabire merupakan bisnis usaha yang sangat menjanjikan, 

karena bisnis usaha seperti ini bila dikembangkan dengan teknik dan 

pendekatan pasar yang benar akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi 

pemiliknya, peluang bisnis rumah makan di Kota Nabire sangatlah besar oleh 
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sebab itu tidak sedikit para pengusaha yang melirik bisnis ini, termasuk salah 

satu perusahaan atau jenis usaha yang baru akan didirikan, yaitu Rumah Makan 

Kebun Pinang II yang akan mencoba memulai usaha bisnis rumah makan yang 

baru. 

Rumah makan Kebun Pinang II merupakan usaha di bidang jasa dan 

manufaktur. Bidang jasa manufaktur rumah makan Kebun Pinang II adalah  

mengelolah bahan mentah menjadi produk siap konsumsi yaitu berupa 

makanan dan minuman, dan dari pelayanan rumah makan Kebun Pinang II 

mengutamakan kenyamanan pada konsumen. Rumah makan kebun pinang II 

yang akan direncanakan pendirian berada di lokasi Jalan Ternate depan Hotel 

Mahavira 2 Nabire Papua. Bangunan yang akan didirikan dimiliki oleh Ibu 

Binti Hijriah.  

Rumah makan Kebun Pinang II memiliki lokasi yang strategis yaitu 

lokasi dengan sekolah, perkantoran, bengkel, rumah kost dimana setiap 

tahunnya jumlah penduduk pendatang yang ingin mencari nafkah miningkat 

pesat dan melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis akan konsumsi pada 

masyarakat. Kenyataan tersebut menjadi suatu hal penting untuk melakukan 

penelitian tentang studi kelayakan bisnis yang akan ditinjau dari berbagai aspek 

yang terkait. Studi kelayakan ini untuk mengetahui besarnya dana investasi 

yang dibutuhkan, market pasar yang ada, dan kendala apa saja yang mungkin 

terjadi dalam proses mendirikan jenis usaha rumah makan. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk melakukan analisa 

kelayakan usaha pendirian rumah makan “Kebun Pinang II” ditinjau dari 
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berbagai aspek, yaitu keputusan investasi aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek 

keuangan.Berdasarkan urian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul: “ Studi Kelayakan Rencana Pendirian pada Rumah Makan di Nabire 

Papua” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan identifikasi masalah diatas, 

maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

“ Apakah rencana pendirian rumah makan Kebun Pinang II di Nabire Papua 

layak untuk dilaksanakan?” 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian tidak meluas, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah yaitu studi kelayakan bisnis mencakup 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen dan 

organisasi, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek keuangan. Analisis studi 

kelayakan bisnis dilakukan selama umur ekonomis. 

D. Tujuan dan  Kegunuaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakanrumah makan 

Kebun PinangII layak untuk dijalankan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Calon Pemilik Usaha 
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Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pihak calon pemilik 

usaha dalam mengambil keputusan dan pertimbangan dalam memilih 

usaha yang layak untuk dijalankan. 

b. Bagi Calon Kreditur 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan pertimbangan dalam memberikan kredit peminjaman 

terhadap usaha ini. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan refrensi 

terhadap peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian, yang berkaitan dengan 

judul peneliti yang serupa. 


