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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Nurkhotimah (2014) Studi Kelayakan Investasi Waralaba (franchise), 

dengan obyek penelitian pada Rumah makan Joglo Kampoeng Doeloe 

Semarang dengan data penelitian tahun 2016. Hasil dari penelitian 

bedasarkan aspek pasar pemasaran, aspek teknis produksi, aspek 

manajemen organisasi, aspek ekonomi sosial,aspek keuangan layak 

untuk dijalankan atau di lanjutkan. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Angingrum (2015), dengan obyek penelitian yaitu di Rumah Makan 

Soto Banjar Nyaman Bandar Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 

2014-2016. Hasil dari penlitian berdasarkan aspek pasar dan pemasaran 

dapat diketahui usaha ini memiliki potensi pasar yang baik dan bauran 

pemasaran yang telah terencana dengan baik sehingga pembukaan 

cabang rumah makan soto nyaman banar ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran layak untuk dijalankan.  

Berdasarkan hasil penelitian Wahyu (2010) dengan obyek yaitu 

Analisis Kelayakan Investasi Pembukaan Cabang Rumah Makan 

dengan data tahun penelitian yaitu 2008-2010.   
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Berdasarkan aspek teknik dan teknologi, sumber daya manusia dan 

aspek keuangan layak untuk dilakukan. 

B. Tinjuan Teori 

1. Keutusan Investasi dan Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kuswadi (2007:6) Pengertian Investasi adalah suatu 

keputusan yang diambil oleh seseorang untuk mengalokasika sumber 

daya yang berupa sejumlah dana yang ia miliki saat sekarang dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau meningkatkan nilai sumber 

daya tersebut dikemudian hari. Investasi berarti membahas tentang 

pemanfaatan sejumlah aset yang dimiliki untuk pencapaian suatu tujuan 

di masa yang datang. 

Berikut ini dijelaskan mengenai beberapa pendapat ahli 

mengenai investasi: Haming dan Basalamah (2003:3) menyatakan 

bahwa Investasi secara umum diartikan sebagai keputusan 

mengeluarkan danapada saat sekarang untuk membeli aktiva riil (tanah, 

rumah, mobil, dan sebagainya) atau aktiva keuangan (saham, obligasi, 

reksadana,wesel dan sebagainya) dengan tujuan untuk mendapatkan 

penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang. 

Pada dasarnya pengertian yang dijelaskan dari masing-masing 

definisi di atas adalah sama, yaitu sejumlah harta yang digunakanuntuk 

memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dicerminkan dalam 

bentuk deviden, bunga atau selisih nilai antara jumlah pengorbanan dan 

jumlah pendapatan. Jadi secara umum investasi dapat diartikan sebagai 



9 
 

 

segala kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) yang digunakan untuk 

memperoleh sejumlah pendapatan atau keuntungan. 

Syahiruddin dan Hadi (2009:44-46) menyatakan tujuan dalam 

investasi sebagai berikut:Terciptanya  keberlanjutan (continuity) dalam 

investasitersebut. 

a. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. 

b. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegangsaham 

c. Turut memberikan andil bagi pembangunanbangsa. 

  Syahiruddin dan Hadi (2009:44-46) menyatakan jenis 

 investasi dibagi dalam dua macam: 

1) Investasi Nyata (realinvestment) 

 Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan 

asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. 

2) Investasi Keuangan (financialinvestment) 

 Investasi keuangan (financial investment) melibatkan 

kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan 

obligasi (bond). 

 Syahiruddin dan Hadi (2009:44-46) tipe-tipe investasi 

dalam hal ini ada dua tipe investasi yang dapatdipilih: 

 

 

a. Investasi Langsung (directinvestment) 

  Investasi langsung adalah mereka yang memiliki 
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dana  dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara 

langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang 

dapat dilakukan baik melalui para perantara atau berbagai 

caralainnya. 

b. Investasi Tidak Langsung (indirectinvestment) 

  Investasi tidak langsung adalah mereka yang 

memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan 

investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau 

pembelian aktiva keuangan cukup hanyadengan 

memegangdalam bentuk saham atau obligasi saja. 

2. Aspek-Aspek Studi Kelayakan  

a. Aspek Pasar dan Pemasaran  

1) Permintaan, baik secara total ataupun diperinci menurut daerah, jenis 

konsumen, perusahaan besar pakai. Disini juga perlu diperkirakan 

tentang proyeksi permintaan tersebut. 

2) Penawaran, baik berasal dari dalam negeri, maupun juga yang 

berasal impor. Bagaimana perkembangan dimasa lalu dan 

bagaimana perkiraan dimasa yang akan datang. Faktor-faktor yang 

yang mempengaruhi penawaran ini, seperti jenis barang yang biasa 

menyaingi, perlindungan dari pemerintah, dan sebagainhya, perlu 

pula diperhatikan. 

3) Harga, dilakukan perbandingan dengan barang-barang impor, 

produksi dalam negeri lainnya. Apakah ada kecenderungan 
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perubahan harga dan kalau ya, bagaimna polanya. 

4) Program pemasaran, mencangkup strategi pemasaran yang akan 

dipergunkan, “marketing mix”. Identifikasi siklus kehidupan 

produk, pada tahap apa produk yang akan dibuat.  

5) Perkiraan Penjaualan yang bisa dicapai perusahaan, market share 

yang bisa dikuasi perusahaan.  

b. Aspek Teknis dan Teknologi 

 Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkanaan dengan 

proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya 

setalah proyek tersebut dibangun. Berdasarkan analisa ini pula dapat 

diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi yang termasuk 

biaya eksploitasunya.Pelaksanaan dari evaluasi aspek ini seringkali 

tidak dapat  memberikan suatu keputusan yang baku, atau dengan kata 

lain masih tersedia berbagai alternative jawaban. Karenanya sangat 

perlu diperhatikan suatu atau beberapa pengalaman pada proyek lain 

yang serupa dilokasi lain yang menggunakan teknik dan teknologi 

serupa.  

 Demikian pula jika proyek yang didirikan berupa usaha 

perdagangan, maka variabel-variabel yang diperhatikan dalam 

pemilihan lokasi pabrik dapat juga digunakan dengan sedikit 

perubahan.Beberapa variabel yang perlu diperhatikan untuk pemulohan 

lokasi proyek dibedakan dalam dua golongan besar,  yakni 

variabel utama dan variabel bukan utama.Penggolongan kedua dalam 
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kelompok tersebut tidak mengandung kekakuan, artinya dimungkinkan 

untuk berubah golongan sesuai dengan ciri utama output dan proyek 

yangbersangkutan. 

Variabel-variabel utama tersebut antara lain:  

1) Ketersediaan Bahan Mentah  

  Bila suatu perusahaan membutuhkan bahan mentah yang 

besar dan kerananya bahan mentah merupakan komponen yang 

amat penting dari keseluruhan proses operasi perusahaan, maka 

variabel ini merupakan variabel dominan/ signifikan dalam 

penentuan lokasi. 

2) Letak Pasar yang Dituju 

  Seringkali terjadi perbedaan yang diametral antara “bobot” 

faktor ketersediaan bahan mentah dan letak pasar yang dituju, 

artinya suatu pabrik yang kadang-kadang memerlukan dekat 

dengan sumber bahan mentah tetapi karenanya harus berjauhan 

denga pasar yang dituju, tetapi tidak berti bahwa persoalan 

demikian tidak dapat diselesaikan secara sesakma.  

  Beberapa hal yang perlu didapat infomasinya antara lain: 

daya belu konsumen, pesaing dan beberapa data lain yang cukup 

dalam uraian tentang analisa aspek pasar.  

3) Tenaga Listrik dan Air  

  Untuk jenis industri hulu, misalnya industry baja, 



13 
 

 

alumunium, demikian pula semen, keperluan akan bangkit tenaga, 

khusunya tenaga listrk amat mutlak diperlukan. 

4) Supply Tenaga Kerja  

Tersedianya tenaga kerja, baik untuk tenaga kerja terdidik maupun 

terlatih akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang ditanggung 

perusahaan. 

5) Fasilitas Transportasi  

  Fasilitas transportasi ini berkaitan erat dengan 

pertimbangan bahan mentah dan pertimbangan pasar.Jika lokasi 

mendekati sumber bahan mentah, maka fasilitas transportasi 

terutama diperhitungkan dalam kaitannya dengan ongkos 

transportasi menuju pasar dengan tidak berati diperhitungkan biaya 

transportasi dari sumber bahan mentah kelokasi pabrik, demikian 

sebaliknya. 

  Disamping kelima variabel utama (primer) tersebut diatas, 

 terdapat beberapa variabel bukan utama (sekunder) yang perlu 

 medapat perhatian dalam pemilihan lokasi proyek diantaranya 

 adalah:  

a) Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, maupun 

ditingkat local pada rencana lokasi.  

b) Iklim, keadaan tanah  

c) Sikap dari masyarakat setempat (adat istiadat)  
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d) Rencana masa depan perusahaan, dalam kaitan dengan perluasan. 

c. Aspek Manajemen dan Organisasi 

 Kasmir dan Jakfar (2003:168) menyatakan aspek manajemen 

merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untk kelayakan suatu 

usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk 

dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen yang baik, bukan 

tidak mungkin akan mengalami kegagalan. 

 Sucipto (2010:124) menyatakan kajian aspek sumber daya manusia 

bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan 

implementasi bisnis diperkirakan layak atau tidak.Untuk melakukan 

kajian terhadap aspek sumber daya manusia ada beberapa elemen yang 

harus dikaji, di antaranya adalah job analisis (analisis pekerjaan), 

perencanaan, rekrutmen, dan  pemutusan hubungan kerja. 

d. Aspek Ekonomi dan Sosial  

 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 sosial dan ekonomi dampak 

positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan 

kepada masyarakat khususnya dan pemerintah pada umumnya. 

Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum 

adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti 
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pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Sedangkan 

dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, 

adat istiadat dan struktur sosial lainnya. 

 Kemudian bagi pemerintah dampak negatifnya adalah adanya 

perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan 

kesehatan masyarakat. Jadi secara garis besar apabila aspek ekonomi 

dan sosial dijalankan berdasarkan usaha atau proyek akan memberikan 

manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau 

sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu 

dipertimbangkan, karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya 

sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian (Kasmir dan 

Jakfaar, 2003). 

 Peningkatan Pendapatan Nasional ditinjau dari aspek ekonomi 

salah satu kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi 

tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, dengan adanya usaha atau 

investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara 

nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. 

Kemudian kelayakan lainnya adalah naiknya income per 

capitamasyarakat melalui peningkatan pendapatan seiring dengan 

tumbuhnya sektor ekonomi demikian sebaliknya.  

Metode perhitungan seperti yang telah dikemukakan, maka 
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kegiatan proyek atau investasi yang dilaksanakan dapat diketahui 

sumbangan atau perannya dalam pendapatan nasional, seperti 

meningkatnya produksi atau output diberbagai sektor, dimana investasi 

tersebut ditanam pada khususnya dan sektor lain pada umunya. Dari 

segi pendapatan, dengan adanya investasi tersebut dapat dihitung 

seberapa besar peningkatan pendapatan yang diterima oleh berbagai 

golongan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan tingkat 

kesejahteraannya. Pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan 

masyarakat, sehingga dapat mendongkrak kegiatan perekonomian 

lainnya (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

e. Aspek Keuangan  

 Aspek Aspek keuangan membicarakan tentang bagaimana 

mengitung kebutuhan dana baik kebutuhan dana untuk aktva tetap, 

maupun dan modal kerja. Selain itu juga sumber dana yang bisa 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut.   

Aktiva tetap yang diperlukan untuk investasi bisa diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

 

 

1) Aktiva tetap berwujud  

 Tanah dan pengembangan lokasi:  biaya termasuk harga tanah, biaya 

pendaftaran, pembersihan, penyiapan tanah, pembuatan jalan ke jalan 
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terdekat, pemagaran,dan sebagainnya. Bangunan dan perlengkapan, 

ini termasuk bangunan untuk pabrik, bangunan adminitrasi, gudang, 

untuk pembangkit tenag, pos-pos keamanan, dan sebagainya,. 

 Pabrik dan mesin-mesin, ini merupakan komponen terbesar dari 

investasi.Termasuk di dalamnya adalah biaya bangunan pabrik, harga 

mesin. Biaya pemasangan,biaya pengangkut, suku cadang, dan lain 

sebagainya. 

2) Aktiva tetap tidak berwujud  

  Aktiva tetap tidak berwujud misalnya: patenrt, lisensi, pembayaran 

dan lain sebagainya. Biaya pendahuluan terdiri dari biaya studi 

pendahuluan penyiapan pembuatan laporan studi kelayakan, survey 

pasar, “legal fee” dan sebagainya.Biaya sebelum Operasi adalah 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum berproduksi 

secara komersial. Komponen yang utama adalah biaya penarikan 

tenaga kerja , biaya latihan, biaya-biaya selama masa produksi 

percobaan.  

 

 

3) Sumber Dana  

 Pada dasarnya pemilihan sumber dana bertujuan untuk memilih 

sumber dana yang pada akhirnta bisa memberikan kombinasi dengan 

biaya yang terendah, dan gidak minimbulkan kesulitan likuiditas bagi 
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proyek atau perusahaan yang mensponsori proyek tersebut ( artinya 

jangka waktu pengambilan sesuai dengan jangka waktu penggunaan 

dana). 

6) Kriteria Penilaian Investasi 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk 

menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek 

keuangan perlu dilakukan dapat diukur dengan beberapa kriteria. 

Setiap penilaian layak diberikan nilai yang standart untuk usaha yang 

sejenis dengan cara membandingkan dengan rata-rata industri atau 

target yang telah ditentukan. Beberapa metode, maka kita perlu 

membandingkan metode-metode yang seharusnya dipergunakan 

dalam nilai investasi.Pada umumnya ada 5 (lima) metode yang biasa 

dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilian investasi. Metode-

metode tersebut adalah:  

1. MetodeAverage Rate of Retrun 

Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-

rata yang diperoleh dari suatu investasi. Angka yang dipergunakan 

adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau averade 

investment. Apabila lebih besar dari pada tingkat keuntungan yang 

disyaratkan, maka proyek dikatakan menguntungkan, apabila lebih 

kecil dari pada tingkat keuntungan yang disyaratkan proyek ditolak 

Rumus umumnya : 
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𝐴𝑅𝑅 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐸𝐴𝑇

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝐴𝑇 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 (𝑛)
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

2
 

  Kriteria penilaian untuk Average Rate of Return: 

a. Jika ARR >return yang disyaratkan maka usulan investasi 

tersebut dinyatakan layak (diterima). 

b. Jika ARR <return yang disyaratkan maka usulan proyek 

investasi tersebut dinyatakan tidak layak. 

2. Metode Payback Period (PP) 

 Metode Payback Period (PP) mencoba mengukur seberapa   

cepat investasi bisa kembali. Metode Payback Period (PP) 

merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu usaha dengan cara mengukur 

seberapa cepat suatu investasi kembali. Dasar yang 

dipergunakan dalam perhitungan adalah aliran kas bersih 

(proceed) yang diperoleh setiap tahun bukan laba setelah pajak. 

Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah  pajak 

ditambah dengan penyusutan (dengan catatan jika investasi 

100% menggunakan modal sendiri). 

Rumus Umumnya: 𝑃𝑃 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

𝑘𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑋 1𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 
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 Kriteria penilaian untuk Payback Period: 

a. Jika PP < waktu umur proyek  payback period nya, maka 

usulan investasi diterima. 

b. Jika PP > waktu umur proyek payback period nya, maka 

usulan investasi ditolak. 

3. Metode Net Present Value 

  Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang 

merupakan perbandingan antara PV kas bersih (PV of Proceed) dan 

PV investasi (capital outlays) selama umur investasi.Selisih antara 

nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value 

(NPV). 

Rumus umumnya:  

𝑁𝑃𝑉 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑉 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑉 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  

 Kriteria penilaian NPV adalah: 

a. Jika NPV > 0, maka investasi dapat dilanjutkan 

b. Jika NPV < 0, maka investasi ditolak. 

a) Metode Internal Rate of Retrun 

 Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur 

tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk 

mencari IRR. 



21 
 

 

Rumus Umumnya: 𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
𝑥(𝑖2 − 𝑖1) 

Dimana: 𝑖1, = tingkat bunga 1 (tingkat discountrate yang 

menghasilkan NPV¹). 

𝑖2, = tingkat  bunga  2  (tingkat  discount  rate  yang menghasilkan 

𝑁𝑃𝑉2). 

Dimana:P1 = Tingkat Bunga 1  

P2 = Tingkat Bunga 2 

C1 = NPV 1 

C2 = NPV 2 

Kriteria penilaian IRR: 

a. Jika  IRR> dari  COC,  maka  investasi dapat dilanjutkan. 

b. Jika  IRR< dari  COC,  maka  investasi ditolak. 

5.MetoodeProfitability Indek  

  Profitability Index (PI) atau benefit and cost ratio (B/C 

 Ratio) merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang 

 penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi 

 selama umur investasi. 

 Rumus Umumnya: 𝑃𝐼 =
∑𝑃𝑉 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

∑𝑃𝑉 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑋 100% 

 Kriteria untuk Profitabilitas Indeks: 

a. jika PI  >  1, maka investasi dapat dilanjutkan. 
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b. Jika PI  <  1, maka investasi ditolak. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

 Dalam penelitian Studi Kelayakan Rencana pendirian Rumah 

Makan Kebun Pinang II, yang diukur adalah analisa aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknik dan produksi , aspek manajemen dan organisasi, 

aspek sosial dan ekonomi, dan aspek keuangan. Melalui analisa tersebut 

maka dapat diketahui apakah usaha yang akan dilakukan akan menjamin 

keuntungan dan layak untuk periode atau tahun selanjutnya. Jika layak 

maka perusahaan atau rumah makan kebun pinang dapat dikemabangkan 

atau di lanjutkan, jika tidak layak usaha dapat di hentikan. 

Adapun secara lengkap kerangka pikir penelitian dapat disajikan pada  
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Gambar 2.1 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis 

Menurut Sugiono (2002:51) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori, 

tujuan penelitian dan keadaan di lapangan maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut :rencana pendirian Rumah Makan Kebun Pinang II di Nabire Papua layak 

dilaksanakan dilihat dari NPV, IRR, PP, ARR, dan PI. 


