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ABSTRACT 

A business plan begins with an idea that is obtained by observing the development of 

enterprises that is popular today. A business that grows in Indonesia today is a gourmet 

business, such as restaurants and cafes.  In the business planning, the most important thing 

that has to be done is feasibility study. The function of feasibility study is to help investors to 

predict the opportunities that arise in the future, so that the risk can be minimized.  Business 

feasibility study consists of several aspects that should be studied both as a market and 

marketing aspects, and the aspects of human resource management, technical and 

technological aspects and financial aspects. The feasibility study will result in a decision 

about the feasibility of the business. 

In the decision-making process in a company requires a method you are using a 

method of budgeting for capital that consists of the calculation of the NPV, IRR, PI, and the 

DPP. This method is discussed in the financial aspect that gives rise to a decision if the 

business will run decent or not in accordance with the provisions of each calculation. On 

the basis of the obtained estimates positive NPV Rp 134,105,314.32, IRR of 58.8%, 2.138 

PI, and the DPP for 2 years 6 months. 

Based on the results of the retrieved calculation by the method of capital budgeting, 

it can be concluded that the effort that will be established requirements to run because the 

results of these calculations have met the criteria eligibility of business. 

Keyword: Business feasibility, capital budgeting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seperti yang dapat kita lihat, di negara maju ini masyarakat dituntut untuk 

bekerja lebih keras dan tanpa mengenal waktu sehingga mereka tidak dapat memiliki 

kebebasan dalam menjalankan suatu pekerjaan serta penghasilan yang tidak sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya, sebagian besar dari masyarakat 

yang telah memiliki pekerjaan tetap lebih tertarik dan memilih untuk menjadi seorang 

wirausahawan karena dengan berwirausaha mereka akan lebih banyak memiliki 

kebebasan dalam mengelola bisnisnya dan memiliki peluang pendapatan yang lebih 

besar apabila usaha tersebut berjalan dengan lancar. Akan tetapi, tidak sedikit para 

wirausahawan yang mengalami kerugian yang cukup besar ketika menjalankan 

usahanya. Terdapat berbagai alternatif pilihan industri bagi para wirausaha, seperti 

industri food & beverage, pendidikan, jasa, ritel, industri gaya hidup dan lain-lain. Dari 

semua industri diatas, ada tiga industri yang dinilai paling prospektif, meliputi; kuliner 

(food & beverage), pendidikan dan gaya hidup (Widjajanto, 2008). 

Perkembangan bisnis kuliner di Indonesia saat ini terus meningkat secara 

signifikan seiring dengan bertambahnya tingkat pengeluaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi makanan. Hal ini membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan bagi 

masyarakat saat ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, melainkan juga 

untuk memenuhi kebutuhan tersier yaitu sebagai sebuah gaya hidup (Finandiarsi dan 

Arthi, 2005). 

Seorang investor menanamkan uangnya pada suatu bisnis dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar nilai uangnya tersebut akan bertambah jika ditanamkan pada 

suatu bisnis atau usaha sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan 
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dengan menyimpan atau mendepositokan uang mereka di suatu bank. Untuk itu, investor 

harus mengetahui apakah bisnis yang akan dijalankan tersebut dapat memberikan 

keuntungan atau tidak. Selain itu, ia juga harus mengetahui bagaimana cara mengelola 

bisnis, memenangkan persaingan dan menarik pelanggan (Dahana, 2009). Untuk 

menjawab hal tersebut perlu adanya suatu studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah 

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 (Kasmir dan Jakfar, 2006). Mempelajari secara mendalam artinya 

meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, 

dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode 

tertentu (Kasmir dan Jakfar, 2006).  

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis tersebut mencakup empat aspek yang dapat 

menentukan suatu bisnis tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. Aspek-aspek tersebut 

terdiri aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis produksi dan teknologi, aspek 

manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek yang paling penting dalam 

pengambilan keputusan yaitu aspek keuangan. Analisis aspek-aspek dalam studi 

kelayakan bisnis memiliki keterkaitan antara aspek yang satu dengan yang lain serta 

memiliki kriteria kelayakan tersendiri dalam setiap aspeknya. Aspek pasar dan 

pemasaran memiliki keterkaitan dengan nilai proyeksi penjualan, sedangkan aspek teknis 

dan teknologi serta aspek manajemen dan sumber daya manusia memiliki keterkaitan 

dengan proyeksi biaya pada laporan laba rugi perusahaan. Proyeksi penjualan akan 

berkaitan dengan proyeksi kas masuk, sedangkan proyeksi biaya akan berkaitan dengan 

proyeksi kas keluar. Proyeksi aliran kas masuk dikurangi proyeksi aliran kas keluar akan 

menghasilkan proyeksi aliran kas bersih. Aliran kas bersih tersebut yang digunakan 

untuk melakukan analisis kelayakan pada aspek keuangan (Suliyanto, 2010). 
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Salah satu jenis bisnis kuliner yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat 

ini adalah bisnis kafe. Kafe memiliki arti harafiah yaitu restoran kecil yang melayani 

atau menjual makanan ringan dan minuman, Kafe biasanya digunakan untuk tempat 

rileks atau beristirahat (Kamus Besar Bahasa Indonesia 432). Menurut Frans M.Royan 

(2004) munculnya Kafe di berbagai kota besar rupanya tidak hanya menguntungkan si 

pemilik Kafe dan pencari kerja, Hadirnya Kafe juga melahirkan fenomena sosial dan 

budaya baru. Kafe bukan lagi sekedar tempat untuk minum teh, kopi dan menyantap 

makanan ringan sembari melepas kejenuhan dan melewatkan waktu. Para pencinta kafe 

yang rutin berkunjungpun, melihat ada banyak peluang dan manfaat yang dapat mereka 

dapatkan saat berkunjung ke Kafe. Mereka menjadikan kafe sebagai tempat berkumpul, 

bersosialisasi, berkencan, bertukar pikiran, memperluas jaringan, berbisnis dll (Royan, 

2004). Hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha kuliner sejenis Kafe semakin 

meningkat dan ketat. Persaingan tersebut dapat terlihat dari banyaknya  kafe yang 

menawarkan berbagai macam fasilitas, berbagai ragam makanan serta kualitasnya yang 

selalu diperbaiki untuk menarik konsumen agar lebih unggul dari kafe yang lain. Banyak 

kafe di Jakarta yang memberikan fasilitas-fasilitas seperti free hot spot, tempat yang 

nyaman untuk bertemu kolega dan terdapat pula kafe yang lengkap dengan perpustakaan 

mini di sudut coffeeshop ataupun bekerja sama dengan toko buku sehingga berlokasi di 

dalam toko buku, sehingga konsumen yang datang tidak hanya bisa menikmati minuman 

atau hidangan yang telah dipesannya tetapi bisa browsing internet  atau membaca dan 

belanja buku di kafe tersebut dengan nyaman. Sedangkan dari segi makanan atau 

hidangan, kafe yang ada di Jakarta saat ini banyak yang menawarkan makanan atau 

minuman dengan harga murah tetapi cukup memuaskan para pelanggannya.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu studi 

kelayakan bisnis terhadap pengembangan usaha kafe pada I Supremo Cafe. 
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Pengembangan usaha yang dimaksud adalah membuka outlet kedua dengan 

mengembangkan merek (brand development) sebagai tujuan utama dari pembukaan 

cabang (market oriented). Studi kelayakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai 

kelayakan suatu rencana investasi yang akan dilakukan. Dengan dilakukannya studi 

kelayakan bisnis yang tepat, diharapakan setiap resiko kerugian yang mungkin terjadi 

dapat diminimalisasi. Selain itu, analisa ini digunakan dalam pengambilan keputusan 

apakah investasi bisnis outlet baru Il Supremo Cafe layak untuk dijalankan dengan 

melihat hasil dari analisa keuangannya yang menggunakan metode Capital Budgeting 

yang terdiri dari Net Present Value, Internal Rate of Return, Discounted Payback Period 

dan Profitability Index. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan kedalam suatu 

penulisan dengan menyusun skripsi yang berjudul ” Studi Kelayakan Bisnis Outlet 

Baru Il Supremo Cafe ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memulai sebuah bisnis, seorang investor harus mengetahui apakah bisnis 

yang akan dijalankan tersebut menguntungkan (profitable) dan dapat bertahan lama atau 

tidak. Oleh karena itu, penting adanya sebuah studi kelayakan yang dapat membantu 

para investor untuk memahami bisnis yang akan dijalankan serta mengambil keputusan 

apakah bisnis tersebut layak berdasarkan aspek keuangan didukung dengan aspek 

lainnya seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis produksi dan teknologi, aspek 

manajemen dan sumber daya manusia. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan tepat menuju sasaran sesuai dengan identifikasi 

masalah, maka penulis melakukan pembatasan dalam penelitian, yaitu : 

1. Penelitian dilakukan di Jakarta Selatan dengan daerah Tarogong Raya Cilandak 

yang menjadi fokus lokasi penelitian. 

2. Penelitian difokuskan pada usaha kafe berupa Coffeeshop yang memiliki menu 

utama minuman kopi yaitu outlet baru dari Il Supremo Café. 

3. Data yang digunakan adalah data historis yang didapatkan dari kafe sebelumnya 

(Il Supremo Café) sebagai dasar data biaya investasi dan pelanggannya. 

4. Penilaian kelayakan outlet baru Il Supremo Café dalam penelitian ini berdasarkan 

aspek pasar yang mencakup potensi wilayah, ekonomi/bisnis dan pelanggan. 

5. Penilaian kelayakan outlet baru Il Supremo Café dalam penelitian ini berdasarkan 

aspek pemasaran yang mencakup segmentasi pasar, target pasar, posisi pasar dan 

bauran pemasaran (4 P). 

6. Penilaian kelayakan outlet baru Il Supremo Café dalam penelitian ini berdasarkan 

aspek teknis dan teknologi mengenai rencana produksi, penggunakan teknologi 

dan pengadaan bahan baku. 

7. Penilaian kelayakan outlet baru Il Supremo Café dalam penelitian ini berdasarkan 

aspek manajemen dan sumber daya manusia yang mencakup struktur organisasi 

dan kebutuhan sumber daya manusia. 

8. Penilaian kelayakan outlet baru Il Supremo Café dalam penelitian ini berdasarkan 

aspek keuangan yang meliputi proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi 

laba/rugi dan proyeksi cash flow yang merupakan dasar dari perhitungan analisa 

Capital Budgeting yang terdiri Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 

(IRR), Discounted Payback Period (DPP) dan Profitability Index (PI). Analisa 
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ini merupakan alat pengambilan keputusan kelayakan usaha berdasarkan aspek 

keuangan. 

9. Analisa  pengambilan keputusan kelayakan outlet baru Il Supremo Café 

berdasarkan empat aspek secara bersamaan yang terdiri dari aspek pasar dan 

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

manusia serta aspek keuangan yaitu dengan melakukan analisa perbandingan 

antara hasil keempat aspek yang telah diteliti pada outlet baru dengan hasil 

analisa dari kafe induk. Kafe induk merupakan kafe yang telah berjalan selama 

dua tahun lima bulan dan telah mengalami perkembangan yang bagus sehingga 

dapat menjadi patokan bagi outlet baru yang akan dibuka. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka dapat 

dirumuskan masalah antara lain :  

1. Bagaimana keputusan kelayakan usaha outlet baru Il Supremo Café 

berdasarkan pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, 

aspek manajemen dan sumber daya manusia dan aspek keuangan. 

2. Bagaimana keputusan kelayakan usaha outlet baru Il Supremo Café 

berdasarkan dari keempat aspek yang diteliti (aspek pasar dan pemasaran, 

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

keuangan) 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai penulis melalui 

penelitian ini dengan melakukan studi kelayakan bisnis dalam membuka outlet baru 

Il Supremo café adalah:   

1. Untuk mengetahui apakah outlet baru Il Supremo Café layak untuk 

dijalankan atau tidak ditinjau dari hasil analisa aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber 

daya manusia serta aspek keuangan. 

2. Untuk mengetahui apakah outlet baru Il Supremo Café layak untuk 

dijalankan atau tidak ditinjau dari keempat aspek tersebut. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1.6.1 Bagi Ilmu Pengetahuan Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbandingan bagi penelitian 

yang akan datang dalam melakukan analisis persaingan usaha dan perencanaan 

keuangan. 

1.6.2  Bagi Pengelola 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan dan bahan 

pertimbangan dalam membuka outlet baru pada Il Supremo café. 

 

 

 

 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



8 
 

1.7  Sistematika Penelitian 

1.7.1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian 

yang akan dilakukan serta sistematika penelitian.  

1.7.2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, dan kerangka 

pemikiran yang dibentuk dan diajukan sebagai dasar utama penelitian. 

1.7.3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, yaitu pemilihan objek 

penelitian, data yanga kan dihimpun, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan 

data yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

1.7.4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian serta membahas deskripsi hasil 

penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta analisis terhadap data yang 

diolah.  

1.7.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian, serta saran bagi 

penulis maupun objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Pengertian Bisnis 

 Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk menghasilkan 

laba. Keuntungan didapatkan dari perbedaan (selisih) antara pendapatan dan biaya. 

Keuntungan yang dihasilkan tersebut digunakan untuk menjalankan dan 

mengembangkan bisnis. Keuntungan merupakan imbalan yang diperoleh investor dari 

risiko yang diambil ketika menginvestasikan uang dan waktu mereka ( Griffin dan Ebert, 

2004).  Menurut Brown dan Petrello (1976), bisnis adalah suatu lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan 

masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula 

perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk memperoleh laba. 

Sementara Allan Aufah (2004) mendefinisikan bahwa bisnis adalah suatu 

kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana dari menjual barang 

ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat 

dan terdapat di dalam insdustri. Para pelaku bisnis tersebut biasanya disebut 

wirausahawan. 

Berdasarkan tiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang 

menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan barang dan jasa (create of good and 

service) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui 

transaksi. 
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2.1.2 Faktor-faktor Produksi 

Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya dasar yang digunakan 

perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi 

tersebut terdiri dari (Griffin & Ebert, 2005): 

1. Tenaga Kerja 

Merupakan sumber daya manusia yang berkontribusi secara langsung didalam 

bisnis baik secara fisik maupun intelektual. 

2. Modal 

Adalah dana yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Modal 

dibutuhkan baik untuk permulaan bisnis maupun untuk menjaga bisnis tersebut 

agar tetap berjalan dan berkembang. 

3. Wirausahawan 

Adalah individu yang melihat adanya peluang dan berani menanggung risiko 

yang muncul dari penciptaan dan pengoperasian sebuah bisnis baru. 

4. Sumber Daya Fisik 

Merupakan hal-hal berwujud yang digunakan organisasi dalam menjalankan 

bisnis yang terdiri dari sumber daya alam dan bahan baku, fasilitas perkantoran 

dan produksi, perlengkapan serta peralatan lainnya. 

5. Sumber Daya Informasi 

Merupakan data atau informasi lain yang digunakan dalam suatu bisnis. 

 

2.2 Perencanaan Bisnis 

Rencana bisnis (business plan) adalah dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh 

seorang pengusaha  yang mendeskripsikan semua elemen eksternal dan elemen internal 

yang relevan yang terlibat dalam pembentukan sebuah perusahaan baru (Hisrich, 2009). 
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Menurut Griffin dan Ebert (2005), rencana bisnis adalah dokumen yang dibuat oleh 

wirausahawan yang merangkum strategi bisnis sebagai  usulan bagi perusahaan baru dan 

di implementasikan dalam menjalankan bisnis baru tersebut.  

Perencanaan bisnis adalah rencana-rencana yang berguna bagi perusahaan untuk 

melihat ke depan, mengalokasikan sumber daya, memfokuskan pada key point dan 

menyiapkan diri terhadap peluang dan tantangan (Berry, 2004).  

Berdasarkan hasil pengamatan Dharma (2005) perencanaan bisnis merupakan  

hal penting yang harus dilakukan bagi para wirausahawan dan orang-orang yang terlibat 

di dalam dunia bisnis karena beberapa pertimbangan seperti meningkatkan peluang 

untuk sukses, mengembangkan misi bisnis, menentukan pesaing utama, menentukan cara 

yang benar dalam mengelola bisnis, menentukan penghalang dalam bisnis dan sebagai 

alat pencapaian. 

Z. Heflin Frinces (2005) dalam “Business Plan, Konsep dan Implementasi“, 

menyatakan bahwa keberhasilan dalam hal apapun menurut kaidah umum tidak selalu 

mudah untuk didapatkan, diperlukan kerja keras, keseriusan, ketekunan, dan perhitungan 

dalam membuat perencanaan yang matang, teliti, akurat, dan seksama. Terlebih lagi 

dalam meraih kesuksesan di bidang bisnis, seseorang atau perusahaan harus 

mempersiapkan terlebih dahulu perencanaan bisnis yang dinilai strategis dalam 

menjalankan dan mengendalikan bisnis yang ditekuni karena fungsi perencanaan bisnis 

atau rencana bisnis merupakan alat bantu yang diperlukan untuk semua jenis bisnis. 

Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan bisnis atau 

usaha memerlukan rencana-rencana yang didalamnya terdapat misi dan tujuan dari bisnis 

tersebut, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan organisasi dan 

sebuah strategi untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. 
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2.3 Pengertian Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan adalah 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 (Kasmir dan Jakfar, 2006). 

Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan 

informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut 

dengan menggunakan metode-metode tertentu (Kasmir dan Jakfar, 2006). 

Menurut Subagyo (2008), pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian 

yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk 

dilaksnakan. Tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan 

berdiri bisa berjalan sesuai harapan baik dalam jangka pendek atau panjang serta untuk 

mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam situasi mendukung maupun 

situasi yang tidak mendukung. 

 

2.3.1 Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kashmir dan Jakfar (2006) dalam melakukan studi kelayakan ini, paling 

tidak terdapat 5 (lima) tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu 

dilakukan studi kelayakan, yaitu : 

1. Menghindari risiko kerugian  

Studi kelayakan dilakukan untuk mengatasi resiko kerugian di masa mendatang, 

karena terdapat suatu kondisi ketidakpastian dimasa yang akan datang yang dapat 

menimbulkan resiko. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan namun ada juga yang tidak 

dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah meminimalkan risiko 

yang tidak diinginkan.  
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2. Memudahkan perencanaan  

Dengan meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan 

mempermudah dalam melakukan perencanaan.  

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan  

 Dengan dilakukannya penyusunan sebuah rencana yang benar, akan 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam 

mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.  

4. Memudahkan Pengawasan  

Proses pengawasan jalannya usaha akan menjadi lebih mudah karena sudah ada 

susunan rencana, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal–hal yang 

tidak perlu.  

5. Memudahkan Pengendalian  

Dengan adanya pengawasan maka jika terjadi suatu penyimpangan akan mudah 

terdeksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian terhadap masalah-masalah tersebut 

dan pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. 

 

2.3.2 Aspek – Aspek Studi Kelayakan  

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai 

aspek. Aspek–aspek ini memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian 

tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan 

harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya (Kasmir dan Jakfar, 

2006). Proses analisis setiap aspek saling terkait antara satu aspek dan aspek lainnya 

sehingga hasil analisis aspek–aspek tersebut menjadi terintegrasi.  
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Aspek penilaian dalam studi kelayakan terdiri atas empat aspek, yaitu meliputi : 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Analisis aspek pasar dan pemasaran memegang peranan yang sangat penting 

sebelum melakukan bisnis karena sumber pendapatan utama perusahaan berasal dari 

penjualan produk yang dihasilkan. Analisis pasar menganalisis jenis produk yang akan 

diproduksi, banyaknya produk yang diminta oleh konsumen, serta menganalisi 

banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Sedangkan analisis aspek pemasaran 

menganalisis cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen 

dengan lebih efisien dibanding pesaing ( Suliyanto, 2010 ). 

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau area yang 

mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk 

harga (Fuad, 2006). Sedangkan menurut Mankiw (2003), pasar adalah sekelompok 

pembeli dan penjual berbagai jenis barang dan jasa. Sementara Subagyo (2008) 

mendefinisikan pasar sebagai titik pertemuan antara permintaan dan penawaran jenis 

produk atau jasa sehingga tercapai kesepakatan dalam transaksi. 

 Aspek pasar digunakan untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan 

investasi ditinjau dari segi pasar memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. 

Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar potensi pasar yang ada dan seberapa 

besar market share yang dikuasai oleh para pesaing (Kasmir dan Jakfar, 2006). Analisa 

pasar pada umumnya meliputi hal-hal antara lain :  

a. Target pasar mencakup area pasar dan siapa yang akan menjadi pelanggan bisnis.  

b. Persaingan, identifikasi dari pesaing yang ada, kondisi persaingan di pasar, dan 

variabel kekuatan kelemahan pesaing.  

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



15 
 

c. Mengumpulkan data yang sesuai, yang terdiri dari data primer yaitu data yang 

diperoleh dari penelitian, data perusahaan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari pihak-pihak lain yang masih berhubungan seperti media cetak dan sebagainya.  

d. Menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan. Dalam aspek pasar, dilakukan 

juga analisis permintaan yang menghasilkan suatu perkiraan permintaan terhadap 

suatu produk jasa dan analisa penawaran dari penjual. Dengan adanya perkiraan 

penjualan, perusahaan dapat memperkirakan banyak hal, seperti anggaran perusahaan. 

Permintaan dapat diartikan sebagai suatu jasa yang dibutuhkan konsumen yang 

mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga, penawaran 

adalah kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga (Husein 

Umar, 2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang-

barang lain, biaya faktor produksi, tujuan perusahaan, dan tingkat 

teknologi.Perusahaan dapat mengukur permintaan pasar saat ini dengan cara 

mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, dan 

mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar.  

Mengukur dan Meramal Permintaan 

1. Mengukur permintaan pasar saat ini  

Terdapat dua metode dalam mengestimasi permintaan pasar saat ini, yaitu 

mengestimasi  total  permintaan pasar dan mengestimasi penjualan aktual dan pangsa 

pasar (market share) (Husein Umar, 2007).  

a. Mengestimasi total permintaan pasar 

Total permintaan pasar suatu produk adalah total volume yang dibeli oleh 

sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu dalam 

jangka waktu tertentu dalam suatu lingkungan pemasaran tertentu. 
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b. Mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar 

Perusahaan perlu mengetahui penjualan sebenarnya dari industri yang 

bersangkutan yang terjadi dipasar. Oleh karena itu, perlu dilakukannya 

identifikasi para pesaing serta mengestimasi penjualan dari pesaing yang ada. 

2. Meramal permintaan mendatang 

Terdapat beberapa metode untuk meramal permintaan mendatang, antara lain 

survei niat pembeli, pendapat para ahli dan pendapat para tenaga penjual.  

a. Survei niat pembeli 

 Survei niat pembeli dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden secara 

langsung dengan harapan mereka akan menjawab secara obyektif. 

b. Pendapat para tenaga penjual (Wiraniaga) 

 Perusahaan meminta para tenaga penjualnya untuk mengestimasi penjualan tiap 

produk untuk daerah mereka masing-masing, kemudian semua estimasi individu 

dijumlahkan untuk mendapat ramalan penjualan keseluruhan.  

c. Pendapat para ahli 

Merupakan pendapat yang dihasilkan berdasarkan data dan analisis yang lengkap 

dan ilmiah baik dari para akademisi maupun dari para praktisi. 

Menurut Kotler(2004), pemasaran adalah kegiatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sementara Griffin dan Ebert (2005) 

mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Kegiatan pemasaran 

dilaksanakan oleh produsen untuk melakukan perencanaan dan konsep produk yang akan 

diproduksi, bagaimana produsen harus mendistribusikan produknya dan bagaimana 

produsen dapat memenuhi kepuasan konsumen dan organisasi secara bersamaan.  
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Aspek pasar dan pemasaran memiliki peran penting dalam pelaksanaan studi 

kelayakan bisnis. Hal ini dikarenakan dalam analisa aspek dan pemasaran akan 

dihasilkan kesimpulan apakah produk yang akan dipasarkan mampu diterima pasar 

dengan baik atau tidak. Apabila hasil dari analisis aspek ini menyatakan bahwa produk 

tersebut tidak marketable atau tidak dapat diterima dipasar maka sebaiknya studi 

kelayakan ini dihentikan dan mencari gagasan bisnis yang lain karena analisis terhadap 

aspek lainnya akan menjadi sia-sia apabila produk yang akan dijual tidak mampu 

diterima oleh masyarakat. Sedangkan untuk analisa aspek pemasaran terdiri dari : 

a. Segmentasi Pasar (Segmentation)  

Pasar terdiri dari banyak pembeli yang berbeda dalam beberapa hal, misalnya 

keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian, dan praktik pembeliannya 

(Husein Umar, 2007). Beberapa aspek utama untuk segmentasi pasar adalah aspek 

geografis, demografis, psikografis dan perilaku (Husein Umar, 2007). Komponen-

komponen utama aspek geografis adalah bangsa, Negara, propinsi, dan 

kabupaten/kotamadya. Aspek demografis meliputi usia, jenis kelamin, dan pendapatan. 

Aspek Psikografis meliputi kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian. Aspek Perilaku 

komponennya adalah seperti kesempatan, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap 

kesiapan pembeli, dan sikap.  

b. Menetapkan Pasar Sasaran (Targeting)  

Perusahaan perlu melakukan analisis untuk dapat memutuskan berapa segmen 

pasar yang akan dicakup, lalu memilih segmen mana yang akan dilayani. Analisis dapat 

dilakukan dengan menelaah tiga faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, 

kemenarikan struktural segmen serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Masing - masing faktor dijelaskan secara singkat sebagai berikut :  
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1) Ukuran dan pertumbuhan segmen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data 

tentang penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan penjualan dan margin laba 

yang diharapkan untuk berbagai segmen, lalu pilih segmen yang diharapkan paling 

sesuai.  

2) Kemenarikan struktural segmen, yaitu mempelajari faktor - faktor struktural utama 

yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang karena suatu segmen 

mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang sesuai dengan yang diharapkan, 

akan tetapi belum tentu menarik dari posisi profitabilitasnya.  

3) Sasaran dan sumber daya, yaitu mempertimbangkan sasaran dan sumber dayanya 

dalam kaitan dengan segmen pasar misalnya, keterampilan tenaga pelaksana untuk 

masuk ke pasar itu harus lebih baik dari pada pesaing.  

c. Menentukan posisi pasar (Positioning)  

Tahap berikutnya, perusahaan menetapkan posisi mana yang ingin ditempati. 

Penentuan posisi pasar terdiri dari tiga langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi keunggulan 

kompetitif, yaitu dengan diferensiasi pemasaran perusahaan dari pesaing (2) memilih 

keunggulan kompetitif, yaitu menemukan beberapa keunggulan kompetitif yang 

potensial yang selanjutnya dipilih satu keunggulan kompetitif sebagai dasar kebijakan 

penentuan posisi (3) mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi, yaitu mengambil 

langkah-langkah untuk mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan 

kepada konsumen sasaran.  

d. Marketing Mix (4 P)  

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan kombinasi dari empat variabel 

yang merupakan inti dari dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan (Suliyanto, 2010). Menurut Subagyo (2008), bauran pemasaran merupakan 

cara untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan untuk memperoleh laba. Oleh 
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karena itu, bauran pemasaran menghasilkan berbagai strategi untuk mencapai 

keunggulan bersaing. Adapun perangkat variabel-variabel marketing mix adalah :  

1) Produk  

Berdasarkan tujuan pemakaiannya, barang dapat dikelompokan menjadi dua, 

yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli 

dengan tujuan untuk langsung dikonsumsi, sedangkan barang industri adalah barang 

yang dibeli dengan tujuan diproses terlebih dahulu untuk kepentingan industri 

(Suliyanto, 2010). 

Dalam suatu kondisi persaingan yang sangat ketat, sangatlah berbahaya apabila 

perusahaan hanya mengandalkan produk yang ada tanpa usaha pengembangan. 

Pengusaha harus menentukan produk inti (barang maupun jasa), dan produk tambahan 

(service) lainnya, dengan mempertimbangkan keuntungan yang diharapkan pelanggan 

dan seberapa jauh pesaing dapat menawarkan pula ( Husein Umar, 2007). 

2) Place ( tempat )  

Tempat yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan guna 

menyampaikan atau menyalurkan produk yang ditawarkan agar bisa sampai ke tangan 

konsumen yang memerlukan. Usaha penyaluran ini sangat penting untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen dalam hal ketepatan waktu dan kemudahan untuk mendapatkan 

produk. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap faktor tempat ini adalah saluran 

distribusi, transportasi, lokasi dan persediaan.  

3) Price ( harga ) 

Harga adalah sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Penentuan tingkat harga 

sangat menetukan keberhasilan sebuah bisnis, oleh karena itu analisis yang mendalam 

mengenai faktor-faktor yang yang menetukan tingkat harga diperlukan untuk menetukan 
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harga. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menetapkan tingkat harga antara 

lain : 

a. Cost based pricing ( penetapan harga berdasarkan biaya ) 

Merupakan metode penetapan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan suatu produk. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

Cost Plus Pricing yaitu penetapan harga jual berdasarkan biaya total per unit dalam 

menghasilkan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diharapkan, Mark Up 

Pricing digunakan terhadap produk jadi yang dibeli untuk langsung dijual kembali 

sehingga tidak diperhitungkan biaya dalam menghasilkan barang tersebut dan biasanya  

banyak digunakan oleh pedagang perantara, dan Break Even Analysis yaitu penetapan 

harga berdasarkab break event point kemudian membuat target laba yang dikehendaki. 

b. Value based pricing ( penetapan harga berdasarkan nilai ) 

Merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan satu persepsi nilai dari 

pembeli (bukan dari biaya penjualan ) untuk menetapkan suatu harga. 

c. Competition based pricing ( penetapan harga berdasarkan persaingan ) 

Merupakan metode penetapan harga dengan mempertimbangkan harga yang 

ditetapkan oleh pesaing. 

4) Promotion ( promosi ) 

 Promosi adalah semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produk pada target pasar (Kotler, 1997). 

Berdasarkan definisi tersebut alat promosi terdiri dari  Advertising ( periklanan ) yaitu 

komunikasi non individu dengan sejumlah biaya tertentu melalui berbagai media yang 

dilakukan oleh perusahaan, Personal selling ( penjualan perorangan ) merupakan 

kegiatan penjualan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba dan membujuk 

pembeli untuk melakukan pembelian, Public relation ( publisitas ) merupakan suatu 
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kegiatan pengiklanan secara tidak langsung dimana produk suatu perusahaan 

disebarluaskan oleh media komunikasi tanpa disponsori oleh perusahaan, dan Sales 

promotion ( promosi penjualan ) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mebantu 

mendapatkab konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan selain 

personal selling, periklanan dan publisitas seperti peragaan, pameran dan demonstrasi. 

2. Aspek Teknis dan Teknologi 

 Menurut Husein Umar (2007), aspek teknis dan teknologi dibutuhkan untuk 

meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi rencana bisnis dapat dilaksanakan 

secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek atau operasional 

secara rutin. Studi aspek teknis dan teknologi meliputi : 

1) Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk 

Agar barang atau jasa yang diproduksi dapat memnuhi kebutuhan 

konsumen biasanya didahului dengan kegiatan penelitian pasar dan pemasaran. 

Dari hasil penelitian pasar dan pemasaran tersebut berikutrnya akan ditetapkan 

macam-macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. 

2) Proses pemilihan teknologi untuk produksi 

Pemilihan teknologi untuk berproduksi sangat penting untuk 

meningkatkan efisiensi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan 

produktifitas yang tinggi 

3) Penentuan kapasitas produksi yang optimal 

Rencana kapasitas digunakan untuk mengukur batas kemampuan dari unit 

produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu.  

4) Letak dapur/pabrik dan layout-nya, dan letak outlet dan layout-nya 

Letak dapur sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara 

seksama karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek seperti efektivitas. 
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Efektif atau tidaknya proses produksi tergantung pada layout dapur karena jarak 

berpengaruh terhadap efektivitas waktu penyajian menu. Tata outlet perlu 

diperhatikan karena akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atas kualitas 

suatu jasa. Persepsi pelanggan terhadap suatu jasa umumnya dipengaruhi oleh 

suasana yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa tersebut serta 

pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. 

5) Rencana operasional dalam hal jumlah produksi 

Perencanaan jumlah produksi hendaknya direncanakan dengan baik agar 

jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit (efisien). 

Beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi, 

yang biasanya dijadikan sebagai pembatas bagi jumlah produksi yang akan 

dihasilkan, seperti permintaan, kapasitas pabrik, pasokan bahan baku, modal 

kerja, peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya. 

6) Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi  

Manajemen persediaan barang dilakukan untuk mengantisipasi 

permintaan konsumen yang meningkat secara tajam, atau untuk memasok 

kekurangan bahan baku. Persediaan barang yang tidak lancar akan mengurangi 

jumlah barang jadi yang dapat dihasilkan. 

7) Pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa 

Pengawasan kualitas produk diperlukan untuk dapat menghasilkan produk 

dan jasa yang dapat memnuhi harapan-harapan konsumen. Untuk memahami kualitas 

dapat dilakukan dengan cara : perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan 

perbaikan kualitas. 
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3. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

  Tujuan aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah perencanaan dan 

implementasi bisnis dapat direncanakan , dilaksanakan, dan dikendalikan sehingga 

renbcana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Aspek manajemen terdiri dari 

empat fungsi utama anatara lain, (Husein Umar, 2007) : 

1) Perencanaan (Planning) 

Fungsi perencanaan adalah mencakup proses dalam merumuskan sasaran, menetapkan 

suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut dan menyusun rencana guna menyatukan 

dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Definisi dari sasaran tersebut menurut 

Robbins dan Coutler(2007) adalah hasil yang diinginkan untuk individu, kelompok dan 

seluruh organisasi. Sedangkan pengertian rencana adalah dokumen yang merangkum 

cara mencapai sasaran yang mencakup alokasi sumber daya, penyusunan jadwal dan 

tinbdakan lainnya yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran tersebut. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Fungsi dari pengorganisasian adalah mencakup proses  menentukan tugas apa yang harus 

dikerjakan , siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengelompokan tugas-tugas yang 

harus dikerjakan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkatan apa keputusan harus 

diambil. 

3) Pengarahan / Kepemimpinan (Directing) 

Fungsi kepemimnpinan mencakup proses motivasi kepada bawahannya, memberikan 

pengaruh terhadap individu atau tim pada saat bekerja, memilih saluran komunikasi yang 

paling efektif dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perilaku para 

karyawannya. 
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4) Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian atau pengawasan menurut Husein Umar (2007) di dalam manajemen 

memilki berbagai fungsi pokok antara lain adalah : 

a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan 

melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam 

pengawasan, yaitu dengan pemberian sanksi yang semestinya terhadapa 

penyimpangan tersebut. 

b. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah 

terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan perbaikan, 

c. Dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya 

penyimpangan, sehingga setiap unit organisasi dapat bekerja dalam keadaan 

efektif dan efisien. 

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian yang rutin, 

setiap unit organisasi serta karyawannyta dapat selalu mengerjakan semua tugas 

yang diberikan dengan benar sehingga kemungkinan adanya kesalahan dalam 

pelaksanaan semakin kecil. 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu alat dalam menjalankan suatu bisnis. 

Analisis terhadap sumber daya manusia dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan 

atas sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan suatu bisnis. Analisis 

sumber daya manusia dikakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan kompeten yang disesuaikan oleh kebutuhan. Kajian analisa 

sumber daya manusia mencakup jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan serta 

besaran gaji yang sesuai dengan tugas atau job description dari masing-masing sumber  

daya manusia. 
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4. Aspek Keuangan  

Dalam penyusunan perencanaan bisnis, analisis terhadap aspek keuangan 

merupakan hal yang penting. Dari hasil analisis aspek keuangan dapat diketahui 

kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada. Aspek 

keuangan dapat membantu perusahaan dalam menganalisis kelayakan suatu bisnis 

(Rangkutti, 2006). Aspek keuangan dianalisis dengan menghitung kebutuhan investasi, 

kebutuhan modal kerja, menghitung kebutuhan bahan baku dan pembantu, mengitung 

total biaya produksi dan melakukan penilaian kelayakan bisnis. Analisis aspek keuangan 

bertujuan untuk mengetahui perkiraan dan aliran kas proyek, sehingga dapat diketahui 

layak atau tidaknya rencana bisnis secara financial yang meliputi:  

a. Biaya kebutuhan investasi  

Biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan 

dijalankan (Kasmir dan Jakfar, 2006). Komponen biaya investasi adalah sebagai berikut: 

1. Biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin.  

2. Biaya pembelian aktiva tetap berwujud (tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, 

inventaris kantor) dan aktiva tetap tidak berwujud (hak cipta, lisensi, dan merek 

dagang). 

3. Biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya 

telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan 

biaya lain-lain. 

b. Proyeksi Rugi Laba  

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang 

diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu (Kasmir dan 

Jakfar, 2006).  
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c. Proyeksi Aliran Kas (Cash Flow)  

Laporan aliran kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu 

periode tertentu serta untuk memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan 

menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya (Husein Umar, 2007). 

Penilaian kelayakan investasi didasarkan pada aliran kas (cash flow) dan bukan pada 

keuntungan. Hal ini disebabkan untuk menghasilkan keuntungan tambahan, perusahaan 

harus mempunyai kas untuk ditanam kembali.  Aliran kas adalah usulan pengeluaran 

modal (capital expenditure), yang terdiri dari dua macam aliran kas (cash flow), yaitu 

(Suliyanto, 2010): 

1. Aliran kas keluar neto (net outflow of cash), yaitu aliran kas yang diperlukan 

untuk investasi baru. 

2. Aliran kas masuk neto tahunan (net annual inflow of cash), yaitu aliran kas 

sebagai hasil dari investasi baru tersebut.  

 

2.4 Penganggaran Modal (Capital Budgeting) 

Capital budgeting adalah suatu konsep yang digunakan oleh investor untuk 

menilai kelayakan ide bisnis atau proyek dengan cara membandingkan antara aliran kas 

masuk dengan aliran kas keluar. Terdapat beberapa teknik dan metode yang digunakan 

untuk melakukan penilaian kelayakan bisnis, yaitu Net Present Value, Internal Rate of 

Return, Discounted Payback Period dan Profitability Index (Keown, 2005). 

 

2.4.1 Arus Kas (Cash Flow) 

Proses capital budgeting sangat penting untuk dilakukannya proyeksi arus kas 

dari proyek perusahaan, baik yang akan dikeluarkan sebagai investasi awal maupun arus 

kas yang akan menjadi penerimaan (cash inflows) dan pengeluaran (cash outflows) 
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dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan umur dari manfaat proyek tersebut. Menurut 

Clark (1989), arus kas dalam suatu usaha terdiri dari dua hal yaitu arus kas keluar  (cash 

outflow) dan arus kas masuk (cash inflow) dan selanjutnya apabila diselisihkan dari dua 

arus kas tersebut akan diperoleh arus kas bersih (net cash flow).  

Arus kas keluar dalam suatu usaha atau proyek adalah kas yang dikeluarkan 

untuk membeli harta tetap (barang modal) dan kebutuhan modal kerja bersih seperti 

pembelian mesin baru, peralatan pabrik, bangunan, kendaraan dan lain-lain yang 

dilakukan di awal periode (selama periode konstruksi) dan selama periode operasi yang 

dilakukan baik untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun untuk mempertahankan 

tingkat produksi dan kualitas tertentu akan dimasukkan dalam pembelian harta tetap 

(barang modal). Sedangkan untuk kebutuhan modal kerja setiap periode diperhitungkan 

sebagai perubahan modal kerja dari waktu ke waktu (incremental working capital). Arus 

kas masuk dari suatu usaha adalah pendapatan yang dihasilkan setelah perusahaan mulai 

dioperasikan. Selain dari kegiatan penjualan produk atau jasa, perusahaan bisa 

mendapatkan pendapatan dari penekanan biaya operasional. 

 

2.4.2 Biaya Modal (Cost of  Capital) 

Sumber dana yang digunakan oleh perusahaan, baik yang berupa pinjaman (cost 

of debt) maupun modal sendiri (cost of equity), menanggung suatu beban yang disebut 

sebagai biaya modal (cost of capital). Biaya modal usaha yang menggunakan kedua 

komponen tersebut merupakan rata-rata tertimbang atau disebut juga sebagai weighted 

average cost of capital (WACC) dengan pembobotannya adalah berupa porsi masing-

masing sumber dana yang digunakan. 
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Nilai dari WACC sendiri dicatat dari formula : 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐷

𝐷 + 𝐸
 𝐾𝑑  (1− 𝑡) +  

𝐸

𝐷 + 𝐸
𝐾𝑒  

Dimana: 

D = besarnya pinjaman berbunga yang digunakan (debt) 

E = modal sendiri (equity) 

Kd = cost of debt 

Ke = cost of equity 

t = tarif pajak 

 

2.4.2.1  Biaya Modal Sendiri atau Biaya Ekuitas 

  Biaya ekuitas terdiri dari tingkat bunga bebas risiko (risk free rate) dan premi 

risiko. Premi risiko adalah perbedaan antara tingkat pendapatan yang diharapkan investor 

saat melakukan investasi yang berisiko dengan tingkat pendapatan yang diharapkan saat 

melakukan investasi yang tidak berisiko.  

Dua cara yang umum untuk mengestimasi Biaya Modal Sendiri yaitu : 

I. Required Rate of Return (RRR) 

Formula: RRR = Rf  + Risk Premium 

 

Keterangan: 

Rf  : Risk Free 

Risk Premium : Resiko premium perusahaan 

II. Build-Up Model 

Formula: E(Ri) = Rf + RPm + RPs + Rpu 
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Keterangan: 

E(Ri) : Tingkat pendapatan yang diharapkan oleh pasar atas sekuritas i 

Rf   : Tingkat pendapatan bebas risiko per tanggal penilaian 

RPm : Premi risiko pasar (yang dihitung dengan mengurangkan return pasar 

dengan   tingkat bunga bebas risiko) 

RPs : Risiko premium untuk ukuran kecil 

Rpu : Risiko premium untuk perusahaan tertentu 

 

2.4.3. Metode Analisis Kelayakan Investasi 

Analisis kelayakan investasi digunakan dalam membuat keputusan, metode yang 

digunakannya adalah Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR), 

Profitability Index (PI) dan Discounted Payback Period (DPP). Dasar perhitungan dari 

keempat metode tersebut adalah aliran kas (cash flow) atau proceeds. Berikut penjelasan 

dari masing-masing metode yaitu : 

1. Net Present Value (NPV) 

Menurut Hayes (2002), Net present value (NPV) adalah salah satu teknik dalam 

capital budgeting untuk mengukur profitabilitas rencana investasi bisnis atau proyek 

dengan menggunakan faktor nilai waktu uang. Metode ini digunakan untuk menghitung 

jumlah ekspektasi dari keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dari proyek atau 

bisnis tersebvut dengan cara melakukan discount terhdap aliran kas masuk dan keluar 

yang diharapakan kembali ke saat ini. NPV merupakan selisih antara present value yang 

didapat dari investasi yang ditanamkan dengan nilai sekarang dari penerimaan arus kas 

masuk dimasa yang akan datang. Rumus dari net present value adalah: 

𝑁𝑃𝑉 =  −Io +   
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1
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Dimana: 

 𝐶𝐹𝑡  = aliran kas per tahun pada periode t 

r = suku bunga (discount rate (cost of capital)) 

Io = investasi awal pada tahun nol 

t = periode 

n = jumlah periode (usia proyek yang diharapkan) 

Aturan dasar investasi adalah sebagai berikut: terima proyek (investasi layak 

dilakukan) jika nilai NPV lebih besar dari nol atau positif sedangkan jika nilai NPV lebih 

kecil dari nol atau negatif, proyek tersebut harus ditolak (investasi tidak layak untuk 

dilakukan). Hal tersebut biasa dikenal dengan sebutan „NPV Rule‟ (Ross, Westerfield, 

Jaffe, 2005). Kriteria tersebut dapat dinyatakan dengan : 

NPV  > 0 : Diterim 

NPV < 0 : Ditolak 

2. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR merupakan metode lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

profitabilitas rencana investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang. IRR adalah 

discount rate atau faktor pendiskonto yang apabila digunakan untuk mendiskonto 

seluruh cash inflows dan salvage value akan menghasilkan jumlah present value yang 

sama dengan jumlah investasi. Jadi dalam hal ini IRR dapat menggambarkan presentasi 

keuntungan secara nyata yang akan diperoleh dari investasi bisnis atau proyek yang 

direncanakan. Formula dari perhitungan IRR sendiri menggunakan rumus yang sama 

dengan rumus NPV. Dalam NPV yang dicari nilai akhirnya dengan menggunakan 

discount rate tertentu di mana discount rate tersebut berasal dari cost of capital bila 

perusahaan sepenuhnya menggunakan equity dan WACC bila terdapat debt. 
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Sementara itu dalam IRR yang dicari adalah nilai discount rate yang dapat 

memberikan nilai NPV sama dengan nol (zero). Lebih mudahnya maka rumus dari IRR 

adalah: 

0 =  −Io +   
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Dimana: 

CFt = aliran kas 

IRR = discount rate 

Io = investasi awal pada tahun 0 

t = periode waktu (dalam tahun) 

n = jumlah periode (usia sebuah proyek yang diharapkan) 

Apabila perhitungan IRR lebih besar dari pada cost of capital, maka return yang 

dihasilkan akan lebih besar dari yang diharapkan. Dengan return yang lebih besar 

tersebut maka proyek investasi tersebut dapat diterima. Jika IRR lebih kecil dari cost of 

capital-nya maka perkiraan return yang dihasilkan dari usulan investasi akan lebih kecil 

dari yang diharapkan sehingga proyek investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan. 

Terdapat kelebihan pada perhitungan IRR menurut Peterson (2000). Kelebihan 

dari penggunaan metode ini dengan metode lain adalah dampak dari investasi dapat 

dilihat dengan jelas dalam perhitungan, menghitung semua arus kas masuk yang ada, 

mempertimbangkan konsep time value of money dan risiko investasi yang mungkin 

terjadi di masa mendatang. Kelemahan dari penggunaan metode ini adalah membutuhkan 

nilai dari cost of capital, tidak dapat memberikan hasil yang maksimal pada pemilihan 

proyek dengan modal yang berupa rasio serta kurang dapat memberikan keputusan yang 

tepat. 
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3. Profitability Index (PI) 

Profitability index (PI) adalah rasio present value dari cash flow setelah investasi 

awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi awal tahun ke-0. Aturan pengambilan 

keputusan terhadap rasio PI: Proyek investasi akan diterima bila nilai PI > 1 sedangkan 

bila nilai PI < 1 maka proyek tersebut akan ditolak. Nilai dari profitability index dapat 

diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

𝑃𝐼 =  1 +  
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑎𝑠 𝐹𝑙𝑜𝑤

𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Atau 

𝑃𝐼 =  1 +  
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝑜
 

Dimana : 

NPV = Net Present Value of Cash Flow 

Io = investasi awal pada tahun nol 

4. Discounted Payback Periode (DPP) 

Payback Period (PP) merupakan waktu yang diperlukan oleh satu proyek 

investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek 

tersebut. Metode PP ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mengevaluasi 

layak tidaknya suatu proyek dijalankan karena metode perhitungan yang cepat, 

berdasarkan intuisi serta umum digunakan dalam bisnis. Proyek dengan nilai PP yang 

paling kecil merupakan proyek yang akan dipilih oleh perusahaan untuk dijalankan. Hal 

tersebut dikarenakan semakin kecil nilai PP dari suatu proyek maka semakin kecil risiko 

yang akan dihadapi berkaitan dengan keadaan uncertainty di masa mendatang. Namun 

dikarenakan setiap perusahaan memiliki harapan jangka waktu pengembalian yang 

berbeda maka payback period tersebut harus memperhatikan berapa lama perusahaan 

mengharapkan pengembalian suatu investasi yang ditanamkan pada proyek tersebut. 
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Apabila periode pengembalian berdasarkan pada hasil hitungan lebih pendek dari 

waktu yang diperkirakan, maka proyek investasi tersebut layak untuk dijalankan. Akan 

tetapi apabila sebaliknya dimana periode pengembalian investasi lebih panjang dari 

perkiraan maka proyek tersebut sebaiknya tidak dijalankan. Metode payback period 

memiliki beberapa kelemahan. Salah satu diantaranya adalah tidak adanya pertimbangan 

akan adanya time value of money. Time value of money sangat penting mengingat konsep 

ini menilai bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang dimasa yang akan datang 

yang disebabkan oleh adanya berbagai hal, diantaranya adalah tingkat inflasi. Untuk 

proyek jangka panjang hal ini menjadi perhatian penting dikarenakan adanya perbedaan 

nilai uang tersebut yang akan berdampak pada nominal yang akan mereka terima di 

kemudian hari. 

Discounted Payback Period (DPP) merupakan metode yang sama dengan 

payback period, akan tetapi pada metode ini sudah memasukkan unsur perhitungan time 

value of money maka nilai net cash flow dan investasi merupakan nilai yang sudah di 

present value-kan terlebih dahulu. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Wylma Lukman (2008) dengan judul penelitian “ ANALISIS KELAYAKAN 

BISNIS RESTORAN SUSHI DI KELAPA GADING JAKARTA “  menyatakan bahwa 

berdasarkan analisis dengan menggunakan metode NPV, IRR, PI, dan DPP usaha 

restoran ini layak untuk dijalankan, karena usaha ini memiliki nilai NPV yang positif, 

IRR yang lebih besar dari return yang dikehendaki oleh pemilik modal, nilai PI yang 

lebih besar dari satu , serta DPP yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang berlaku 

pada perusahaan induk (PT.X) dimana waktu pengembalian modal yang telah 

ditanamkan oleh PT. X. dengan memperhitungkan time value of money adalah sekitar 4 
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tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitifitas terdapat tiga variabel asumsi yang paling 

berpengaruh terhadap perubahan nilai NPV yaitu: jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

pengunjung pada satu kali kunjungan, persentase kenaikan harga bahan baku, dan nilai 

dari cost of equity, dimana jumlah uang yang dikeluarkan oleh pengunjung pada satu kali 

kunjungan merupakan variabel asumsi yang paling berpengaruh terhadap perubahan 

NPV. 

Agung Eka Dahana (2009) dengan judul penelitian “ ANALISA 

PENGEMBANGAN USAHA DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL BUDGETING 

PADA RESTORAN CEPAT SAJI TERWARALABA “ menyatakan bahwa berdasarkan 

analisis aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa proyek hanya dapat dijalankan pada 

kondisi moderate dan optimis, sedangkan pada kondisi pesimis tidak dapat dijalankan. 

Hal tersebut dapat terlihat dari nilai NPV yang positif pada kondisi moderate dan 

pesimis, nilai IRR yang lebih besar dari cost of equity nya, jangka waktu pengembalian 

investasi yang tidak terlalu lama yaitu berkisar anatar 3 sampai 4 tahun. 

 Avian Dwi Putra (2010) dengan judul penelitian “ STUDI KELAYAKAN 

BISNIS BAMBA‟S COLD & CREAMERY DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL 

BUDGETING “ menyatakan bahwa sebuah gagasan bisnis tidak dapat diaplikasikan 

secara langsung tanpa dilaksanakan studi yang mendalam terlebih dahulu. Adanya resiko 

kegagalan dan kehilangan atas dana yang digunakan sebagai modal, membuat studi 

kelayakan bisnis sebagai suatu hal penting yang harus dilaksanakan. Berdasarkan hasil 

analisa keuangannya kepada perhitungan Net Present Value diperoleh hasil positif yang 

mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan dan usaha ini dapat 

dikatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil perhitungan Internal Rate of Return 

diperoleh hasil return yang mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan 

dan dapat dikatakan usaha ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan pada perhitungan 
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Discounted Payback Period diperoleh hasil yang mampu memenuhi kriteria kelayakan 

yang telah ditentukan dan usaha ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan 

Profitability Index diperoleh hasil yang mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah 

ditentukan sehingga usaha ini layak untuk dijalankan.  Berdasarkan dari hasil 

keseluruhan dari perhitungan semua metode menunjukan semua nilai memenuhi kriteria 

dan justifikasi kelayakan sehingga gagasan bisnis ini layak untuk diterima dan dijalankan 

namun dengan memperhatikan analisis sensitivitas, manajemen harus memperhatikan 

dan mengendalikan dengan ketat komponen jumlah penjualan, harga dan biaya tetap. 

Bogi Sukmono (2008) dengan judul penelitian “Business Plan PT XYZ Produsen 

Bramante Furniture, Tinjauan dan Analisis Keuangan” . PT XYZ adalah sebuah usaha 

bisnis yang bergerak di industri furnitur. Analisa industri dengan menggunakan Porter‟s 

Five Forces Model, menunjukkan bahwa persaingan industri ini semakin ketat dengan 

hadirnya produk furnitur impor seperti Da Vinci, Vivere, Veranda dan lain-lain yang 

juga membidik kalangan menengah atas. Namun, saat ini persaingan lebih bersifat 

fragmented, dimana para produsen memiliki pasar masing-masing dengan karakter 

konsumen yang berbeda. Hal ini memberikan sebuah peluang akan masuknya ide baru 

yang memberikan nuansa diferensiasi yang berbeda dari sebelumnya.  

Strategi bisnis yang digunakan oleh PT XYZ adalah diferensiasi focus. Hal ini 

tercermin dalam penggunaan bahan bakunya yang berbeda dengan para pesaingnya, 

desain furnitur yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen serta dalam hal 

penyediaan layanan kepada konsumen. Dalam pengaturan sumber daya manusia yang 

dimiliki, PT XYZ memiliki budaya organisasi innovation, commit to excellence, 

integrity, clean and healthiness, dan terakhir process and result oriented Strategi 

keuangan PT XYZ diarahkan pada optimalisasi alokasi dana investasi dengan sasaran 

memberikan tingkat pengembalian biaya modal bagi para pemilik modal. Adapun 
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penentuan risk premium ditentukan berdasarkan besarnya Suku Bunga Bank Indonesia 

(SBI). Sedangkan untuk analisa kelayakan digunakan tiga metode, yaitu Net Present 

Value (NPV), Modified Internal Rate of Return (MIRR), dan Discounted Payback Ratio. 

Berdasarkan analisa keuangan, diperoleh bahwa PT XYZ membutuhkan initial outlay 

sebesar Rp 5.283.028.000,-. NPV yang diperoleh bernilai positif sebesar Rp 

13.318.011.097,- dengan MIRR 51% yang berada di atas biaya modal 23.02%. 

 

2.6 Rerangka Pemikiran   

Proses penyusunan penelitian ini diawali dengan menentukan aspek-aspek apa 

saja yang akan diteliti. Aspek-aspek studi kelayakan yang akan diteliti meliputi aspek 

pasar dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia serta aspek keuangan pada 

outlet baru Il Supremo café. Data-data secara keseluruhan dari semua aspek  kemudian 

diolah. Pengolahan data dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan layak atau 

tidak layak suatu bisnis dijalankan berdasarkan aspek-aspek yang dinilai. Rerangka 

pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



37 
 

                     Rerangka Pemikiran 

 

                Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi kasus/observasi, yaitu pengujian secara rinci 

terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau 

satu peristiwa tertentu. Objek penelitian ini adalah sebuah kafe (coffee shop) yang 

terdapat didaerah Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan rencana bisnis Il 

Supremo Café untuk mengembangkan usahanya dengan membuka outlet baru. Dalam 

penelitian ini akan digunakan analisis studi kasus untuk melakukan analisis mendalam 

terhadap situasi yang dialami pada saat dilaksanakannya penelitian. Observasi ini 

dilakukan  pada bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2011. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis Il Supremo Café ditinjau 

dari aspek-aspek yang telah dibahas seblumnya. 

Pertimbangan dalam memilih Il Supremo Café sebagai objek penelitian yaitu 

karena kafe tersebut akan mengembangkan usaha yang sudah ada dengan membuka 

outlet baru di daerah yang berbeda dan penting adanya suatu studi kelayakan bisnis 

terhadap usaha yang akan dikembangkan untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak 

untuk dilaksanakan atau tidak. Selain itu, lokasi outlet baru yang beralamat di Jalan 

Tarogong Raya Cilandak, Jakarta Selatan ini dapat dijangkau sehingga menjadi bahan 

pertimbangan pemilihan objek penelitian. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan 

biaya dalam penelitian ini, serta pertimbangan akses kemudahan dan kelengkapan dalam 

memperoleh data dan informasi. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :  

1. Data primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, sehingga 

tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file (Maholtra, 

2005). Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita 

jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 

informasi ataupun data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan 

pengamatan dan observasi secara langsung di lapangan dengan melakukan kunjungan ke 

berbagai tempat seperti Hero Tarogong, Restoran ataupun Kafe sekitar Jl. Tarogong 

Raya serta menyebar kuesioner di Periplus Bookshop cabang Tarogong sebagai target 

utama calon pelanggan usaha yang diteliti karena lokasi usaha yang berada tepat didalam 

toko buku tersebut. Contoh kuesioner terlampir pada lampiran 4. Selain itu, untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dilakukan pula wawancara langsung kepada 

narasumber penelitian (terlampir pada lampiran 5). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

penelitian, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain 

dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial 

(Maholtra, 2005). Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang mengumpul data yang diperoleh dengan jalan membaca dan 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan harapan 

dapat membantu pelaksanaan penelitian sehingga penulis dapat memperoleh  informasi 

yang dibutuhkan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti. 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

pada Il Supremo Café yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan : 

a. Survei 

Survei dilakukan terhadap masyarakat calon target pasar, untuk mengetahui 

keinginan (minat beli) dan besarnya kebutuhan calon target pasar dalam mengkonsumsi 

produk yang akan dihasilkan. 

b.  Wawancara  

Wawancara dilakukan terhadap pemilik perusahaan (calon pelaku bisnis) yang 

akan diteliti untuk memperoleh informasi atau data internal perusahaan yang diperlukan 

dalam penelitian studi kelayakan bisnis. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap 

pelanggan atau konsumen yang terdapat pada usaha sebelumnya (kafe pertama) untuk 

mengetahui tingkat keinginan pelanggan untuk berpindah jika terdapat usaha yang sama 

di lokasi yang berbeda. 

c.  Observasi/Pengamatan 

Observasi merupakan metode pegumpulan data primer mengenai prilaku manusia 

serta berbagai fenomena kegiatan bisnis tanpa mengajukan pertanyaan atau interaksi 

dengan individu-individu yang diteliti (Hermawan, 2009). Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan di lokasi sekitar tempat bisnis yang akan dijalankan diantaranya dengan 

melakukan observasi terhadap pesaing yang terdapat didaerah tersebut untuk mengetahui 

bagaimana potensi bisnis dari bisnis pesaing sejenis sehingga diperoleh suatu informasi 

tentang siapa dan berapa banyak pelanggan kafe pesaing, kemampuan untuk membayar 
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dari pelanggan, menu yang paling diminati oleh pelanggan serta waktu dimana lebih 

banyak pelanggan mengunjungi kafe pesaing (traffic hour). 

2. Data Sekunder 

Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

meneliti dan mempelajari literatur, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang pasar dan pemasaran, perkembangan 

harga dan penjualan produk yang akan dihasilkan, perkembangan pendapatan 

masyarakat dll. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang lengkap 

bagi pembahasan skripsi.  

 

3.2.3   Metode Pengambilan Sampel 

 Metode sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu setiap 

responden yang memenuhi kriteria populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan sampel dengan cara ini tidak 

menghiraukan prinsip-prinsip probability (Maholtra, 2007). Hasil yang diharapkan hanya 

merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan.  

Teknik pendekatan yang digunakan adalah judgemental sampling. Alasan 

digunakannya pendekatan judgemental sampling adalah karena sampel yang digunakan 

dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang disesuaikan oleh peneliti dan tujuan 

penelitian (Malhotra, 2007). Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia 

adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian. 
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3.3. Metode Analisis Data 

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan membuat 

penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu (Maholtra, 2005). Dalam penelitian kualitatif, tidak 

menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer, sehingga tidak memiliki 

hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang meliputi pengumpulan 

dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi 

yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau 

kelompok fenomena (Maholtra, 2005). Penelitian ini juga menggunakan sebuah 

kuesioner untuk melakukan survei pasar dimana hasil kuesioner tersebut digunakan 

untuk mendukung data-data maupun gambaran yang dibutuhkan dalam setiap aspek 

kelayakan bisnis sehingga setiap pertanyaan dari kuesioner memiliki jumlah pilihan 

jawaban yang berbeda-beda dan tidak dapat dilakukan uji secara statistik. Oleh karena 

itu, acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumya berupa dokumen.  

Proses pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data dari berbagai 

sumber informasi yang didapat. Pengolahan data menggunakan Ms. Word dan Ms. 

Excel. Data-data tersebut selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan aspek-aspek dan 

metode yang diteliti dalam penelitian ini. 

 Pelaksanaan kegiatan untuk menentukan kelayakan bisnis akan menghasilkan 

suatu kesimpulan tentang kelayakan sebuah gagasan bisnis untuk dilaksanakan. 

Menentukan kelayakan suatu gagasan bisnis dilakukan dengan cara melakukan analisa 

aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, terutama analisis terhadap aspek 

keuangan karena aspek ini merupakan hasil akhir dari aspek-aspek sebelumnya. Berikut 

ini adalah rincian pengolahan data pada masing-masing aspek penelitian: 
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3.3.1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Dalam aspek pasar dan pemasaran, pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi langsung ke masyarakat sebagai target pasar, sehingga dapat diperoleh data 

tentang tanggapan dan kesediaan masyarakat dalam menggunakan produk yang 

dihasilkan perusahaan yang menghasilkan proyeksi permintaan yaitu dengan 

menggunakan analisis permintaan (demand) dan penawaran (supply). Untuk mengetahui 

kondisi pasar yang akan dihasilkan maka penulis mengamati pelaku usaha sejenis yang 

ada disekitar tempat perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan informasi internal 

perusahaan yaitu berupa strategi pemasaran yang paling tepat yang digunakan untuk 

memasarkan produk, penulis mewawancarai pemilik perusahaan. (calon pelaku bisnis. 

Untuk mengetahui kemampuan para pemasok dalam menyediakan bahan baku, bahan 

setengah jadi dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan proses produksi, penulis 

mewawancarai para pemasok.   

 Dari data yang telah dikumpul akan diolah sehingga menghasilkan data kualitatif 

dan kuantitatif dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar. Pengolahan data dalam 

aspek pasar dan pemasaran meliputi:  

1. Potensi Wilayah Outlet Il Supremo Café Jakarta cabang Tarogong menggunakan 

analisis data letak geografis Il Supremo Café Jakarta cabang Tarogong, jumlah 

penduduk di kecamatan Cilandak dan tingkat persaingan usaha kafe disekitar 

lokasi. 

2. Potensi Ekonomi/Bisnis Outlet Il Supremo Café cabang Tarogong menggunakan 

analisis data hasil kuesioner tentang pendapatan rata-rata responden/pengunjung 

serta kondisi persaingan usaha sejenis di wilayah tersebut yang diperoleh dari 

hasil pengamatan/observasi.  
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3. Potensi Pelanggan Outlet Il Supremo Café Jakarta cabang Tarogong 

menggunakan data kuesioner dari 30 responden yang merupakan masyarakat 

yang beraktifitas disekitar lokasi usaha terutama pelanggan dari toko buku yang 

berlokasi di satu tempat (satu ruangan) dengan kafe yang akan dijalankan serta 

pelanggan dari Hero Supermarket yang berlokasi di satu area. Hal ini disebabkan 

karena pelanggan tersebut merupakan salah satu target pasar utama yang 

ditetapkan.  

Hasil dari pengolahan aspek pasar, kemudian dapat disimpulkan apakah outlet Il 

Supremo Café Jakarta cabang Tarogong layak ditinjau dari potensi wilayah, potensi 

ekonomi bisnis, dan potensi pelanggan di wilayah setempat. Sedangkan hasil dari 

pengolahan aspek pemasaran, kemudian dapat disimpulkan apakah outlet Il Supremo 

Café Jakarta cabang Tarogong layak ditinjau dari segmentasi, target, positioning dan 

penjabaran marketing mix (4 P) yang dimiliki oleh Il Supremo Café. 

 

3.3.2 Aspek Teknis dan Teknologi 

Pada aspek ini dibutuhkan data tentang lokasi bisnis, luas produksi, mesin, 

peralatan, teknologi dan layout. Untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maka 

penulis mewawancarai pemilik tempat yaitu pihak toko buku untuk memperoleh data 

tentang kondisi masyarakat sekitar, serta kondisi air, listrik, energi dan sebagainya. 

Mewawancarai konsultan tata ruang yang telah disediakan oleh pemilik tempat, untuk 

memperoleh data tentang kondisi tata ruang yang terbaik bagi bisnis yang akan 

dijalankan, dalam hal ini menentukan letak usaha/outlet lokasi Il Supremo Café cabang 

Tarogong Raya, serta menentukan letak dapur, bar, toilet, tempat makan, kasir dll. 

Mewawancarai pakar dari usaha sejenis Dave Shenandoah sebagai konsultan usaha kafe, 

untuk mengetahui hal-hal teknis yang dapat menjadi pendorong dan penghambat bisnis, 
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sehingga dapat menentukan strategi produksi, perencanaan produk dan kualitas dalam 

hal ini menganalisis strategi yang digunakan dalam merencanakan suatu produk 

minuman kopi dan kualitasnya.  

Mewawancarai calon pemasok teknologi mesin dan peralatan yaitu Toffin 

Product, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin dan peralatan yang akan 

digunakan, yaitu dengan memilih teknologi yang tepat guna sehingga kinerja yang 

diharapkan dari teknologi tersebut jelas yaitu memilih mesin kopi dengan teknologi yang 

paling efektif dan efisien sehingga dapat diketahui kapasitas produksi yang optimal, baik 

dalam rangka pemenuhan permintaan pasar sasaran maupun perencanaan peningkatan 

pangsa pasar, selain itu juga dapat menentukan perencanaan operasional, misalnya dalam 

hal jumlah produksi yaitu jumlah minuman kopi yang akan terjual dan pengawasan 

terhadap kualitas minuman kopi yang dihasilkan. Mewawancarai pengguna teknologi, 

mesin dan peralatan yaitu pekerja pada kafe sebelumnya untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan mesin dan peralatan yang akan digunakan berdasarkan pengalaman. 

3.3.3.  Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Pada aspek ini dibutuhkan data mengenai struktur organisasi, tahap-tahap 

pelaksanaan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan dalam bisnis ini, tugas dari masing-masing 

sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengolahan data dalam aspek manajemen diolah 

di Ms. Word dan MS. Excel sehingga menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif dalam 

bentuk tabel, grafik, maupun gambar. Pengolahan tersebut menggunakan data yang 

dikumpulkan melalui observasi di Il Supremo Café cabang Terogong Raya. Pengolahan 

data dalam aspek manajemen meliputi:  

1. Membuat struktur organisasi Il Supremo Café cabang Terogong Raya.  

2. Memaparkan Sumber Daya Manusia Il Supremo Café cabang Terogong Raya, 

serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. 
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3. Menguraikan kebutuhan infrastruktur Il Supremo Café cabang Terogong Raya 

mulai dari renovasi bangunan sampai penyediaan peralatan kafe. 

4. Menganalisis kebutuhan jumlah tenaga kerja pada Il Supremo Cafe cabang 

Terogong Raya. 

 

3.3.4 Aspek Keuangan 

Data-data yang dibutuhkan dalam aspek ini antara lain adalah : 

1. Sumber dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha baik yang 

bersumber dari modal sendiri maupun bersumber dari hutang. 

2. Perincian biaya investasi 

3. Umur ekonomis dari setiap barang investasi dan rencana biaya operasional. 

4. Inflasi sebagai dasar untuk memproyeksikan kenaikan biaya operasional 

5. Tingkat suku bunga bebas risiko (Rf) yang merupakan tingkat suku bunga bebas 

risiko yang berasal dari Bank Indonesia (SBI) 

6. Premi resiko Indonesia yang mencakup premi risiko ekuitas secara umum. 

Untuk dapat memperoleh data tersebut maka dilakukan wawancara terhadap calon 

pelaku usaha, untuk mengetahui kesiapan permodalan serta sumber-sumber dana yang 

akan digunakan untuk menjalankan usaha. Mewawancarai pemasok barang yaitu 

Quintinos Coffee, PT Sukanda Jaya, PT Sarana Kulina, PT Three Bean Indonesia, 

Delikatesa, PT Prambanan Kencana, PT Karunia Sukses Gemilang untuk mengetahui 

harga-harga barang sehingga dapat melakukan perincian biaya investasi dan operasional 

yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Mencari informasi mengenai tingkat suku 

bunga dan tingkat inflasi yang sedang berlaku. 

Analisis terhadap aspek keuangan melibatkan analisis terhadap Net Present 

Value, Internal Rate of Return, Discounted Payback Period, dan Profitability Index. 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



47 
 

Analisis yang dilaksanakan memberikan nilai-nilai kelayakan untuk melihat kelayakan 

suatu bisnis, ketika hasil dari analisis tidak memenuhi syarat maka gagasan tersebut 

hendaknya tidak dijalankan atau dapat dijalankan dengan beberapa perubahan dan 

penyesuaian. Table 3.1 dibawah ini dapat menjelaskan kriteria dari nilai-nilai kelayakan 

terhadap gagasan bisnis yang diajukan. 

Tabel 3.1 

Kriteria Kelayakan Il Supremo café 

No Kriteria Kriteria Kelayakan 

1 Net Present Value > Rp. 0,00 

2 Internal Rate of Return >Biaya Modal (Cost of Equity) 

3 Discounted Payback Period <3 Tahun 

4 Profitability Index ≥ 1,0 

Sumber : Keown (2005) 

 

3.3.5 Teknik Pengambilan Keputusan Studi Kelayakan Bisnis 

 Setiap aspek memiliki sub aspek yang diteliti dan dianalisa yaitu delapan sub 

aspek. Setiap sub aspek memiliki bobot kepentingan yang sama yaitu 12,5% dari 100%. 

Akan tetapi, dari setiap aspek memiliki jumlah sub aspek yang berbeda satu sama lain 

sehingga terdapat aspek yang mempunyai bobot terbesar dari yang lainnya karena 

keterbatasan penelitian dari setiap aspek yang diteliti. Batas minimum hasil analisis studi 

kelayakan dapat dikatkan layak diasumsikan sebesar 1,5 yaitu berasal dari empat sub 

aspek memenuhi kriteria dan empat sub aspek lainnya tidak memenuhi kriteria. 

Setelah melakukan proses analisis studi kelayakan bisnis maka diperoleh hasil 

analisis sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Kriteria Hasil Analisis Studi Kelayakan Bisnis 

Aspek-aspek 
Standard Kafe 

Terdahulu 

Evaluasi Penilaian 

1 2 

Aspek Pasar dan Pemasaran 
 

Tidak Layak Layak 

Kemampuan mencapai volume 

penjualan yang 

menguntungkan (net income 

tahun pertama) 

3% dari total 

pendapatan 

Net income tahun 

pertama <3% 

Net income tahun 

pertama >3% 

Biaya yang dianggarkan untuk 

melakukan promosi selama 

satu tahun 

4% dari total 

pendapatan 

Biaya promosi satu 

tahun >4% 

Biaya promosi satu 

tahun <4% 

Aspek Manajemen dan SDM   

Ketersediaan tenaga kerja 

untuk menjalankan bisnis 

Disesuaikan dengan 

kebutuhan dan 

anggaran biaya 

untuk tenaga kerja 

yaitu 19% dari 

pendapatan  

Tenaga kerja tidak 

tersedia dengan baik 

sehingga kurang atau 

melebihi kebutuhan dan 

tidak sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan 

(>19%) 

Jumlah tenaga kerja 

mencukupi jumlah 

yang dibutuhkan dan 

biaya sesuai dengan 

yang dibutuhkan 

(<19%) 

Aspek Teknis dan Teknologi   

Ketersediaan mesin dan 

peralatan 

 Sebagian mesin 

dan peralatan telah 

disediakan oleh 

pemilik tempat 

sehingga untuk 

melengkapinya 

membutuhkan biaya 

sebesar Rp 

38.927.000  

Mesin, peralatan dan 

perlengkapan tidak 

disediakan sepenuhnya 

oleh pihak pemilik 

tempat hanya sebagian 

kecil yang 

menghabiskan biaya 

sedikit sehingga biaya 

yang dikeluarkan 

penyewa cukup besar 

yaitu lebih besar dari 

Rp 50.000.000 

Sebagian mesin dan 

peralatan disediakan 

oleh pemilik tempat 

dan menghabiskan 

biaya kurang dari Rp 

40.000.000 untuk 

melengkapi yang 

sudah ada 

Aspek Keuangan   

Net Present Value 
 Rp 75.616.389 ( > 

dari investasi)  
Bernilai negatif Bernilai Positif 

Internal Rate of Return 55.7% < 50% > 56% 

Discounted Payback Period 2 Tahun, 5 Bulan > 3 tahun < 3 tahun 

Profitability Index 2.43 < 1 > 2.4 

Sumber : Suliyanto (2008) dan Il Supremo Café  
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Keterangan Kriteria Hasil Evaluasi : 

< 1,5 = Tidak layak, yaitu hasil dari evaluasi yang diperoleh tidak memenuhi standar 

yang telah ada sehingga tidak layak untuk diterima. Sebaiknya usaha tidak dijalankan 

karena tidak sesuai dengan kriteria dan standar yang ada. 

≥ 1,5 = Layak, yaitu hasil evaluasi yang diperoleh telah memenuhi standar yang ada dan 

memilki nilai yang lebih besar dari standar yang sehingga dapat dikatakan layak untuk 

dijalankan. Usaha ini dapat dijalankan dan dilaksanakan karena telah memenuhi kriteria 

yang ada. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Kopi merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia saat 

ini. terlihat dari kenaikan jumlah kopi yang dikonsumsi pada periode 2010-2011 yaitu 

131,5 juta karung (Data USDA/US Department of Agriculture, 2010). Peningkatan 

tersebut berasal dari konsumsi kopi di Brasil maupun 27 negara yang tergabung dalam 

Uni Eropa. Indonesia adalah  Negara ketiga penghasil kopi terbesar di dunia setelah 

Brasil dan Vietnam. Sebagai salah satu Negara penghasil kopi terbesar di dunia tingkat 

konsumsi kopi di Indonesia juga terus meningkat. Dengan meningkatnya tingkat 

konsumsi masyarakat terhadap kopi, pemilik Il Supremo Café melihat peluang usaha 

yang besar di bidang  coffee shop, sehingga ia memutuskan untuk mengembangan 

usahanya dengan membuka cabang baru. Munculnya ide untuk membuat usaha ini juga 

berawal dari kesukaan pemilik meminum kopi, selain itu pemilik juga memiliki 

pengetahuan yang luas terhadap kopi sehingga ia memutuskan untuk membuka usaha ini 

dan mengembangkannya. 

Il Supremo Café adalah sebuah coffee shop yang terdapat didalam sebuah toko 

buku ternama sehingga dapat memberikan suasana dan pengalaman baru terhadap 

pelanggannya. Il Supremo Café dapat dikategorikan kedalam sebuah kafe karena tidak 

hanya menawarkan minuman kopi dengan rasa yang beragam tetapi disertai dengan 

menu pelengkap yang menggoda selera dan makanan utama seperti pasta, nasi dan 

sandwich. Hal tersebut didukung juga dengan suasan nyaman yang tercipta dari interior 

coffee shop yang ditata sedemikian rupa sehingga memancarkan ketenangan dan 

kenyamanan diiringi dengan musik lembut yang dapat menciptakan suasana tenang bagi 

peminat yang berada di dalamnya. Coffee shop ini juga kami rancang sedemikian rupa 
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hingga bisa dijadikan tempat untuk berbicara masalah bisnis karena dilengkapi dengan 

akses free hot spot untuk internet, sekedar duduk sambil menikmati suasana, 

perkumpulan mahasiswa, acara keluarga, ataupun sebagai tempat sarapan dan bersantai 

di sore hari. 

Produk yang ditawarkan oleh Il Supremo Café sudah pasti adalah kopi, namun 

kopi yang ditawarkan oleh Kafe ini berbeda dengan coffee shop lainnya karena pemilik 

Kafe ini meracik sendiri kopi yang digunakan untuk disajikan kepada pelanggan. Selain 

kopi yang digunakan hasil dari racikan sendiri dan memiliki cita rasa yang berbeda, Il 

Supremo Cafe juga menjual jenis-jenis kopi lainnya seperti kopi Luwak, Toraja, Jawa, 

Papua, Sumatra dan lainnya yang sebagian besar berasal dari pertanian kopi di Indonesia. 

Selain menawarkan kopi sebagai produk utama, Kafe ini juga menawarkan pastry 

sebagai makanan pendamping kopi, dan menu makanan lainnya seperti pasta dan 

sandwich serta menu makanan sarapan seperti roti, telur, sereal dan pancake. Selain 

menawarkan kopi yang memiliki cita rasa yang baik dan berbeda dengan coffee shop 

lainnya, Kafe ini juga menawarkan suasana yang nyaman karena kafe ini berada dalam 

sebuah toko buku, sehingga suasana yang ada  sangat nyaman dan tenang. Hal ini tentu 

akan memberikan kesan yang menarik terhadap pelanggan karena selain menawarkan 

cita rasa kopi yang baik, Kafe ini juga memiliki konsep tata ruang yang nyaman dan 

berada di dalam sebuah toko buku. Gambar 4.1 menggambarkan logo dari Il Supremo 

Café. 

 Gambar 4.2 menggambarkan struktur organisasi dari Il Supremo Café, yaitu 

terdiri dari seorang manajer, satu orang supervisor dan lima orang pegawai (barista). 

Struktur organisasi tersebut dibentuk sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh masing-

masing bagian. Pembahasan lebih dalam mengenai struktur organisasi akan dibahas 

dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia. 
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Gambar 4.1 

Logo Il Supremo Café 

 

Sumber : Il Supremo Café 
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       Gambar 4.2 
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4.2 Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Aspek pasar digunakan untuk menilai apakah usaha yang akan dilaksanakan 

ditinjau dari segi pasar memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Dengan 

demikian dapat diketahui seberapa besar potensi pasar yang ada dan seberapa besar 

market share yang dikuasai oleh para pesaing. Berikut adalah hasil analisis aspek pasar 

outlet baru Il Supremo Café Tarogong Raya Cilandak, berdasarkan potensi wilayah, 

potensi ekonomi/bisnis, dan potensi pelanggan : 

1. Potensi Wilayah Outlet Il Supremo café Tarogong Raya Cilandak 

Outlet baru Il Supremo café Tarogong Raya Cilandak terletak di Jl. Tarogong 

Raya, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430 termasuk dalam Kelurahan Cilandak Barat,  

Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan. Batas wilayah dari jalan di Kelurahan 

Cilandak Barat adalah sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pondok Pinang, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pondok Labu sebelah timur berbatasan 

dengan Kelurahan Cilandak Timur dan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Gandaria Selatan. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar 60.918 jiwa dengan luas 

wilayah 6.044 km yang terdiri dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. 

(http//idjakarta.com/selatan/cilandak/cilandakbarat/kodepos12430.html,2011). 

Wilayah ini dikelilingi oleh banyak pemukiman WNI dan WNA berupa 

perumahan, apartemen maupun hotel, Gedung-gedung Sekolah, Gedung Perkantoran dan  

Pusat Perbelanjaan yang merupakan potensi adanya pelanggan. Berikut ini adalah nama-

nama tempat yang merupakan target pasar dari usaha ini adalah :  

1) Perumahan, Apartemen dan Hotel 

The Caringin House, Casamora Town House, Panorama Golf Apartemen, 

Apartemen Bumi Mas, Hotel dan Apartemen Kristal, Hampton Park, Beverly 

Tower Apartemen, Parama Apartemen, Komplek Departemen Keuangan, 
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Komplek BNI 46, Hotel Pondok Wisata, Hotel bukit Indah, Dahlia Town House, 

Komplek Koperasi, Komplek BDN, Cilandak Apartemen, Emerald Apartemen, 

Cilandak Permai, Intan dan Cilandak Townhouse, Perumahan Pondok Indah. 

2) Gedung-gedung Sekolah 

SMA Tirta Marta, Jakarta International School, Prasetya Mulya, Don Bosco, St. 

Stevanus, Hight Scope Indonesia. 

3) Pusat Perbelanjaan 

Hero Supermarket, Pasar Mede, Citos (Cilandak Town Square) , Mall Pondok 

Indah. 

4) Gedung-gedung Perkantoran 

Gedung Ventura, Wisma Ubud, Graha Satria, Tripatra, Graha Kanaan ,Paradiso 

Eksekutif. 

2. Potensi Ekonomi dan Bisnis 

 Bila dilihat dari pertumbuhan bisnis kafe (coffee shop) di berbagai kota-kota 

besar, maka dapat di simpulkan bahwa usaha ini merupakan salah satu usaha yang cukup 

di minati oleh masyarakat.  Tetapi demikian, tidak semua kafe di padati pengunjung.  

Semua itu tergantung dari masing-masing strategi yang di gunakan.  Bagaimana 

segmentasi yang dituju bagaimana proses promosinya dan pelayanan dari tiap-tiap kafe 

berbeda-beda. 

Tradisi minum kopi bukan lagi hanya dimanfaatkan untuk menahan kantuk agar 

dapat bekerja sampai larut malam, saat ini minum kopi sudah menjadi sebuah „trend‟. 

Tidak hanya orang dewasa, saat ini para remaja juga sudah menjadikan minum kopi itu 

sebagai hobi. Hal tersebutlah yang membuat para pengusaha berlomba-lomba untuk 

membuka coffee shop. Di Indonesia, terdapat berbagai  macam coffee shop dengan 

berbagai macam range harga, mulai dari coffee shop berstandar internasional yang 
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terdapat bukan hanya di Indonesia tetapi terdapat juga di luar negeri, seperti Starbucks 

dan Coffee Bean yang menawarkan harga jauh di atas harga minuman kopi pada 

umumnya, dan juga Coffee Toffee dengan penawaran harga yang relatif terjangkau. 

Namun saat ini harga bukanlah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh 

konsumen tetapi mereka memilih tempat yang nyaman untuk duduk berlama-lama 

sambil berbincang dengan rekan kerja ataupun teman sembari menikmati fasilitas yang 

ada ditempat tersebut seperti yang dapat digambarkan dari hasil kuesioner pada gambar 

4.3 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi responden untuk datang ke kafe yaitu 

sebanyak 53% memilih atmosphere (suasana kafe) sebagai faktor penting, 20% memilih 

kualitas produk sebagai faktor utama, 13% memilih faktor lokasi yang strategis, 7% 

memilih faktor pelayanan sebagai faktor penting sedangkan 0% pengunjung memilih 

faktor harga sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi pengunjung datang ke 

kafe. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Responden Datang ke Kafe 

 

Gambar 4.3 

Sumber : Il Supremo Cafe
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Berdasarkan hasil observasi di wilayah Tarogong Raya Cilandak terdapat 

beberapa kafe yang menjadi pesaing usaha ini yaitu kafe “X” yang terdapat di Hotel 

Kristal dan kafe “Y” yang terdapat di Hampton Park Apartment. Kafe “X” merupakan 

kafe yang terdapat di dalam sebuah Hotel sehingga potensial pelanggan kafe ini hanya 

berasal dari pelanggan yang terdapat di dalam hotel sedangkan jumlah pelanggan yang 

mungkin pindah dari Kafe “X” ke Il Supremo Café  hanya sebagian kecil ketika mereka 

berkunjung ke toko buku dan berbelanja di Hero Supermarket begitu pula terhadap 

pesaing yang lainnya yaitu Kafe yang terdapat di dalm sebuah apartemen. Akan tetapi, 

jumlah pelanggan yang dapat di tarik menjadi pelanggan Il Supremo Kafe akan lebih 

besar karena penghuni dari apartemen adalah penghuni tetap yang memungkinkan 

adanya pembelian secara berkala. Hal ini menunjukan bahwa persaingan usaha kafe di 

daerah Tarogong raya masih cukup rendah sehingga dapat memberikan peluang yang 

cukup besar kepada Il Supremo Café untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing dan 

mengembangkan usahanya. 

 Selain dilihat dari sisi persaingannya, potensi bisnis kafe di daerah Tarogong 

Raya dapat dilihat berdasarkan rata-rata pendapatan dari pelanggan yang terdapat di 

daerah tersebut yang dipoeroleh dari hasil kuesioner yang dipaparkan pada Gambar 4.4.. 

Penghasilan Rata-rata Pengunjung 

 

Gambar 4.4 

Sumber : Data diolah 
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3. Potensi Pelanggan Il Supremo Café 

 Analisis potensi nasabah Il Supremo Café dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang diberikan kepada 30 responden/masyarakat yang beraktifitas disekitar 

lokasi usaha terutama pelanggan dari toko buku yang berlokasi di satu tempat (satu 

ruangan) dengan kafe yang akan dijalankan serta pelanggan dari Hero Supermarket yang 

berlokasi di satu area. Hal ini disebabkan karena pelanggan tersebut merupakan salah 

satu target pasar utama yang ditetapkan.  . Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 

daerah Tarogong Raya terdapat responden yang menyukai minuman kopi sebanyak 83 % 

menyebar dan bervariasi dari berbagai kalangan dan umur yaitu baik kalangan muda 

maupun kalangan dewasa (orang tua) dengan kisaran umur 15-65 tahun seperti yang 

digambarkan dalam gambar 4.5 dan 4.6 dibawah ini. Hasil kuesioner menunjukan 

responden yang menyukai minuman kopi adalah 25 responden sedangkan 5 responden 

mengaku tidak menyukai minum kopi.  Hasil survei ini memberikan indikasi bahwa 

terdapatnya peluang untuk mengembangkan usaha Kafe (coffee shop) dengan kopi 

sebagai menu utama di daerah Jl. Tarogong Raya. Hasil survei ini pula yang dapat 

menjadi faktor pendukung bagi Il Suporemo Café untuk membuka cabang baru dimana 

kalangan menengah keatas dengan kisaran umur 15-65 tahun sebagai target pasar. 
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Tabel 4.1 

Potensi Pelanggan Il Supremo café 

Konsumen 
Jumlah 

Konsumen 

Kisaran 

umur 
Laki-laki Perempuan Suka Kopi 

Tidak suka 

kopi 

Laki-laki 40% 

5-15 tahun 0% 0% 

11 orang 37% 
1 

orang 
3% 16-25 tahun 3% 20% 

26-35 tahun 17% 27% 

Perempua

n 
60% 

36-45 tahun 3% 7% 

14 orang 47% 
4 

orang 
13% 46-55 tahun 10% 3% 

56-65 tahun 7% 3% 

   

40% 60% 25 orang 83% 
5 

orang 
17% 

Sumber : Data diolah  

Kisaran Umur Responden 

 

Gambar 4.5 

Sumber : Data diolah 
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Responden yang Menyukai Minuman Kopi 

 

Gambar 4.6 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukan bahwa dari seluruh responden mengaku 

pernah mengunjungi kafe dengan beberapa keperluan diantaranya sebanyak 13% 

mengaku datang ke kafe untuk menyalurkan hobi minum kopi, 34% untuk bertemu dan 

berkumpul bersama teman (hangout with friends), 30% mengaku untuk keperluan bisnis 

(bertemu/meeting dengan rekan bisnis), 3% untuk berkumpul bersama keluarga, 3% 

mengaku untuk mengisi waktu luang mereka dan 17% beralasan untuk melakukan 

aktivitas lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kafe merupakan salah satu tempat 

alternatif bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas baik yang berhubungan dengan 

hobi, sosialisasi dengan teman, keluarga maupun dengan pekerjaan. Hal tersebut dapat 

tergambar dalam Gambar 4.7 dan 4.8. 
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Tabel 4.2 

Jumlah responden yang mengaku pernah mengunjungi kafe 

 

Status Banyaknya 

Tidak pernah 0% 

Pernah 100% 

 Sumber : Data diolah 

Tabel 4.3 

Alasan pengunjung datang ke kafe 

Alasan Banyaknya 

Menyalurkan hobi 13% 

Hangout 34% 

Keperluan bisnis/pekerjaan 30% 

Berkumpul dengan keluarga 3% 

Mengisi waktu luang 3% 

Aktivitas lainnya 17% 

Sumber : Data diolah 

 

Persentase Responden yang Pernah Mengunjungi Kafe 

 

Gambar 4.7 

Sumber : Data diolah 
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Alasan pengunjung datang ke kafe 

 

Gambar 4.8 

Sumber : Data diolah 

 

Analisis aspek pemasaran Il Supremo café meliputi : 

1. Segmentasi Pasar 

Segementasi pasar dari Il Supremo café dapat dilihat berdasarkan beberapa 

seperti aspek geografis, demografi, psikografis dan perilaku. Secara geografis pasar Il 

Supremo café adalah masyarakat perkotaan baik Warga Negara Indonesia (WNI) 

maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal, bekerja dan bersekolah di 

sekitar wilayah Cilandak Barat Jakarta. Hal ini disesuaikan dengan letak gepgrafis dari 

lokasi kafe yang akan dibuka. Secara demografis Il Supremo juga membagi pasar 

berdasarkan segmen umur yang dapat dibedakan menjadi : 5 – 16 tahun,16 – 40 tahun 

dan 41 tahun keatas karena kafe ini menyediakan menu yang dapat diklasifikasikan 

dalam segmen umur seperti kopi hitam tidak dapat dikonsumsi oleh kisaran umum 5 – 16 

tahun sehingga kafe ini menyediakan hot chocolate untuk kisaran umur tersebut. Selain 

itu juga berdasarkan jenis kelamin yaitu konsumen laki-laki dan perempuan. Secara 
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psikografis berdasarkan sikap segmentasi pasar Il Supremo café adalah konsumen yang 

suka kumpul-kumpul, hangout bersama teman ataupun kliennya, pekerja mandiri yang 

suka menghabiskan waktu di kafe sambil melakukan pekerjaannya serta ibu rumah 

tangga yang suka mengisi waktu luangnya dengan datang ke kafe. Hal ini didukung 

dengan hasil survei pasar yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam Gambar 4.5. 

Tabel 4.4 

Segmentasi Pasar Il Supremo café 

No 
Aspek - aspek 

Geografis Demografis Psikografis 

1 

Masyarakat yang bertempat 

tinggal di perumahan, apartemen 

dan hotel disekitar wilayah 

Rarogong raya 

Berdasarkan klasifikasi umur (5-

16 thn, 16-40thn, 41 tahun keatas) Masyarakat yang suka mengisi 

waktu luangnya di tempat umum 

2 
Karyawan perkantoran sekitar 

wilayah Tarogong raya 

Berdasarkan kewarganegaraan 

yaitu WNA dan WNI 

Eksekutif yang mengadakan 

meeting diluar kantor 

3 
Masyarakat yang melintasi jalan 

Tarogong raya 

Masyarakat menengah keatas 

yang memiliki penghasilan tetap 

Masyarakat yang menghindari 

kemacetan dengan santai di Kafe 

4 

Pelanggan toko buku dan Hero 

supermarket 

 Pelanggan toko buku dan Hero 

yang rutin berbelanja setiap 

minggunya 

5 

Pelajar dan guru dari sekolah 

ataupun perguruan tinggi kelas 

menengah keatas 

 Guru dan pelajar yang biasa 

mengerjakan tugas kelompok 

diluar 

6 
  Masyarakat yang mempunyai hobi 

minum kopi 

Sumber : Il Supremo café  

2. Target Pasar 

Rata-rata konsumen Il Supremo Café diharapkan adalah konsumen kelas 

menengah ke atas perkotaan, pekerja/eksekutif muda, WNA yang gemar minum kopi dan 

ibu rumah tangga yang mempunyai waktu luang. Hal ini disesuaikan dengan tingginya 

harga minuman di kafe dan fasilitas yang ditawarkan. Salah satu alasan mengapa kami 

memilih target pasar seperti yang dijelaskan yaitu karena berdasarkan hasil survei pasar 
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dan observasi terhadapa kafe-kafe pesaing yang terletak berdekatan dengan lokasi kafe 

yang akan dibuka dan kafe Il Supremo sebelumnya. 

Berdasarkan pengalaman pada kafe sebelumnya terdapat beberapa 

pekerja/eksekutif muda yang lebih memilih untuk meeting diluar kantor seperti di kafe 

dan ada pula ibu rumah tangga yang sering memanfaatkan fasilitas kafe ketika sedang 

menunggu anaknya pulang sekolah. Di sisi lain, adanya WNA yang merupakan 

konsumen setia yang datang secara rutin untuk menikmati kopi. Kemudian ada juga 

individu yang senang menghabiskan waktu senggang mereka dengan melakukan 

aktivitas sendiri seperti membaca buku, membuat karya tulis dan sekelompok orang yang 

menghabiskan waktu senggang mereka dengan hangout di sebuah kafe. Hal tersebut 

diatas merupakan target pasar dari Il Supremo Café.  

Target usia pelanggan Il Supremo Cafe adalah 5-65 tahun. Namun tidak menutup 

kemungkinan nantinya targer pasar Il Supremo Café akan diperluas untuk kalangan 

anak-anak dibawah umur 5 tahun karena kafe ini juga menawarkan minuman yang tidak 

berbahan baku utama kopi dan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak. 

 Tabel 4.5 

Target Pasar Il Supremo café 

 

No 
Target Pasar 

Asumsi Penyerapan 

Pasar Potensial 

1 
Masyarakat yang tinggal di perumahan, hotel dan apartemen 

terdekat 
15% 

2 Pekerja/eksekutif muda dari perkantoran terdekat 15% 

3 WNI/WNA yang gemar minum kopi 50% 

4 
Ibu rumah tangga yang memerlukan tempat untuk menunggu 

anaknya 
50% 

6 Masyarakat yang mengunjungi komplek Hero Tarogong 75% 

7 Guru-guru dan murid dari berbagai sekolah terdekat 30% 

Sumber : Il Supremo Café 
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3. Posisi Pasar 

Il Supremo Cafe memposisikan dirinya sebagai “the third place” (tempat ketiga) 

untuk minum kopi bagi konsumennya. Positioning the third place ini digunakan dengan 

pandangan bahwa umumnya orang telah memiliki dua tempat sebelumnya yaitu rumah 

dan tempat aktivitasnya (kantor, pabrik, sekolah dan sebagainya). Dan sebagian besar 

waktunya pasti dihabiskan di kedua tempat tersebut, oleh karena itu Il Supremo Cafe 

menjadikan dirinya sebagai “the third place”. Selain itu Il Supremo Café juga 

memposisikan dirinya sebagai “The Best Taste and Quality Coffee in Indonesia”. Hal ini 

berdasarkan cita rasa yang ditawarkan oleh kafe ini berbeda dari pesaingnya karena cita 

rasa tersebut telah disesuaikan oleh penikmat kopi di Indonesia dan diciptakan oleh 

pemilik dari kafe ini yang berpengalaman dalam bidang kopi. 

4. Marketing Mix (4 P)  

a) Product  

Il Supremo Café memiliki produk minuman utama yang dibagi menjadi 3 jenis 

yaitu: Hot, Cold with Ice dan Ice Blended yang berbahan dasar kopi dengan berbagai 

varian rasa (plain, hazelnut, vanilla, caramel, peppermint). Selain minuman yang 

berbahan dasar kopi, kafe ini juga menawarkan minuman segar seperti jus (fresh juice), 

teh baik dingin ataupun panas serta minuman dingin berbahan dasar buah yang dicampur 

dengan yoghurt maupun bubuk minuman (ice blended fruit). Selain minuman juga 

terdapat produk makanan baik makanan berat seperti pasta,sandwich dan salad, serta 

makanan ringan seperti pastry dan kue lainnya ( cheese cake, pie, croissant, banana cake 

dll) dan kami juga menyediakan menu paket untuk sarapan yang dapat dinikmati 

sepanjang hari (all day) yang merupakan produk promo dari kafe ini karena terdiri dari 

minuman panas (kopi atau teh), fresh juice dan satu set makanan sarapan seperti omellete 

(telur) lengkap dengan sosis, bacon dan roti ; pancake, oatmeal dan french toast dengan 
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harga yang terjangkau.. Selain menjual minuman dan makanan, kafe ini juga menjual 

whole bean coffee (biji kopi) dalam kemasan yang berasal dari berbagai daerah bagian di 

Indonesia. Beberapa contoh dari produk Il Supremo Cafe dapat dilihat pada lampiran 1. 

Il Supremo Cafe tidak hanya menawarkan produk yang berkualitas dan beragam 

tetapi juga menawarakan experience dan kesan yang menyenangkan kepada para 

pelanggannya. Misalnya dengan fasilitas internet via wi-fi, maka pengunjung dengan 

hanya membawa laptop dapat menikmati fasilitas ini tanpa batas selain itu lokasi yang 

terletak didalam sebuah toko buku dapat memberikan pengalaman yang berbeda 

terhadap pengunjung. Il Supremo Cafe selalu berkomitmen melakukan pengembangan 

produk dan layanan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kedepannya kafe ini akan 

menciptakan kartu member bagi pelanggan tetap yang memberikan keuntungan bagi 

pemiliknya seperti potongan harga dan informasi terkini dari produk baru yang akan 

dikembangkan. 

b) Price  

Il Supremo Cafe menerapkan strategi value based pricing dengan memberikan 

harga premium bagi produk-produknya, tetapi dengan harga yang bersaing dari 

pesaingnya dan layanan yang memiliki value tinggi. Hal ini didasarkan pada kualitas 

yang dirasakan dari produk yang dibeli konsumen. Minuman yang dibuat berdasarkan 

pesanan, karyawan yang ramah dan memberi sentuhan personal, produk ramah 

lingkungan, suasana toko yang nyaman dan membuat rileks serta fasilitas yang lengkap. 

Untuk harga minuman kisaran harga dari Rp 18.000,- sampai dengan Rp 30.000,-. Harga 

makanan pendamping minum kopi (pastry) berkisar anatara Rp 9.000,- sampai dengan 

Rp 26.000,- sedangkan untuk makanan utama dan menu sarapan berkisar antara Rp 

23.000,- sampai dengan Rp 50.000,-. Selain itu kami menetapkan harga Rp 55.000,- 

untuk menu paket sarapan (kopi, jus buah segar dan menu sarapan) dan harga biji kopi 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



66 
 

dengan berat 250gr berkisar antara Rp 75.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. Berikut 

perincian harga produk Il Supremo café dapat dilihat dalam lampiran 2. 

c) Promotion  

Il Supremo Café tidak melakukan promosi secara besar-besaran. Hal ini 

dikarenakan lokasi kafe selalu berada didalam sebuah toko buku yang cukup terkenal di 

kalangan menengah keatas. Oleh karena itu, strategi promosi hanya dilakukan di dalam 

outlet saja seperti memberikan voucher free cappuccino terhadap pelanggan toko buku 

yang berbelanja diatas Rp 250.000,-. Selain itu kafe ini juga mempromosikan dirinya 

melalui kunjungan dan sampel gratis kepada pelanggan yang berada disekitar outlet. 

Promotion Mix pada model bisnis Il Supremo Café, meliputi :  

- Advertising  

Il Supremo café tidak akan mengeluarkan banyak biaya untuk pendanaan 

advertising. Kafe melakukan periklanan melalui cup by cup dengan memberikan 

kepuasan dan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumennya, selanjutnya 

konsumen tersebut akan datang kembali baik sendiri maupun dengan teman-teman dan 

keluarga.  

- Personal Selling  

Untuk dapat mempertahankan usahanya sebagai kafe, Il Supremo café akan 

melakukan upaya pemasaran waralaba (franchise) dimasa mendatang. Untuk saat ini 

pemasaran hanya dilakukan di outlet sendiri dengan menjual secara pribadi dan 

bergantung pada promosi word of mouth ketika para pelanggan merasa puas dengan 

produk yang kami tawarkan. 

d) Place  

Dari sisi lokasi, manajemen Il Supremo Cafe telah memilih lokasi-lokasi 

premium sebagai gerai yang selalu berada didalam sebuah toko buku ternama. Oleh 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



67 
 

karena itu, lokasi dari outlet baru Il Supremo Café memiliki karakteristik yang sama 

denga lokasi kafe sebelumnya (similar location). Dengan begitu, Il Supremo Café telah 

terdifferensiasi dari para pesaingnya karena lokasi yang strategi dan berada didalam toko 

buku ternama. Pembukaan outlet baru Il Supremo Café berlokasi di Jl. Tarogong raya 

No. 99 Cilandak Barat yang berada pada komplek Hero Tarogong, dimana ruang usaha 

ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian utama adalah toko buku dan bagian 

kedua adalah kafe ini yang terdiri dari tempat makan, dapur kecil dan bar. Ruang tempat 

makan yang disediakan terdiri dari 4 set meja kursi untuk 2 orang yang dapat 

dipindahkan sehingga dapat digabunbgkan, satu set meja dengan sofa untuk 6 orang, 

serta 3 set meja kursi untuk 4 orang. Kapasitas maksimal dari kafe ini adalah sebesar 26 

pengunjung. Lokasi outlet ini memang tidak terlalu besar namun terletak di daerah yang 

strategis dan mewah yang dikelilingi oleh perumahan, hotel, apartemen, perkantoran, 

sekolah dan pusat perbelanjaan dengan lalu lintas dua arah yang menhubungkan Pondok 

Indah dengan Fatmawati. Akan tetapi, lokasi tersebut tidak dilalui oleh angkutan umum, 

namun ini bukanlah masalah besar karena target pasar utama dari usaha ini adalah 

kalangan menengah ke atas yang tentunya telah memilki kendaraan sendiri. Namun, 

terdapat satu hal yang menjadi pertimbangan dari lokasi ini yaitu ketersediaan lahan 

parkir yang kurang memadai. Hal ini diharapkan tidak menjadi hambatan bagi usaha ini 

karena target pasar adalah masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan, hotel dan 

apartemen yang berdampingan dengan lokasi usaha serta masyarakat menengah keatas 

yang umumnya menggunakan supir. Untuk dapat lebih jelasnya tata letak operasional 

kafe dapat dilihat dalam gambar pada lampiran 3. 
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4.3 Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek teknis dan teknologi dibutuhkan untuk meyakini apakah secara teknis dan 

pilihan teknologi  rencana bisnis dapat dilaksanakan secra layak atau tidak layak, baik 

pada saat pembangunan proyek atau operasional secara rutin. Studi aspek teknis dan 

teknologi meliputi : 

1. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk 

Teknik yang digunakan dalam membuat secangkir kopi panas di kafe ini yaitu 

dengan menggunakan metode yang modern yaitu dengan menggunakan espresso 

machine, yang prinsipnya adalah berupa mesin ekstraksi kopi yang diberi tekanan air 

(water pressure) pada temperatur tertentu hingga menghasilkan espresso dan black 

coffee murni dengan taste istimewa, tanpa ampas. Dibandingkan dengan metode 

terdahulu, espresso machine sudah dilengkapi dengan alat pembuat busa susu (milk 

foam), sehingga minuman kopi yang dihasilkan tidak terbatas hanya regular coffee 

(black coffee) saja melainkan juga espresso, cappuccino, latte, machiato, moccachino 

dan kreasi minuman berbasis kopi lainnya. 

2. Proses pemilihan teknologi untuk produksi 

Teknologi yang digunakan dalam usaha ini menggunakan teknologi modern, 

seperti menggunakan espresso machine yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini 

bertujuan agar secangkir kopi yang dihasilkan bercita rasa baik dan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan.  

3. Penentuan kapasitas produksi yang optimal 

Kapasitas produksi yang optimal dari usaha ini ditentukan dari banyaknya jumlah 

pelanggan yang datang karena proses produksi seperti pembuatan secangkir kopi dapat 

dilakukan setelah adanya pesanan dari pelanggan.  
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4. Letak dapur dan layout-nya, dan letak outlet dan layout-nya 

Letak dapur di kafe ini menggunakan konsep dapur terbuka (open kitchen) untuk 

sajian minumannya serta dapur tertutup untuk sajian makanan utam. Hal ini dilakukan 

agar para pelanggan dapat memantau secara langsung proses produksi pembuatan 

minuman namun tidak untuk makanan dan dapat mengukur sendiri kualitas dan 

kebersihan dari menu yang ditawarkan. 

5. Rencana operasional dalam hal jumlah produksi 

Terdapat beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah 

produksi usaha, yang biasanya dijadikan sebagai pembatas bagi jumlah produksi yang 

akan dihasilkan, seperti permintaan, kapasitas tempat, supply bahan baku, modal kerja, 

peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya. Oleh karena itu, jumlah produksi 

yang dihasilkan hanya bergantung dari jumlah permintaan pelanggan karena produk 

yang dihasilkan merupakan produk yang tidak tahan lama. Selain itu, dilakukan juga 

supply bahan baku dengan jumlah yang bergantung dari jumlah permintaan pelanggan, 

apabila jumlah permintaan tinggi maka supply bahan baku akan dipercepat jangka 

waktunya dan menambah jumlah bahan baku yang dipesan. Namun, jika jumlah 

permintaan hanya sedikit maka supply bahan baku dapat diperlambat pemesannya dan 

dikurangi jumlahnya. Hal ini bertujuan agar jumlah stok bahan baku yang tersedia tidak 

terlalu banyak ataupun sedikit (efisien). 

6. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi  

Pengendalian persediaan bahan baku dilakukan untuk mengantisipasi permintaan 

konsumen yang meningkat secara tajam, atau untuk memasok kekurangan bahan baku. 

Persediaan barang yang tidak lancar akan mengurangi jumlah barang jadi yang dapat 

dihasilkan. Persediaan bahan baku dikendalikan berdasarkan jumlah permintaan 

pelanggan dan di kontrol setiap harinya agar persediaan bahan baku lancar untuk 
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memenuhi permintaan konsumen. Di dalam usaha ini tidak diperlukan adanya 

pengendalian barang jadi karena barang jadi akan dihasilkan ketika adanya permintaan 

dari konsumen. 

7. Pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa 

Pengawasan kualitas produk diperlukan untuk dapat menghasilkan produk dan 

jasa yang dapat memenuhi harapan-harapan konsumen. Kualitas dari produk yang 

dihasilkan dapat diawasi setiap harinya dengan cara melihat perilaku dari konsumen, 

ketika konsumen mengkonsumsi secara rutin satu produk, maka dapat dikatakan bahwa 

kualitas dan rasa dari produk tersebut tetap terjaga. Selain itu, kualitas jasa berupa 

pelayanan merupakan hal yang penting dalam usaha ini karena dengan pelayanan yang 

memuaskan dapat membuat konsumen nyaman dan kembali datang ke kafe ini. 

 

4.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Analisis aspek manajeman Il Supremo Café  meliputi struktur organisasi dan 

sumber daya manusia digambarkan pada gambar 4.1. Untuk mendukung pertumbuhan 

perusahaan, Il Supremo Café membuat aturan untuk merekrut, mempekerjakan dan 

melatih karyawan, barista (pelayan) dan supervisor toko. Semua karyawan akan 

diberikan pelatihan kurang lebih selama satu bulan. Pelatihan persiapan minuman antara 

lain melibatkan kegiatan menggiling biji kopi, menarik tembakan espresso, belajar 

memanaskan susu dengan steamer, menghafal semua resep minuman, berlatih membuat 

minuman yang berbeda dan belajar membuat minuman untuk spesifikasi pelanggan. 

Pelatihan persiapan makanan dilakukan setelah karyawan telah mampu membuat 

secangkir minuman kopi (black coffee, caffe latte dan cappuccino) dengan baik. 

Sumber daya manusia Il Supremo Café terdiri dari satu orang manajer sebagai 

pemimpin dari kafe ini, satu orang supervisor dan enam orang barista. Manajer dalam 
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kafe ini merupakan tingkatan jabatan tertinggi dengan dibantu oleh seorang supervisor, 

oleh karena itu tugas seorang manajer dalam hal ini mencakup seluruh kegiatan 

operasional café serta keuangannya dengan dibantu seorang supervisor. Sedangkan 

barista melakukan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan dan membuatkan pesanan 

pelanggan. Barista diharapkan memiliki penampilan yang menarik dan mengetahui 

informasi tentang kopi. Berikut adalah kebutuhan biaya sumber daya manusia Il 

Supremo Café per bulan : 

Tabel 4.6 

Kebutuhan Biaya Sumber Daya Manusia 

Biaya Pegawai (gaji+uang 

makan+transport) 
Gaji/bulan Jumlah Total Gaji 

Gaji Manajer 1,900,000.00 1 1,900,000.00 

Gaji Supervisor 1,350,000.00 1 1,350,000.00 

Gaji Barista 1,050,000.00 6 6,300,000.00 

Total Biaya Pegawai/bulan 
  

9,550,000.00 

Total Biaya Pegawai/tahun 
  

114,600,000.00 

Sumber : Il Supremo café 

 

4.5 Aspek Keuangan 

4.5.1 Asumsi yang digunakan 

Pembuatan asumsi dalam analisis kelayakan usaha sangatlah penting. Hal ini 

dikarenakan akan berpengaruh sangat besar terhadap perubahan yang terjadi jika ada 

kesalahan dalam membuat sebuah asumsi. Asumsi yang digunakan berdasarkan pada 

pengalaman historis, seperti jumlah pengunjung yang termasuk dalam permintaan efektif 

yaitu besarnya pengunjung kafe cabang kemang yang mungkin pindah ke kafe cabang 

Terogong, persentase kenaikan jumlah pengunjung per tahun, dan kebuthan serta harga 

bahan baku. Hal ini dikarenakan usaha yang akan dibentuk memiliki karakteristik yang 
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sama dengan usaha pada Kafe sebelumnya yaitu Il Supremo Café Kemang. Sedangkan 

untuk proyeksi permintaan berdasarkan pada hasil survei dan pengamatan yaitu seperti 

proyeksi permintaan efektif yang berasal dari pengunjung kafe pesaing yang mungkin 

pindah untuk datang ke Il Supremo Café dan proyeksi permintaan potensial dengan 

melakukan survei pasar.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi, proyeksi permintaan efektif berasal 

dari perpindahan jumlah pengunjung dari kafe cabang Kemang ke kafe cabang Tarogong 

yaitu sebanyak 25 pengunjung dengan jumlah pembelian sembilan kali dalam satu bulan 

dan nominal rata-rata pembelian sebesar Rp 55.000 untuk setiap kali pembelian. Selain 

itu, proyeksi permintaan efektif juga berasal dari perpindahan jumlah pengunjung dari 

kafe pesaing. Jumlah perpindahan pengunjung pesaing kafe “X” yang terdapat di Hotel 

Kristal diasumsikan sebesar 10% pengunjung dari total permintaan per hari yaitu 10% 

dikalikan dengan 40 pengunjung per hari sebesar 5 pengunjung per hari dengan 

diasumsikan jumlah pembelian enam kali setiap bulannya dan nominal rata-rata uang 

yang dibelanjakan adalah Rp 55.000 setiap kunjungan. Sedangkan jumlah perpindahan 

pengunjung pesaing kafe “Y” yang terdapat di Hampton Park Apartemen diasumsikan 

sebesar 15% pengunjung dari total permintaan per hari lebih besar dari pesaing “X” 

karena penghuni dari apartemen merupakan penghuni tetap dan jumlah penghuninya pun 

lebih besar karena memiliki lima tower. Jumlah pengunjung yang mungkin pindah 

sebanyak 6 pengunjung dari asumsi 15% pengunjung dari total permintaan rata-rata yaitu 

40 pengunjung dengan jumlah pembelian delapan kali setiap bulannya dan nominal rata-

rata uang yang dibelanjakan adalah sebesar Rp 55.000 setiap kunjungan. Proyeksi jumlah 

keseluruhan permintaan efektif berdasarkan hasil observasi dan pengamatan dapat dilihat 

pada tabel 4.7. 
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 Berdasarkan hasil survei jumlah pengunjung yang tertarik untuk mencoba Il 

Supremo Café adalah sebesar 87% pengunjung dari hasil kuesioner. Sehingga proyeksi 

permintaan potensial dari Il Supremo Café adalah 87% dari total permintaan yang ada 

setiap harinya. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan total permintaan pasar (rata-

rata jumlah pengunjung) berbeda-beda setiap harinya yaitu hari senin terdapat 16 

pengunjung, selasa 18 pengunjung, rabu 17 pengunjung, kamis 17 pengunjung, jumat 22 

pengunjung, sabtu 22 pengunjung dan minggu 24 pengunjung. Dari total permintaan 

pasar setiap harinya tersebut terdapat 87% pengunjung tertarik untuk mencoba Il 

Supremo Café sehingga 87% dari total permintaan pasar setiap harinya merupakan total 

permintaan potensial dari Il Supremo Café. Sedangkan untuk peningkatan jumlah 

pengunjung diasumsikan meningkat 20% per tahun berdasarkan pengalaman terdahulu. 

Proyeksi jumlah permintaan potensial berdasarkan hasil survey pasar dapat dilihat pada 

tabel 4.8.     

Gambar 4.9 

Jumlah pengunjung yang tertarik ke Il Supremo café 

 

Sumber : Data diolah (hasil kuesioner/survei pasar) 
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Tabel 4.7 

Proyeksi Jumlah keseluruhan Permintaan Pasar Saat Ini (Permintaan Efektif) per tahun 

 

Sumber 

permintaan 

Jumlah 

pembeli (n) 

Harga rata-rata 

satuan (p) 

Jumlah 

yang dibeli 

oleh rata-

rata pembeli 

/ bulan (q) 

Total 

permintaan 

pasar (Q) per 

bulan 

Total 

permintaan 

pasar (Q) per 

tahun 

perpindahan 

pelanggan dari 

kafe induk 

(cabang 

kemang) 

25 
Rp 55.000 (kopi+pastry 

atau paket sarapan) 
9 

 

12,375,000.00 

 

 

148,500,000.00 

 

perpindahan 

pelanggan 

pesaing (X) 

4 pembeli 

(10% dari total 

permintaan 

10%×40) 

Rp 55.000 (kopi+pastry 

atau paket sarapan) 
6 1,320,000.00 15,840,000.00 

perpindahan 

pelanggan 

pesaing (Y) 

6 pembeli 

(15% dari total 

permintaan 

15%×40) 

Rp 55.000 (kopi+pastry 

atau paket sarapan) 
8 2,640,000.00 31,680,000.00 

Total Permintaan Efektif 16,335,000.00 196,020,000.00 

Sumber : Data Diolah (hasil observasi dan pengamatan) 

Tabel 4.8 

Proyeksi pemintaan potensial berdasarkan survei pasar (survei pembeli) 

Sumber 

Permintaan 

Persentas

e Jumlah 

Perminta

an 

Potensial 

Kemampu

an 

Konsumen 

Total Permintaan Pasar per 

Tahun 

Total Permintaan 

Potensial per Tahun 

Masyarakat 

maupun pelanggan 

yang terdapat 

disekitar Tarogong 

terutama 

pelanggan yang 

mengunjungi 

komplek Hero 

Tarogong 

 

75.000 - 

100.000 

nilai tengah 

85.000 

Tahun 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
Senin 16 19 23 28 33 14 17 20 24 29 

 
Selasa 18 22 26 31 37 16 19 23 27 32 

 
Rabu 17 20 24 29 35 15 18 21 26 31 

87% Kamis 17 20 24 29 35 15 18 21 26 31 

 
Jumat 22 26 32 38 46 19 23 28 33 40 

 
Sabtu 22 26 32 38 46 19 23 28 33 40 

 
Minggu 24 29 35 41 50 21 25 30 36 43 

Sumber : Data diolah (hasil survei pasar) 
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4.5.2       Asumsi Proyeksi 

Proyeksi laba rugi dan arus kas ditentukan atas dasar-dasar dan asumsi-asumsi 

sebagai berikut: 

I. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

1. Penjualan Bersih 

Penjualan bersih utama Il Supremo cafe diperoleh dari penjualan minuman (kopi, 

jus, teh), makanan (pastry, pasta, sandwich) dan biji kopi (whole bean coffee) yang 

dibuat oleh tenaga manusia. Sampai dengan 30 April 2010 selama  tahun pertama Il 

Supremo Cafe induk (outlet pertama) telah berhasil mencatat penjualan sekitar Rp 

598.245.000. Sedangkan untuk tahun kedua mencatat penjualan sekitar Rp 788.419.000 

dengan pertumbuhan penjualan dari tahun pertama ke tahun kedua sebesar 32% berasal 

dari selisih penjualan tahun kedua dikurangi tahun pertama dikalikan 100%. Sedangkan 

perusahaan telah menetapkan target penjualan kafe tersebut berdasarkan keinginan 

pemilik dalam kondisi normalnya akan memiliki kenaikan berkisar antara 10%-20% hal 

ini membuktikan bahwa penjualan pada kafe pertama telah mencapai target. Untuk itu, 

proyeksi pertumbuhan untuk penjualan bersih pada kafe yang akan dibuka (outlet baru) 

diasumsikan pada angka minimum target yaitu 10%, hal ini bertujuan agar proyeksi yang 

dilakukan tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh ketika penjualan dalam keadan 

normal maupun pesimis. 

Berdasarkan hasil observasi pada beberapa Kafe yang sejenis dengan Kafe yang 

akan dibentuk, jumlah uang yang harus dikeluarkan pengunjung per orang atau per 

transaksi adalah berkisar antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- sesudah ppn 

(minuman dan pastry). Sedangkan berdasarkan survei terhadap calon pengunjung, 

kemampuan atau ketersediaan pengunjung untuk mengeluarkan uangnya untuk setiap 

transaksi adalah kisaran antara 75.000 sampai dengan 100.000 . Sedangkan untuk 
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mempermudah perhitungan maka diambil nilai tengah dari kisaran nilai tersebut yaitu 

Rp.85.000,- sesudah ppn. Berikut gambaran dari hasil observasi tentang daya beli 

pembeli. 

Jumlah uang yang bersedia dikeluarkan untuk mengunjungi kafe 

 

Gambar 4.10 

Sumber : Data diolah 

 

2. Harga Pokok Penjualan (Biaya bahan baku) 

Harga pokok penjualan telah dirinci dalam proyeksi keuangan sesuai dengan 

kebutuhan bahan pokok selama satu bulan sampai satu tahun pertama. Sedangkan untuk 

harga pokok penjualan tahun berikutnya dihitung berdasarkan presentase terhadap 

penjualan terhadap tahun pertama, artinya diasumsikan meningkat sesuai dengan 

peningkatan tingkat penjualan. Kenaikan harga bahan baku tahun berikutnya tidak 

diperhitungkan secara terperinci karena dengan adanya diskon pembelian bahan baku 

dalam kuantitas banyak serta terdapat beberapa bahan baku yang telah menggunakan 

supplier dengan biaya murah kenaikan tersebut hanya kecil. Tetapi terdapat 

kemungkinan naiknya harga bahan baku dari supplier karena meningkatnya inflasi di 
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Indonesia namun disesuaikan dengan potongan harga yang diperoleh. Untuk biaya bahan 

baku dibagi kedalam tiga bagian yaitu bahan baku untuk makanan (food), bahan baku 

untuk minuman (beverage) dan penjualan biji kopi (whole bean coffee), biaya tambahan 

bahan baku lainnya yang telah diuraikan dalam tabel 4.9 dibawah ini.   

Tabel 4.9 

Perincian Bahan Baku yang Digunakan 

Biaya Bahan-bahan Jumlah Satuan Harga/satuan Nilai 

BEVERAGE & WHOLE BEAN 

COFFEE     

Biji Kopi (Il Supremo Blend) 10 1kg 165,000.00 1,650,000.00 

Biji Kopi (Il Supremo Blend) 10 250 gram 45,000.00 450,000.00 

Biji Kopi (all variant) 20 250 gram 50,000.00 1,000,000.00 

Susu 4 
2 karton (12x1 

ltr) 
264,000.00 1,056,000.00 

Syrup(vanilla,caramel,hazelnut,pepp

ermint) 
4 Botol 98,000.00 392,000.00 

Powder Ice Blended (Vanilla, 

Cappuccino, Strawberry) 
3 1kg/kemasan 290,000.00 870,000.00 

Buah-buahan (jeruk,kiwi,strawbery, 

apel,pisang dll) 80 1kg 20,000.00 1,600,000.00 

TOTAL BIAYA BAHAN BAKU BEVERAGE & WHOLE BEAN COFFEE / 

BULAN 
7,018,000.00 

FOOD 

    Sayuran (salad) 2 2kg/paket 250,000.00 500,000.00 

Daging (sosis, bacon) 2 5kg/transaksi 500,000.00 1,000,000.00 

Keju 

(mozarella,cheddar,brie,emmental) 4 1-4kg/kemasan 400,000.00 1,600,000.00 

Pastry (bread,cake,pie) 2 per invoice 4,500,000.00 9,000,000.00 

Pasta (spagheti,fettucini,penne,dll) 5 per karton 75,000.00 375,000.00 

Bumbu-bumbuan 4 paket 100,000.00 400,000.00 

Minyak (olive,canola) 1 5kg/botol 500,000.00 500,000.00 

TOTAL BIAYA BAHAN BAKU MAKANAN / BULAN 13,375,000.00 

Belanja bulanan (Makro) 1 per transaksi 750,000.00 750,000.00 

Belanja lainnya (belanja 

Hero,Makro) 15 2 hari 1 kali 100,000.00 1,500,000.00 

Biaya lain-lain 12 

 

100,000.00 1,200,000.00 

TOTAL BIAYA BAHAN BAKU TAMBAHAN 3,450,000.00 

TOTAL BIAYA BAHAN BAKU/BULAN SECARA KESELURUHAN 23,843,000.00 

TOTAL BIAYA BAHAN BAKU/TAHUN SECARA KESELURUHAN 286,116,000.00 

Sumber : Il Supremo Café 
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3. Biaya Operasional 

Kafe pertama menganggarkan total biaya operasional maksimum 45% dari 

penjualan setiap tahunnya. Untuk tahun pertama didapatkan biaya operasional sebesar 

43,4% dari penjualan. Sedangkan untuk tahun berikutnya, biaya operasional diasumsikan 

akan terus berubah mengingat perusahaan mempunyai target untuk menaikkan produksi 

dan penjualan, yang tentu saja akan memicu terjadinya peningkatan biaya. 

a) Biaya Tenaga Kerja 

Pada biaya tenaga kerja masa proyeksi diperoleh dari data historis gaji karyawan Il 

Supremo Café sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia 

yang kemungkinan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan meningkatnya 

jumlah penjualan. Untuk proyeksi kebutuhan biaya tenaga kerja karyawan telah 

dijelaskan sebelumnya pada Tabel 4.6 dalam aspek sumber daya manusia.  

b) Biaya Penyusutan 

Pada biaya penyusutan masa proyeksi diperoleh data dari tahun 2011-2016. Biaya 

penyusutan menggunakan metode garis lurus. Dengan perincian pada tabel 4.10 : 
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Tabel 4.10 

Biaya Pembelian Asset dan Depresiasi 

Biaya 

Investasi 

Awal 

Satuan Jumlah Nilai 

Umur 

Ekono

mis 

Penyusut

an tahun 

ke-1 

Penyusut

an tahun 

ke-2 

Penyusut

an tahun 

ke-3 

Penyusut

an tahun 

ke-4 

Penyusut

an tahun 

ke-5 

Biaya 

Pembelian 

Asset 
     

    

Alat Keterangan 
Satua

n 
Harga 

Umur 

ekono

mis 

     Bar 

Equipment 

Mesin 

kopi,toaster 
Paket 61,100,000 10 

6,110,000 6,110,000 6,110,000 6,110,000 6,110,000 

Kitchen 

Equipment 

kompor/gas/r

ack 
Paket 15,300,000 5 

3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 

Smallwares

/Utensil 

steaming 

milk jug,pan 
Paket 12,660,000 5 

2,532,000 2,532,000 2,532,000 2,532,000 2,532,000 

Servewares 
plate, cup, 

spoon 
Paket 11,177,000 5 

2,235,400 2,235,400 2,235,400 2,235,400 2,235,400 

Cleaning 

Supplies 

Mop Bucket, 

towel 
Paket 1,390,000 5 

278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 

Total Kebutuhan Investasi 101,627,000 
 

     

Total Depresiasi 
14,215,40

0 

14,215,40

0 

14,215,40

0 

14,215,40

0 

14,215,40

0 

Sumber : Il Supremo café  

c) Biaya Air, Listrik, Telepon 

Pada biaya air, listrik dan telepon ini menyatu menjadi satu account dan tidak 

diketahui detail diantara ketiganya ini. Asumsi yang akan digunakan adalah sebesar Rp 

500.000 per bulan untuk tahun pertama. Sedangkan untuk tahun berikutnya mengikuti 

persentase biaya listrik,air dan telepon pada tahun pertama dikalikan dengan penjualan 

pada tahun-tahun berikutnya sehingga pemakaian dapat disesuaikan dengan penjualan.  

4. Biaya Modal dan Investasi 

Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah mengenai struktur 

pembiayaan untuk usaha yang dibentuk. Usaha yang akan dibentuk akan menggunakan 

struktur pembiayaan 100% equity (all equity). Pemilik modal mengharapkan return yang 

tinggi pada usaha yang akan dibentuk karena pemilik modal memiliki keyakinan bahwa 
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usaha yang akan dibentuk dapat memberikan hasil (return) yang lebih tinggi dari Kafe 

yang sebelumnya. Hal ini didukung dengan lokasi yang strategis yaitu berada di Jl 

Tarogong Raya terletak di jalan penghubung (alternatif) antara Pondok Indah dan 

Fatmawati. Sedangkan untuk Kafe yang lama hanya terletak di daerah komplek Hero 

Kemang sehingga tidak berlokasi dijalan utama. 

Biaya investasi awal seperti pembelian asset untuk perlengkapan dan peralatan 

kafe, biaya sewa tempat selama satu tahun, biaya instalasi dan biaya renovasi tempat 

harus dilakukan perhitungan sebagai biaya investasi awal. Adapun perincian 

perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Biaya Investasi 

Biaya Investasi Awal 

Biaya Pembelian Asset       

Alat Keterangan Satuan Harga 

Bar Equipment 
Coffee Machine, pastry case, 

toaster dll 
Paket 

   

61,100,000.00  

Kitchen Equipment kompor/gas/rack/freezer dll Paket 
   

15,300,000.00  

Smallwares/Utensil steaming milk jug,knife,pan dll Paket 
   

12,660,000.00  

Servewares plate, cup, spoon dll Paket 
   

11,177,000.00  

Cleaning Supplies Mop Bucket, towel, dll Paket 
     

1,390,000.00  

Total Kebutuhan Investasi 
      

101,627,000.00  

Sumber : Data diolah 
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4.5.3  Proyeksi Arus Kas 

 Pada tabel 4.5 menunjukan perhitungan proyeksi terhadap arus kas Il Supremo 

Café cabang Tarogong selama periode 5 tahun. perhitungan proyeksi arus kas 

menggunakan dasar nilai-nilai yang telah diperoleh pada berbagai perhitungan 

sbelumnya. Sedangkan untuk nilai cash inflow di peroleh dari perhitungan proyeksi rugi 

laba yang terdapat pada lampiran 1. 

 Perhitungan proyeksi arus kas diperoleh dengan cara mengurangi antara arus kas 

yang masuk dengan arus kas yang keluar. Nilai arus kas yang masuk diperoleh dari 

proyeksi penjualan bersih selama satu tahun setelah dikurangi harga pokok penjualan 

(COGS) dan pajak atau pendapatan bersih setelah pajak. Pendapatan bersih setelah pajak 

ditambah dengan biaya penyusutan dan amortisasi. Sedangkan arus kas keluar diperoleh 

dari perhitungan biaya investasi ditambah dengan biaya tambahan modal kerja. 

Tabel 4.12 

Proyeksi Cash Flow 

URAIAN Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

CASH INFLOW 

 

44,522,123 50,753,345 67,362,415 105,529,906 146,833,833 

MODAL DISETOR 117,872,000 

     Biaya penyusutan dan 

amortisasi 

 

14,215,400 14,215,400 14,215,400 14,215,400 14,215,400 

Jumlah Cash Inflow 117,872,000 58,737,523 64,968,745 81,577,815 119,745,306 161,049,233 

CASH OUTFLOW 

      Investasi 101,627,000 

     Tambahan Modal Kerja 16,245,000 

     Jumlah Cash Outflow 117,872,000 - - - - - 

Terminal Value 

      Net Cash Flow - 58,737,523 64,968,745 81,577,815 119,745,306 161,049,233 

Sumber : Data diolah 

 

 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



82 
 

 

4.5.4 Perhitungan NPV, IRR, Profitability Index, dan Discounted Payback Period 

Dengan menggunakan data dan asumsi seperti yang telah dibahas sebelumnya 

maka dapat dihitung nilai Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

Profitability Index (PI), dan Discounted Payback Period (DPP). Untuk menghitung nilai-

nilai tersebut, maka dibutuhkan perkiraan arus kas dari Kafe yang akan dibentuk yang 

telah dihitung dalam Tabel 4.12. 

 

4.5.4.1 Perhitungan Sumber Pembiayaan 

 Sebelum melakukan perhitungan Analisa kelayakan dengan menggunakan NPV, 

IRR, PP dan DPP maka sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu biaya modal dari 

usaha. Usaha yang akan dibentuk akan menggunakan struktur pembiayaan 100% equity 

(all equity). Usaha ini merupakan usaha yang belum go public, oleh karenanya 

perhitungan sumber pembiayaan dengan menggunakan Required Rate of Return (RRR). 

Required Return merupakan hasil perhitungan dari Rf  + Risk Premium. Tingkat 

suku bunga bebas risiko (Risk free rate = Rf) sebesar 6,75% merupakan tingkat suku 

bunga bebas risiko yang berasal dari Bank Indonesia (SBI) pada bulan penilaian April 

2011, yaitu 6,75%. Risk premium sebesar 9%, yang diperoleh dari data risk premium di 

Indonesia. Risk premium mencakup premi risiko ekuitas secara umum sebesar 9% dan 

mempertimbangkan tambahan resiko premium untuk ukuran perusahaan kecil-menengah 

berdasarkan keputusan perusahaan sebesar 6%, sehingga nilai risk premium menjadi 

15%. Jadi, nilai RRR yang didapat sebesar 21,75%. 
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Tabel 4.13 

Perhitungan RRR (Required Rate of Return) 

  
RRR = Rf  + Risk Premium 

 

Rf 6,75% 

Risk Premium 15% 

RRR 21,75% 

Sumber : Data diolah 

 

4.5.4.2  Perhitungan Net Present Value 

 Pada tabel 4.14 menunjukan perhitungan Net Present Value dari pengembangan 

usaha Il Supremo Café. Perhitungan NPV menggambarkan tingkat RRR sebesar 21,75% 

yang diperoleh melalui perhitungan cost of equity pada perhitungan sumber pembiayaan. 

Hasil yang diperoleh melalui perhitungan pada tabel 4.14 adalah nilai Net Present Value 

sebesar Rp 134,105,314.32. Berdasarkan kriteria NPV yang telah ditentukan manajemen, 

pengembangan bisnis Il Supremo Café dengan membuka outlet baru dapat dilaksanakan 

karena memiliki nilai NPV yang positif. Artinya dana sebesar Rp 117,872,000.00 yang 

di investasikan ke dalam bisnis tersebut dapat menghasilkan net present value cash flow 

sebesar Rp 134,105,314.32 dalam waktu lima tahun. 
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Tabel 4.14 

Penilaian Net Present Value 

Net Initial 

Investment 117,872,000.00 

  Useful life 5 years 

  Required rate of 

return 21.75% 

  

    

 

Present Value of 

cash Flow 

PV of Rp 1 

Discounted 

@21.75% 

Cash Flow Each 

Year 

Investment (117,872,000.00) 1 (117,872,000.00) 

Annual Cash 48,244,371.74 0.821355236 58,737,522.60 

Flow 43,829,502.48 0.674624424 64,968,745.46 

 

45,202,781.66 0.554106303 81,577,815.32 

 

54,498,257.70 0.455118113 119,745,305.90 

 

60,202,400.73 0.373813645 161,049,232.59 

NPV 134,105,314.32 > 0 

 Sumber : Data diolah 

 

4.5.4.3  Perhitungan Internal Rate of Return 

Pada tabel 4.15 menunjukan perhitungan Internal Rate of Return dari rencana 

bisnis Il Supremo Café. Perhitungan menunjukan nilai sebesar 58.8%. Dengan 

menggunakan discount rate sebesar 58.8% maka nilai NPV yang diperoleh adalah 

sebesar nol. 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 diperoleh nilai IRR sama dengan 

58.8%. Maka berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, rencana usaha Il 

Supremo Café dapat diterima dan dilaksanakan karena tingkat IRR yang diperoleh lebih 

besar dari yang diharapkan yaitu 58.8% > 21.75%. 
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Tabel 4.15 

Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of 

Return 

   Net initial investment 117,872,000.00 

  Useful life 5 years 

  Annual rate of return 58.8% 

  

    

 

Present Value of Cash 

Flow 

PV of Rp 1 Discounted 

(58.8%) 

Cash Flow Each 

year 

Initial Investment (117,872,000.00) 1 (117,872,000.00) 

Annual Cash flow 

36,984,790.69 0.629662081 58,737,522.60 

25,758,440.20 0.396474336 64,968,745.46 

20,365,481.89 0.249644855 81,577,815.32 

 
18,822,992.02 0.157191899 119,745,305.90 

 
15,940,295.21 0.098977778 161,049,232.59 

NPV 0.00 

 

58.8% 

Sumber : Data diolah 

 

4.5.4.4  Perhitungan Discounted Payback Period 

Pada tabel 4.16 menunjukan perhitungan Discounted Payback Period untuk 

menentukan periode pengembalian atas uang yang telah diinvestasikan dengan 

mempertimbangkan adanya konsep Time Value of Money. Perhitungan Discounted 

Payback Period membantu manajemen untuk mengetahui perkiraan berapa lama waktu 

untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan.  
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Tabel 4.16 

Perhitungan Discounted Payback Period 

Year Cash Flow PV 

Discounted 

FCF Running Total 

0 (117,872,000.00) 1 

 

(117,872,000.00) 

1 58,737,522.60 0.821355236 48,244,371.74 (69,627,628.26) 

2 64,968,745.46 0.674624424 43,829,502.48 (25,798,125.78) 

3 81,577,815.32 0.554106303 45,202,781.66 19,404,655.88 

4 119,745,305.90 0.455118113 54,498,257.70 73,902,913.58 

5 161,049,232.59 0.373813645 60,202,400.73 134,105,314.32 

     Sumber : Data Diolah 

Untuk mengetahui perkiraan yang lebih spesifik dapat dihitung dengan formula 

sebagai berikut : 

Break even point =   
𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐶𝑎𝑠  𝐹𝑙𝑜𝑤  𝑓𝑟𝑜𝑚  𝑇𝑒  𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘  𝐸𝑣𝑒𝑛  𝑌𝑒𝑎𝑟
  ×  12 

       =   
25,3798,125.78

45,202,781.66
 × 12 

       =  6,8 bulan ~ 7 bulan 

       =  7 bulan   

Berdasarkan hasil perhitungan pada formula diatas, waktu pengembalian atas 

investai terjadi pada bulan ke-7. Maka, berdasarkan pada tabel 4.16 dan perhitungan 

diatas, manajemn Il Supremo Café akan memperoleh pengembalian pada tahun ke-2 

bulan ke-7. 

 

4.5.4.5  Perhitungan Profitability Index 

 Kriteria penerimaan kelayakan yang digunakan dengan metode profitability index 

adalah apabila nilai yang dihasilkan sama dengan atau lebih dari 1 ( ≥ 1 ). Dari hasil 

perhitungan profitability index berikut, diperoleh nilai sebesar 2.14 yang berarti telah 

memenuhi kriteria. Untuk itu,rencana bisnis Il Supremo café dapat dilaksanakan. Makna 
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dari nilai tersebut adalah setiap Rp 1 yang diinvestasikan dalam usaha Il Supremo Café 

akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 2.14. 

PI = 1 +  
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 

PI = 1 +  
  134,105,314.32  

117,872,000.00
 

PI = 2.14 ≥ 1 

 

4.5.5 Analisis Kelayakan Usaha Berdasarkan Aspek Keuangan 

Analisis kelayakan usaha dilakukan dengan menghitung Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Discounted Payback Period (DPP), dan 

Profitability Index (PI). Pada Tabel 4.17 menjelaskan ringkasan dari berbagai analisa 

keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Keputusan bisnis diambil berdasarkan 

kepada kelayakan bisnis Il Supremop Café sesuai dengan kriteria dan kriteria kelayakan 

yang telah ditentukan. 

Tabel 4.17 

Kriteria Kelayakan Il Supremo café 

No Kriteria Nilai Kriteria Kelayakan Layak / Tidak 

1 Net Present Value 134,105,314.32 > Rp. 0,00 Layak 

2 Internal Rate of Return 58.8% > 21.75% Layak 

3 Discounted Payback Period 2 Tahun, 7 Bulan < 3 Tahun Layak 

4 Profitability Index 2.138 ≥ 1,0 Layak 

Sumber : Data Diolah 
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 Berdasarkan hasil perhitungan Net Present Value, Internal Rate of Return, 

Discounted Payback Period dan Profitability Index, nilai yang diperoleh telah memenuhi 

kriteria dan justifikasi kelayakan yang ditentukan oleh manajemen. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa rencana bisnis Il Supremo café layak secara finansial untuk 

diterima dan dilaksanakan. 

 

4.6  Hasil Analisis 

Setelah melakukan proses analisis studi kelayakan bisnis maka diperoleh hasil 

analisis sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Hasil Analisis Studi Kelayakan Bisnis 

Aspek-aspek 

Standard 

Kafe 

Terdahulu 

Outlet Baru 
Evaluasi Hasil Analisis 

Keterangan : 

1=tidak layak, 

2=layak, 

Hasil 

Evaluasi 
Nilai 

Aspek Pasar dan 

Pemasaran   
1 2       

Kemampuan 

mencapai volume 

penjualan yang 

menguntungkan 

(net income tahun 

pertama) 

3% dari total 

pendapatan 
6.8%   √ 

Keuntungan bersih 

yang dihasilkan 

oleh outlet baru 

lebih besar dari 

standar kafe 

terdahulu sehingga 

usaha tersebut 

dapat dikatakan 

profitable 

Keuntungan yang 

dihasilkan oleh 

outlet baru sudah 

memenuhi 

ketentuan yang 

ada sehingga 

usaha tersebut 

layak untuk 

dilaksanakan 

      2.00  

Biaya yang 

dianggarkan 

untuk melakukan 

promosi selama 

satu tahun 

4% dari total 

pendapatan 
3%   √ 

Biaya promosi 

lebih kecil dari 

standar yang ada 

karena usaha ini 

telah memiliki 

reputasi positif 

dari usaha 

sebelumnya 

sehingga 

permintaan pasar 

telah tersedia 

Biaya yang 

dikeluarkan untuk 

promosi sudah 

layak 

dibandingkan 

dengan standar 

karena usaha ini 

sudah dikenal oleh 

konsumen 

      2.00  
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Aspek-aspek 
Standard 

Kafe 

Terdahulu 

Outlet Baru Evaluasi Hasil Analisis 
Keterangan : 

1=tidak layak, 

2=layak, 

Hasil 

Evaluasi 

Aspek 

Manajemen dan 

SDM 
  

          

Ketersediaan 

tenaga kerja 

untuk 

menjalankan 

bisnis 

Disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

dan anggaran 

biaya untuk 

tenaga kerja 

yaitu 19% 

dari 

pendapatan 

Telah tersedia 

dan memenuhi 

kebutuhan 

dengan 

menghabiskan 

biaya 17.5% 

dari 

pendapatan 

  √ 

Tenaga kerja telah 

tersedia dengan 

baik karena 

disokong dari kafe 

sebelumnya untuk 

dipindahkan ke 

kafe yang baru dan 

memenuhi 

kebutuhan dengan 

biaya sesuai 

dengan yang 

dianggarkan 

Ketersediaan 

tenaga kerja sudah 

layak dari 

ketentuan yang 

ada dan telah 

disesuaikan dari 

situasi dan kondisi 

serta biaya yang 

telah dianggarkan 

      2.00  

Aspek Teknis 

dan Teknologi   
          

Ketersediaan 

mesin, peralatan 

dan perlengkapan 

Sebagian 

mesin dan 

peralatan 

telah 

disediakan 

oleh pemilik 

tempat 

sehingga 

untuk 

melengkapin

ya 

membutuhka

n biaya 

sebesar Rp 

38.927.000 

Mesin, 

peralatan dan 

perlengkapan 

tidak 

disediakan 

sepenuhnya 

oleh pihak 

pemilik 

tempat hanya 

sebagian kecil 

yang 

menghabiskan 

biaya sedikit 

sehingga biaya 

yang 

dikeluarkan 

penyewa 

cukup besar 

yaitu Rp 

101.627.000 

√   

Biaya pembelian 

mesin dan 

peralatan berbeda 

jauh dengan 

standar yang ada 

sehingga sangat 

berpengaruh 

terhadap proyeksi 

keuangan  

Biaya yang 

dikeluarkan untuk 

mesin perlatan 

jauh lebih besar 

dari standar yang 

sehingga tidak 

layak 

      1.00  

Aspek 

Keuangan   
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Aspek-aspek 
Standard 

Kafe 

Terdahulu 

Outlet Baru Evaluasi Hasil Analisis 
Keterangan : 

1=tidak layak, 

2=layak, 

Hasil 

Evaluasi 

Net Present Value 

Rp 

75.616.389 

lebih besar 

dari modal 

investasi 

Rp 

134.105.314 

lebih besar 

dari modal 

investasi 

  √ 

Nilai investasi 

yang dihasilkan 

oleh outlet baru 

lebih besar dari 

modal investasi 

yang dikeluarkan 

sehingga linvestasi 

ini layak untuk 

diterima 

Nilai investasi 

yang lebih besar 

dari modal 

investasi yang 

ditanam dapat 

dikatakan layak 

untuk diterima 

      2.00  

Internal Rate of 

Return 
55.7% 

58.8% lebih 

besar dari 

standar yang 

ada 

  √ 

Tingkat 

pengembalian 

yang dihasilkan 

oleh outlet baru 

lebih besar dari 

standar yang ada 

sehingga outlet 

tersebut layak 

untuk dibuka 

Tingkat 

pengembalian 

pada outlet baru 

lebih besar dari 

standar yang ada 

dan layak untuk 

dijalankan 

      2.00  

Discounted 

Payback Period 

2 Tahun, 5 

Bulan 

2 Tahun, 7 

Bulan 
  √ 

Jangka waktu 

pengembalian 

investasi yang 

dibutuhkan hanya 

berbeda satu bulan 

dengan standar 

yang ada sehingga 

outlet baru tersebut 

layak untuk 

dijalankan 

Jangka waktu 

pengembalian 

hanya berbeda 

satu bulan lebih 

lama dari standar 

yang ada sehingga 

outlet baru ini 

layak dan bagus 

untuk dijalankan 

      2.00  

Profitability 

Index 
2.43 2.14   √ 

Tingkat 

profitabilitas outlet 

baru mendekati 

standar yang ada, 

akan tetapi 

disesuaikan 

dengan nilai 

investasinya 

Tingkat 

profitabilitas yang 

dihasilkan dapat 

dikatan cukup 

layak karena 

hampir mendekati 

standar yang ada, 

akan tetapi 

perbedaannya 

cukup kecil dan 

dapat disesuaikan 

dengan nilai 

investasinya 

      2.00  

Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi       1.88  

Sumber : Il Supremo Café dan Data diolah 
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 Jika dibandingkan dengan kriteria kelayakan yang dihasilkan pada kafe 

sebelumnya sebagai standar kelayakan, maka outlet baru Il Supremo Café dapat 

dikatakan layak untuk dibuka. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai rata-rata hasil evaluasi 

yaitu 1.88 lebih besar dari nilai maksimum 1,5 yang berarti usaha layak untuk dibuka 

karena telah memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, usaha seperti kafe berupa coffee shop 

merupakan usaha yang memiliki banyak pesaing. Oleh karena itu, Il Supremo Café akan 

memasuki pasar yang ketat yang didalamnya terdapat sejumlah pesaing yang telah 

dikenal oleh konsumen seperti Starbucks dan Coffee Bean. Untuk dapat bertahan dan 

mengembangkan usahanya, manajmen Il Supremo Café hendaknya mampu melakukan  

upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Il Supremo Café. Hal ini dapat 

dilakukan melalui promosi dan komunikasi pemasaran. Salah satunya adalah melalui 

iklan yang dapat dilakukan untuk mengenalkan Il Supremo Café kepada masyarakat 

Jakarta serta memberikan informasi terhadap pelanggan tetap toko buku melalui email 

dan alamat yang terdaftar sebagai pelanggan dari toko buku. Hal tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan nilai lebih terhadap 

pelanggan.. Disamping itu, manajemen perlu menjaga dan meningkatkan citra dari Il 

Supremo Café melalui peningkatan kualitas baik pelayanan maupun produk.  

Berdasarkan aspek sumber daya manusia, untuk dapat mencapai hasil sesuai 

proyeksi yang diharapkan diperlukan sumber daya manusia yang komitmen terhadap 

pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pihak 

perusahaan lebih teliti dalam hal perekrutan karyawan seperti lebih menegaskan kontrak 

kerja dan disesuaikan dengan tariff upah tenaga kerja yang terbaru. 
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Dengan melihat hasil proyeksi keuangan yang mengacu pada hasil survei pasar, 

pengalaman dan observasi di lapangan maka perhitungan NPV, IRR, DPP dan PI telah 

memenuhi kriteria kelayakan sehingga pembukaan outlet baru Il Supremo Café dapat 

dikatakan layak untuk dilaksanakan berdasarkan aspek keuangan. Akan tetapi hal 

tersebut harus didukung dengan penjualan yang optimal. Oleh karena itu, pihak 

manajemen harus bekerja lebih keras lagi untuk memperoleh penjualan yang optimal 

yaitu salah satunya dengan cara melakukan diversifikasi produk dalam hal ini menambah 

produk baru yang sekiranya dapat diterima di pasar. Selain itu manajemen juga dapat 

meningkatkan penjualan dengan melakukan upaya untuk dapat menarik minat 

masyarakat mengunjungi Il Supremo Café salah satunya adalah melalui promosi 

penjualan seperti pemberian diskon langsung sebesar 20% untuk produk baru dan produk 

makanan (pastry dan cake). Promosi penjualan juga dapat dilakukan dengan cara 

pemberian diskon terhadap pemegang kartu kredit tertentu dan pembuatan kartu anggota 

(member card) dengan ketentuan total pembelian minimum Rp 1.000.000,- selama dua 

bulan maka akan mendapatkan kartu anggota dan memperoleh fasilitas khusus dari kartu 

tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dihasilkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa aspek pasar dan pemasaran yang meliputi potensi 

wilayah, potensi bisnis, potensi pelanggan serta pemasaran yang meliputi 

segmentasi , targeting, positioning dan marketing mix (4p) maka outlet baru Il 

Supremo Café cabang Terogong layak untuk dibuka. 

2. Berdasarkan hasil analisa aspek teknis dan teknologi yang meliputi rencana 

produksi dan penggunaan teknologi maka outlet baru Il Supremo Café cabang 

Terogong cukup layak untuk dibuka. 

3. Berdasarkan hasil analisa aspek manajemen dan sumber daya manusia yang 

meliputi struktur organisasi dan sumber daya manusia maka outlet baru Il 

Supremo Café cabang Terogong layak untuk dibuka. 

4. Berdasarkan analisa aspek keuangan yaitu nilai-nilai yang diperoleh dari 

perhitungan NPV, IRR, DPP dan PI menunjukan semua hasil telah memenuhi 

kriteria kelayakan sehingga outlet baru Il Supremo Café cabang Terogong layak 

untuk diterima dan dibuka. 

5. Berdasarkan analisa keseluruhan aspek yang diteliti, outlet baru Il Supremo Café 

cabang Terogong layak untuk diterima dan dibuka. 
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, 

maka dapat disarankan kepada manajemen maupun pihak yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya, manajemen Il Supremo 

Café hendaknya mampu membuat strategi untuk menghadapi persaingan seperti 

differensiasi yaitu dengan tetap mempertahankan konsep awal perusahaan yaitu 

“Bookshop Kafe” dan tetap berdampingan dengan Periplus Bookshop dengan 

melakukan kerja sama dalam kegiatan promosi untuk meringankan biaya promosi 

seperti Free Cappuccino dan cake untuk pelanggan dengan pembelian buku atau 

majalah ≥ Rp. 500,000, pihak toko buku dapat mengadakan acara “Book 

Signing” untuk novel yg sedang laris terjual (best seller novel) di café dan 

penggunaan “Gift Voucher” Periplus yang dapat dibelanjakan untuk  produk 

kafe. 

2. Il Supremo café merupakan kafe baru yang tentunya tidak banyak orang 

mengetahui keberadaan kafe ini. Oleh karena itu, keberadaan kafe ini penting 

untuk diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga penting untuk dilakukannya 

perbaikan terhadap visible kafe seperti mendirikan sign board di depan toko. 

3. Menggunakan fasilitas social network seperti facebook fanpage, twitter maupun 

BBM (Blackberry Massanger) group untuk lebih aktif berkomunikasi dengan 

exsisting customer  (pelanggan tetap) maupun menjaring pelanggan yang baru 

dengan menyebarluaskan promosi yang sedang dilakukan di kafe. 

4. Sebaiknya pihak perusahaan lebih teliti dalam hal perekrutan karyawan seperti 

lebih menegaskan kontrak kerja dan disesuaikan dengan tariff upah tenaga kerja 
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yang terbaru sehingga tidak terjadi perputaran tenaga kerja yang tinggi dan 

menimbulkan biaya yang besar untuk tenaga kerja. 

5. Aspek-aspek dalam studi kelayakan dalam penelitian ini belum seluruhnya 

dianalisis, sehingga diperlukan penambahan aspek-aspek lainnya misalnya aspek 

hukum/legal untuk penelitian selanjutnya.  

6. Pada penelitian selanjutnya dalam melakukan studi kelayakan bisnis pada cabang 

yang lain dapat dianalisis perbandingan hasil dari aspek-aspek yang diteliti 

dengan hasil dari analisa industri sejenis tidak hanya melakukan perbandingan 

terhadap kafe yang telah berjalan sebelumnya (hasil analisa industri sejenis 

menjadi kriteria atas kelayakan sebuah kafe). 
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Lampiran 1 

Gambar Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuman  

                    

          Caffe Latte         Cappuccino            Caffe Mocha           Fresh Juice 

Pastry 

            

     Danish             Croisant                        Muffin 

          

 Linzer Torte   Lemon Meringue Pie   Carrot Cake 

 

 

 

 

Studi Kelayakan..., Febri Yeni Transmisia, Ma.-IBS, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandwich 

             

        Roast beef sandwich        Tomato mozarella sandwich                     Tuna sandwich 

              Pasta                                  Salad 

                                              
                         Carbonara                                                        Thai beef salad          

Breakfast Set 

        

                                 Omelette      French toast 
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Lampiran 2 

Daftar Harga Produk  

ESPRESSO BASED BEVERAGES 

ESP006 Supremo Ristretto 12,000 

ESP007 Supremo Solo-Espresso  12,000 

ESP008 Supremo Doppio-Espresso 16,000 

ESP009 Supremo Solo EspMachiatto 15,000 

ESP010 Supremo Doppio EspMachiatto 20,000 

      

BCF001 Black Coffee 21,000 

      

ESB001 Cappuccino 24,000 

ESB002 Caffe Latte 24,000 

      

ESB003 Vanilla Latte 25,000 

ESB004 Caramel Latte 25,000 

ESB007 Hazelnut Latte 26,000 

ESB009 Mint Latte 25,000 

      

ESB005 Caffe Mocha 26,000 

ESB010 Mint Mocha 27,000 

      

ESB006 Caramel Machiatto 26,000 

      

ESB008 Flat White 25,000 

      

ICF001 Iced Coffee 21,000 

      

ESC001 Iced Caffe Latte 26,000 

ESC002 Iced Vanilla Latte 26,000 

ESC003 Iced Caramel Latte 26,000 

ESC006 Iced Hazelnut Latte 27,000 

      

ESC004 Iced Caffe Mocha 27,000 

ESC005 Iced Caramel Machiatto 27,000 
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TEA BASED BEVERAGES 

TEA001 Hot Tea English Breakfast 18,000 

TEA002 Hot Tea Earl Grey 18,000 

TEA003 Hot Tea Chamomile 18,000 

TEA004 Hot Tea Jasmine 18,000 

TEA005 Hot Tea Mint 18,000 

TEA006 Hot Tea Passion Fruit 18,000 

TEA010 Hot Tea Passion Fruit Mango & Orange 18,000 

TEA012 Hot Tea Rosella 18,000 

TEA011 Vanilla Chai Latte 26,000 

      

ICT001 Iced Lemon Tea 18,000 

ICT002 Iced Passion Tea 18,000 

ICT003 Iced Blackcurrant Tea 18,000 

ICT004 Iced Tea   18,000 

ICT005 Iced Tea Rosella 18,000 

 

CHOCOLATE & MILK 

HCO001 Hot Chocolate 25,000 

ICO001 Iced Chocolate 26,000 

      

MIL001 Steamed Milk 15,000 

MIL002 Steamed Flavoured Milk 20,000 

      

SHK001 Vanilla Milk Shake 26,000 

SHK002 Chocolate Milk Shake 26,000 
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ICED BLENDED COFFEE 

BLC001 Caramel Coffee Iced Blended 28,000 

BLC002 Mocha Iced Blended 28,000 

BLC004 Coffee Jelly Iced Blended 30,000 

BLC005 Vanilla Chai Iced Blended 28,000 

BLC006 Java Chip Iced Blended 30,000 

BLC007 Avocado Affogatto Iced Blended 32,000 

      

ICED BLENDED CREAM 

BLC008 Vanilla Iced Blended 28,000 

BLC009 Hazelnut Iced Blended 28,000 

BLC010 Caramel Iced Blended 28,000 

BLC003 Chocolate Iced Blended 28,000 

BLC011 Green Tea Iced Blended 30,000 

BLC012 Matcha Green Tea Iced Blended 32,000 

ICED BLENDED FRUIT 

BLF001 Strawberry Iced Blended 28,000 

BLF002 Raspberry Iced Blended 28,000 

BLF005 Avocado Chocolate Iced Blended 30,000 

 

FRESH JUICES 

JUC001 Mixed 2 Fresh Juice 26,000 

JUC002 Mixed 3 Fresh Juice 27,000 

JUC003 Orange Fresh Juice 24,000 

JUC004 Lemon Fresh Juice 24,000 

JUC005 Strawberry Fresh Juice 24,000 

JUC006 Kiwi Fresh Juice 26,000 

JUC007 Starfruit Fresh Juice 24,000 

JUC008 Carrot Fresh Juice 24,000 

JUC012 Tomato Fresh Juice 24,000 

JUC013 Apple Fresh Juice 24,000 

JUC014 Mango Fresh Juice 24,000 

JUC015 Pineapple Fresh Juice 24,000 
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DANISH 

DAN001 Apple Danish 8,500 

DAN003 Blueberry Danish 8,500 

DAN007 Cinnamon Roll 12,000 

DAN008 Raisin Custard Puff 12,000 

DAN009 Apple Turn Over 12,000 

MUFFIN 

MUF001 Blueberry Muffin 17,000 

MUF002 Apple Carrot Muffin 17,000 

MUF004 Chocolate Muffin 15,000 

SCONE 

SCO001 Raisin Scone 16,000 

SCO002 Chocolate Scone 16,000 

PASTRIES, CAKES, GATEAUX, etc 

DOM001 Strawberry Dome 26,000 

DOM002 Raspberry Dome 26,000 

GTX001 Cherry Forest 23,000 

GTX002 Choco Lie Cake 27,000 

COC001 Sacherina 24,000 

FRU002 Carrot Cake 23,500 

LOF001 Banana Walnut Loaf Cake 12,000 

LOF002 Lemon Weekend Gateaux 12,000 

NUT001 Linzer Torte 21,000 

FRU001 Lemon Meringue Pie 22,000 

TAR001 Calvados Tart 17,000 

FRU003 American Apple Pie 25,000 

 

WATER & SOFT DRINKS 

RTD003 Mineral Water 330ml 7,000 

SOD001 Coke 11,000 

SOD002 Diet Coke 12,000 

SOD003 Sprite 11,000 

BIR001 Heineken Premium Can 23,000 

BIR002 Bintang Beer Can 20,000 
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COOKIES & BISCOTTI 

COK002 Crunchy Oatmeal Cookie 5,000 

BIS001 Cianducci 3,000 

BIS002 Luigi's Favorite Biscotti 5,000 

      

BIS005 Luigi Gift Pack 65,000 

BIS006 Luigi Biscotti 1kg (1 pack) 210,000 

WHOLE CAKES 

NUT003 Linzer Torte - Whole 165,000 

FRU005 Lemon Meringue Pie - Whole 170,000 

COC002 Sacherina - Whole 190,000 

GTX003 Cherry Forest - Whole 190,000 

GTX004 Choco Lie Cake - Whole 300,000 

FRU006 Carrot Cake - Whole 185,000 

TAR002 Calvados Tart - Whole 90,000 

FRU007 American Apple Pie - Whole 150,000 

LOF004 Banana Walnut  Loaf Cake - Whole 70,000 

LOF005 Lemon Weekend Gateaux - Whole 70,000 

LOF006 English Fruit Cake - Whole 80,000 

 

SANDWICH     

SWC001 Tuna Sandwich 45,000 

SWC006 Supreme Roast Beef Sandwich 50,000 

SWC007 Bacon, Lettuce & Tomato Sandwich 50,000 

SWC008 Bacon, Egg & Cheese Sandwich 50,000 

SWC009 Tomato Mozarella Sandwich 45,000 

 

SALAD 

SAL001 Fresh Green & Fruit Salad 38,000 

SAL003 Fresh Fruit Cuts 23,000 

SAL006 Thai Beef Salad 45,000 
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PASTA 

PAS001 Pasta Carbonara 45,000 

PAS002 Pasta Bolognese 45,000 

PAS007 Pasta Garlic & Basil Pesto 45,000 

PAS009 Pasta Mozzarella Pomodoro Basilico 45,000 

PAS011 Pasta Aglio Olio e Peperoncino 45,000 

 

BREAKFAST 

PAN001 Buttermilk Pancake 23,000 

PAN002 Pancake a la mode 28,000 

PAN003 Granny's Pancake 38,000 

      

PAN005 Banana Pancake +Syrup 26,000 

PAN006 Banana Pancake +Honey 28,000 

      

FRE001 Simply French Toast 28,000 

FRE002 Granny's French Toast 38,000 

      

SEG001 Scramble Egg Jubilee  38,000 

      

OME001 Vegetable Omelette Jubilee 38,000 

      

OME002 Ham & Cheese Omelette Jubilee 38,000 

      

OME005 Sunny Side Up Jubilee 38,000 

      

OAT001 Oatmeal Porridge w/ Honey 20,000 

OAT002 Oatmeal Banana Honey 24,000 

      

OAT004 Oatmeal Berries Honey 28,000 

OAT005 Oatmeal Berries B'fast Set 60,000 

BFS003 IL SUPREMO B'Fast Set C 55,000 

  Sumber : Il Supremo café  
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Lampiran 3 

Tata Letak Operasional Kafe 

 

Sumber : Il Supremo café 

Layout Kasar Il Supremo Cafe  

 

Sumber : Il Supremo café 
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Gambar Ruang Il Supremo Cafe

 

 

  

Sumber : Il Supremo Cafe

Tampak Depan Il Supremo Cafe 

 

Lokasi  dan Parkir Il Supremo Cafe 

 

Sumber : Il Supremo Café  
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Lampiran 4  

Contoh Kuesioner 

 

Sincerely,  

I, Febri Yeni Transmisia, student of Indonesia Banking School majoring Financial Management. I currently 

doing my research in order to complete my thesis about study of business feasibilty Kafe Il Supremo café 

branch Tarogong Raya. In order to complete my research,  I ask for your willingness and help to fill my 

questionaire properly. Thank you.  

Intructions  :  

Put a tick (√) in the boxes of the multiple choices questions and fill in the blank with appropriate anwers.  

I. Respondent profile 

Gender :  

 Male  Female

Age : …………………… years old

Occupation : 

 Student  

 Public employee 

 Private employee 

 Enterpreneur 

 Housewife 

 Others  ………………….. 

Income or allowance : 

 Rp 1 – 4 mio / month 

 Rp 4 – 8 mio / month 

 Rp  8 – 12 mio / month 

 Rp  ≥ 12 mio / month

II. Question  

1) What do you usually do on weekend / spare time? 

 Home  

 Gathering with family 

 Hanging out with friends 

 Shopping to mall 

 Visiting new places 

 Others  ………………………

2) Where is your favourite place to relax / hang out ? 

 Cafe  

 Mall 

 Home  

 Out of town 

 Others  ………………………….. 
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3) Have you ever visit a cafe ? 

 Yes 

 No 

 

4) If you ever visited a cafe, how often do you come to a cafe in a month ? 

 1 – 3 times 

 4 – 6 times 

 7 – 9 times 

 10 – 12 times 

 > 12 times 

 Others  .........................................

5) Do you like to drink coffee ? 

 Yes  No

6) If yes, what is your favorite coffee ? 

 Black coffee 

 Brewed coffee 

 Caffe latte 

 Cappuccino  

 Coffee mocha 

 Others, …………………. 

7) What is your favourite drink ? 

 Water  

 Tea  

 Milk  

 Chocolate  

 Fruit juice 

 Softdrink  

 Coffee  

 Others  …………………….

8) If you ever visited a cafe, what is the reason that made you come to a cafe ?

 Doing your hobbies of drinking 

coffee 

 Hanging out with friends 

 Meeting with business partner 

 Gathering with family 

 Using your spare time 

 Others  ……………… 

9) According to your perception, what is the main factor that interests you to come to a 

cafe ? 

 Quality of product  

 Atmosphere  

 Strategic location  

 Price  

 Good service 

 Facilities  

 Others  ………….. 
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10) What kind of services and facilities do you expect from a cafe ?

 Free wifi  

 Free magazine 

 Smoking area  

 Live music 

 Member card 

 Bookshop café 

 Bengkel café 

 Others ,………………….. 

11)  If you chose to come to a cafe, how much money would you spend there ? 

 < 50.000 

 Rp 50.000 – 75.000 

 Rp 75.000 – 100.000 

 Rp 100.000 – 125.000 

 Rp 125.000 – 150.000 

 > Rp 150.000 

12)  If we offer a concept of cafe with bookshop, all services and facilities that you 

expect and varied menus, do you interested to come? 

 Yes   No 

THANKS 
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Dengan hormat,  

Saya Febri Yeni Transmisia, mahasiswa semester akhir Manajemen Keuangan, Indonesia Banking School. 

Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya mengenai Studi Kelayakan Bisnis Kafe Il 

Supremo café cabang Tarogong Raya. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, saya mohon kesediaan 

dan bantuan Saudara/i untuk mengisi kuisioner ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.  

Petunjuk pengisian :  

Berilah tanda (√) dalam kotak di depan jawaban pertanyaan yang mengandung unsur pilihan ganda dan isilah 

titik-titik yang kosong dengan jawaban yang sesuai 

I. Profil Responden 

Jenis Kelamin :  

 Laki-laki  Perempuan  

Usia : …………………… tahun

Pekerjaan Saat Ini : 

 Pelajar atau Mahasiswa 

 Pegawai Negeri 

 Pegawai Swasta 

 Wirausahawan 

 Ibu Rumah Tangga 

 Lainnya ………………….. 

Pendapatan atau Uang Saku Anda saat ini : 

 Rp 1 – 4 Juta / Bulan 

 Rp 4 – 8 Juta / Bulan 

 Rp  8 – 12 Juta / Bulan 

 Rp  ≥ 12 Juta / Bulan

II. Pertanyaan  

13) Di waktu luang/weekend apa yang biasanya anda lakukan ? 

 Di rumah saja 

 Berkumpul sama keluarga 

 Hangout bersama teman 

 Shopping ke mall 

 Mengunjungi tempat-tempat baru 

 Lainnyaa ………………………

14) Dimana tempat favorit anda untuk bersantai dan bergaul ? 

 Kafe  Mall 
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 Rumah 

 Luar kota 

 Lainnyaa ………………………….. 

15) Apakah anda pernah mengunjungi kafe ? 

 Pernah  Tidak pernah 

16) Jika anda pernah mengunjungi kafe, seberapa sering anda datang ke kafe dalam 

satu bulan ? 

 1 – 3 kali 

 4 – 6 kali 

 7 – 9 kali  

 10 – 12 kali 

 > 12 kali 

 Lainnyaa .........................................

17) Apakah anda menyukai minuman kopi ? 

 Ya   Tidak

18) Jika pada pertanyaan no 5 jawaban anda ya, apakah menu minuman kopi favorit 

anda ? 

 Black coffe 

 Kopi tubruk 

 Caffe latte 

 Cappuccino  

 Caffe mocha 

 Lainnya, …………………. 

19) Apakah minuman favorit anda ? 

 Air putih 

 Teh 

 Susu 

 Coklat  

 Jus buah 

 Minuman ringan 

 Kopi  

 Lainnya, …………………….

20) Jika anda pernah mengunjungi kafe, maka alasan apa yang membuat anda memilih 

untuk datang ke kafe ?

 Menyalurkan hobi minum kopi 

 Hangout bersama teman 

 Bertemu rekan bisnis 

 Berkumpul bersama keluarga 

 Mengisi waktu luang 

 Lainnya ……………… 

21) Menurut persepsi anda, faktor utama apa yang membuat anda tertaik untuk 

datang ke kafe ? 

 Kualitas produk 

 Suasana / kenyamanan 

 Lokasi strategis 

 Harga  
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 Pelayanan yang baik 

 Fasilitas yang lengkap 

 Lainnya, ………….. 

 

22) Layanan dan fasilitas apa yang anda harapkan jika anda mengunjungi sebuah 

kafe?

 Free wifi  

 Free magazine 

 Smoking area  

 Live music 

 Kartu member 

 Bookshop café 

 Bengkel café 

 Lainnya,………………….. 

23)  Jika anda memilih untuk datang ke kafe, berapakah anggaran dana yang anda 

alokasikan untuk mengunjungi kafe ? 

 < 50.000 

 Rp 50.000 – 75.000 

 Rp 75.000 – 100.000 

 Rp 100.000 – 125.000 

 Rp 125.000 – 150.000 

 > Rp 150.000 

24)  Jika kami menawarkan kafe dengan konsep bookshop cafe yang memiliki fasilitas 

seperti yang anda harapkan dan menu yang variatif,apakah anda tertarik untuk 

mencoba? 

 Ya  Tidak  

 

 

THANKS 
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Lampiran 5 

Daftar Wawancara 

Aspek-aspek Pertanyaan Wawancara Responden Hasil Wawancara 

Aspek Pasar 
dan Pemasaran 

Berapa jumlah pengunjung rata-rata 
setiap hari ? 

Pesaing yang ada, 
Toko Buku, Hero 
Supermarket. 

kurang lebih 40 
pengunjung setiap hari 

  
Berapa rata-rata jumlah uang yang 
dibelanjakan oleh pelanggan? 

Pesaing yang ada  Rp 55.000  

  
Berapa besar kemampuan pemasok 
dalam menyediakan bahan baku yang 
dibutuhkan ? 

Calon Pemasok 
Mampu dengan 
pemesanan sehari sebelum 
pengiriman 

  
Siapa saja yang menjadi pesaing dalam 
membeli bahan baku ? 

Calon Pemasok 
Starbucks, Hagen daz, 
D'creepes  

  
Alat dan media promosi apa yang akan 
digunakan perusahaan? 

Calon pelaku usaha 
Voucher pembelian dan 
sampel gratis 

  
Target dan segmentasi pasar mana yang 
akan dituju perusahaan? 

Calon pelaku usaha 
Telah dijelaskan dalam bab 
sebelumnya 

  
Alasan apa yang membuat perusahaan 
ingin mengembangkan bisnisnya ? 

Calon pelaku usaha 
Ingin memperluas brand 
(brand development) 

Aspek Teknis 
dan Teknologi 

Bagaimana daya air dan listrik yang 
digunakan ? 

Pemilik gedung mencukupi kebutuhan  

  Bagaimana tata ruang dan layout 
Konsultan tata 
ruang 

dapat disesuaikan dengan 
keinginan pengguna 

  
Hal-hal apa saja yang menjadi 
pendorong dan penghambat bisnis? 

Konsultan kafe 
telah dijelaskan dalam bab 
sebelumnya 

  
Bagaimana kekurangan dan kelebihan 
mesin dan peralatan yang digunakan 

Calon pemasok   

Aspek 
Manajemen 

dan SDM 
Berapa jam waktu kerja dalam satu hari Calon pelaku usaha 8 jam per hari 

  
Bagian-bagian apa saja yang ada dalam 
perusahaan 

Calon pelaku usaha 
Manajer, Supervisor, 
Barista 

  Bagaimana pembagian shift kerja Calon pelaku usaha 
3 shift (opening, middle, 
closing) 

Aspek 
Keuangan 

Dari mana sumber permodalan yang 
akan digunakan untuk menjalankan 
bisnis? 

Calon pelaku usaha Modal Pribadi 

Sumber : Il Supremo Cafe 
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Lampiran 6 

Initial Capital Expenditure 

     
 

  QTY PRICE  TOTAL 

A KITCHEN EQUIPMENT 

1 Upright Chiller 250ltr 1 3,500,000 3,500,000 
3 Chest Freezer 200ltr 1 2,700,000 2,700,000 
2 Chest Freezer 400ltr 0 5,000,000 0 
4 Upright Freezer 200ltr 1 2,500,000 2,500,000 
11 S/S Double Sink Table 1 3,500,000 3,500,000 
12 Rack (Dry Goods) 1 500,000 500,000 
15 Booster Water Pump 0 1,500,000 0 
17 Gas Stove 2 1,000,000 2,000,000 
18 Gas Tank 2 300,000 600,000 
  Total     15,300,000 

          

B BAR EQUIPMENT 

1 Coffee Machine Two Groups 1 45,000,000 45,000,000 
2 Coffee Grinder 1 6,500,000 6,500,000 
4 Pastry Case 0 23,000,000 0 
5 Microwave Oven 1 1,500,000 1,500,000 
6 Toaster  1 600,000 600,000 
7 Blender VITAMIX 1 5,000,000 5,000,000 
11 Safety Box 0 8,000,000 0 
12 U/C Chiller - 2 Doors 0 18,500,000 0 
13 S/S Sink 1 2,500,000 2,500,000 
  Total     61,100,000 

          

C SMALLWARES & UTENSIL 

1 Ice Scoop Small 1 60,000 60,000 
2 Ice Scoop Large 1 150,000 150,000 
3 Ice Bucket/Cool Box 1 250,000 250,000 
4 Cake Spatula 2 50,000 100,000 
5 S/S Tong 2 50,000 100,000 
6 S/S Steaming Milk Jug 2 150,000 300,000 
7 S/S Steaming Milk Jug 3 175,000 525,000 
8 S/S Milk Spoon 2 50,000 100,000 
9 Steaming Thermometer 2 125,000 250,000 
10 Digital Thermometer 1 400,000 400,000 
11 Digital Timer 1 250,000 250,000 
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12 Digital Scale 1 400,000 400,000 
14 Tamper 1 200,000 200,000 
15 Tamper Base 1 150,000 150,000 
16 Squeeze Bottle 6 50,000 300,000 
17 Round Trays 2 200,000 400,000 
18 Rectangular Tray 2 200,000 400,000 
20 N2O Charger 3 150,000 450,000 
21 Chopping Board 3 100,000 300,000 
22 Bread Knife 2 70,000 140,000 
23 Cutting Knife 10" 2 100,000 200,000 
24 Cutting Knife 7" 2 100,000 200,000 
25 Small Knife 2 65,000 130,000 
26 Whisk (medium) 1 60,000 60,000 
27 Whisk (small) 1 40,000 40,000 
28 S/S Bowl 3 20,000 60,000 
29 S/S Bowl 3 35,000 105,000 
30 S/S Bowl 3 50,000 150,000 
31 S/S Bowl 3 70,000 210,000 
32 S/S Bowl 3 75,000 225,000 
33 Bottle with Pump 2 75,000 150,000 
34 Frying Pan 26cm 2 370,000 740,000 
35 Frying Pan 20cm 4 335,000 1,340,000 
36 Frying Pan 16cm 4 275,000 1,100,000 
38 Cooking Pan 2 275,000 550,000 
39 Wooden Spatula 3 25,000 75,000 
40 Plastic Spartula 2 50,000 100,000 
41 Others 1 2,000,000 2,000,000 
        12,660,000 

          
D SERVEWARES 

1 10oz Cup 30 26,000 780,000 
2 10oz Saucer 30 8,500 255,000 
3 8oz Cup 30 26,000 780,000 
4 8oz Saucer 30 8,500 255,000 
5 4oz Demitasse Cup 20 17,000 340,000 
6 4oz Demitasse Saucer 20 5,000 100,000 
7 10oz Glass 18 27,500 495,000 
8 12oz Glass 18 28,000 504,000 
9 Water Goblet 8oz 18 15,000 270,000 
10 Tea Pot 6 45,000 270,000 
11 Side Plate 24 12,000 288,000 
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12 Dessert Plate 60 18,500 1,110,000 
13 Dinner Plate 48 21,000 1,008,000 
14 Pasta Bowl 24 22,000 528,000 
15 Salad Bowl 6 28,000 168,000 
16 Dessert Spoon 60 14,000 840,000 
17 Dessert Fork 60 14,000 840,000 
18 Dessert Knife 60 14,000 840,000 
19 Tea Spoon 60 14,000 840,000 
20 Long Spoon 12 14,000 168,000 
21 Sugar Sachet Holder 10 15,000 150,000 
23 Sauce Dish 12 5,000 60,000 
24 Sauce Dish 2 Compartment 12 10,000 120,000 
25 Monkey Dish 12 14,000 168,000 
        11,177,000 

          

E PAPER & PLASTIC SUPPLIES 

1 Paper Cups (Hot) 10oz 2,000 750 1,500,000 
2 Plastic Cups (Cold) 10oz 1,000 750 750,000 
3 Plastic Cups (Cold) 12oz 1,000 750 750,000 
4 Hot Lids 10oz 2,000 260 520,000 
5 Flat Lids 10oz 1,000 220 220,000 
6 Flat Lids 12oz 1,000 220 220,000 
7 Dome Lids 10oz 1,000 260 260,000 
9 Straw 2,000 50 100,000 
10 Stirrer 2,000 40 80,000 
11 Pastry Bag 2,000 300 600,000 
11 Cake Box (mika) 500 3,100 1,550,000 
11 Cake Box (paper) 500 3,500 1,750,000 
11 Take Away Box 1,000 1,000 1,000,000 
11 Shopping Bag 3,000 200 600,000 
11 Other Packaging Materials 1 1,000,000 1,000,000 
        10,900,000 

          
F CLEANING SUPPLIES & CHEMICAL 

1 Spray Bottle 3 24,000 72,000 
2 Water Bucket 3 17,000 51,000 
3 Mop 1 85,000 85,000 
5 Toilet Brush 2 28,500 57,000 
6 Filter Brush 2 75,000 150,000 
7 Nylon Brush 1 40,000 40,000 
8 Kitchen Scrapp 1 35,000 35,000 
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9 Steel Brush 1 55,000 55,000 
10 Glassclothes 24 8,000 192,000 
11 Kitchen Towel 24 8,000 192,000 
12 Service Towel 24 8,000 192,000 
13 Floor Towel 6 8,000 48,000 
14 Steam Towel 8 8,000 64,000 
15 Handsoap Dispenser 1 75,000 75,000 
18 Glass Cleaner 2 20,000 40,000 
19 Karbol 3 14,000 42,000 
  Total     1,390,000 

Sumber : Il Supremo Café  
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Lampiran 7 

Proyeksi Jumlah keseluruhan Permintaan Pasar Saat Ini (Permintaan Efektif) per tahun 

Sumber permintaan 
Jumlah pembeli 

(n) 
Harga rata-rata satuan 

(p) 

Jumlah yang dibeli 
oleh rata-rata 

pembeli / bulan (q) 

 Total permintaan 
pasar (Q) per 

bulan  

 Total permintaan 
pasar (Q) per 

tahun   

perpindahan 
pelanggan dari kafe 
induk (cabang 
kemang) 

25 
 Rp 55.000 (kopi+pastry 

atau paket sarapan)  
9 

            
12,375,000.00  

           
148,500,000.00  

perpindahan 
pelanggan pesaing (X) 

4 pembeli (10% 
dari total 

permintaan 
10%×40) 

 Rp 55.000 (kopi+pastry 
atau paket sarapan)  

6 
               

1,320,000.00  
             

15,840,000.00  

perpindahan 
pelanggan pesaing (Y) 

 6 pembeli (15% 
dari total 

permintaan 
15%×40) 

 Rp 55.000 (kopi+pastry 
atau paket sarapan)  

8 
               

2,640,000.00  
             

31,680,000.00  

Total Permintaan Efektif 
            

16,335,000.00  
           

196,020,000.00  

Proyeksi Jumlah keseluruhan Permintaan Pasar Saat Ini (Permintaan Efektif) per hari 
                  

544,500.00  
                   

544,500.00  

Sumber : Il Supremo Café dan Observasi 
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Lampiran 8 

Proyeksi pemintaan potensial berdasarkan survei pasar (survei pembeli) 

Sumber Permintaan 
Persentase Jumlah 

Permintaan 
Potensial  

Kemampuan 
Konsumen  

Total Permintaan Pasar per Tahun 
Total Permintaan 

Potensial per Tahun 

Masyarakat maupun 
pelanggan yang 
terdapat disekitar 
Tarogong terutama 
pelanggan yang 
mengunjungi 
komplek Hero 
Tarogong 

87% 

 75.000 - 
100.000 nilai 

tengah 85.000  

Tahun 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

87% Senin 16 19 23 28 33 14 17 20 24 29 

87% Selasa 18 22 26 31 37 16 19 23 27 32 

87% Rabu 17 20 24 29 35 15 18 21 26 31 

87% Kamis 17 20 24 29 35 15 18 21 26 31 

87% Jumat 22 26 32 38 46 19 23 28 33 40 

87% Sabtu 22 26 32 38 46 19 23 28 33 40 

87% Minggu 24 29 35 41 50 21 25 30 36 43 

Sumber : Survei Pasar dan Observasi 
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Proyeksi Penjualan Potensial 

Kemampuan 

membeli konsumen 
Proyeksi Penjualan 

  Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 

                       

85,000.00  

          

1,183,200.00  

         

1,419,840.00  

           

1,703,808.00  2,044,569.60 2,453,483.52 

                       

85,000.00  

          

1,331,100.00  

         

1,597,320.00  

           

1,916,784.00  2,300,140.80 2,760,168.96 

                       

85,000.00  

          

1,257,150.00  

         

1,508,580.00  

           

1,810,296.00  2,172,355.20 2,606,826.24 

                       

85,000.00  

          

1,257,150.00  

         

1,508,580.00  

           

1,810,296.00  2,172,355.20 2,606,826.24 

                       

85,000.00  

          

1,626,900.00  

         

1,952,280.00  

           

2,342,736.00  2,811,283.20 3,373,539.84 

                       

85,000.00  

          

1,626,900.00  

         

1,952,280.00  

           

2,342,736.00  2,811,283.20 3,373,539.84 

                       

85,000.00  

          

1,774,800.00  

         

2,129,760.00  

           

2,555,712.00  3,066,854.40 3,680,225.28 

Total Penjualan 

Potensial/Minggu 

        

10,057,200.00  

       

12,068,640.00  

         

14,482,368.00  17,378,841.60 20,854,609.92 

Rata-rata 

penjualan per hari 

          

1,436,742.86  

         

1,724,091.43  

           

2,068,909.71  

              

2,482,691.66  

           

2,979,229.99  

Total Penjualan per 

Tahun  
     

524,411,142.86  

     

629,293,371.43  

      

755,152,045.71  

          

906,182,454.86  

   

1,087,418,945.83  

 Sumber : Survei Pasar 
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Proyeksi Penjualan Keseluruhan (efektif dan potensial) 

Sumber 
Permintaan Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 

Permintaan Efektif 
     
196,020,000.00  

     
215,622,000.00  

      
237,184,200.00  

          
260,902,620.00  

      
260,902,620.00  

Permintaan 
Potensial 

     
524,411,142.86  

     
629,293,371.43  

      
755,152,045.71  

          
906,182,454.86  

   
1,087,418,945.83  

Total Penjualan per 
Tahun  

     
720,431,142.86  

     
844,915,371.43  

      
992,336,245.71  

      
1,167,085,074.86  

   
1,348,321,565.83  

  Sumber : Survei Pasar  
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Lampiran 9 

Laporan Keuangan 

Keterangan   Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 

Revenue in 

one years 
  720,431,143       844,915,371 

 
992,336,246     1,167,085,075 

 
1,348,321,566 

 

SALES               
    

  Food  275,073,709 42.0% 322,604,051 42.0% 396,934,498 44.0% 466,834,030 44.0% 539,328,626 44.0% 

  Beverage 314,369,953 48.0% 368,690,344 48.0% 433,019,453 48.0% 509,273,487 48.0% 588,358,501 48.0% 

  
Whole Bean 

Coffee 
65,493,740 10.0% 76,810,488 10.0% 72,169,909 8.0% 84,878,915 8.0% 98,059,750 8.0% 

  
Total (net 

sales) 
654,937,403 100% 768,104,883 100% 902,123,860 100% 1,060,986,432 100% 1,225,746,878 100% 

Government 

Tax 
  65,493,740 10% 76,810,488 10% 90,212,386 10.0% 106,098,643 10.0% 122,574,688 10% 

COGS               
    

  

Food 

,Beverage & 

Whole Bean 

Coffee 

286,116,000 43.7% 335,554,354 43.7% 394,101,893 43.7% 463,502,608 43.7% 535,479,868 43.7% 

Gross Profit 

Margin 
  368,821,403 56.3% 432,550,530 56.3% 508,021,967 56.3% 597,483,824 56.3% 690,267,010 56.3% 

OPR 

EXPENSES 
              

    

  Labor 114,600,000 17.5% 154,200,000 20.1% 169,620,000 18.8% 186,582,000 17.6% 205,240,200 16.7% 

  
Promotion 

cost 
19,648,122 3.0% 7,681,049 1.0% 9,021,239 1.0% 12,000,000 1.0% 12,000,000 1.0% 

  
Rent Cost 

(Fixed) 
72,000,000 11.0% 84,000,000 10.9% 102,000,000 11.3% 102,000,000 9.6% 102,000,000 8.3% 

  

Occupational 

Cost (Rev 

Sharing 10%) 

65,493,740 10.0% 76,810,488 10.0% 90,212,386 10.0% 106,098,643 10.0% 122,574,688 10.0% 
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Listrik , Air 

dan Telepon 
12,000,000 1.8% 14,073,496 1.8% 16,529,040 1.8% 19,439,777 1.8% 22,458,578 1.8% 

  

Biaya 

Peralatan dan 

perawatan 

Kafe 

6,549,374 1.0% 7,681,049 1.0% 9,021,239 1.0% 10,609,864 1.0% 12,257,469 1.0% 

  
Packaging 

Supplies 
10,900,000 1.7% 12,783,425 1.7% 15,013,878 1.7% 17,657,798 1.7% 20,399,875 1.7% 

  
Biaya Lain-

lain 
6,549,374 1.0% 7,681,049 1.0% 9,021,239 1.0% 10,609,864 1.0% 12,257,469 1.0% 

  Total 307,740,610 47.0% 364,910,555 47.5% 420,439,019 46.6% 464,997,947 43.7% 509,188,278 41.6% 

TOTAL 

COGS & 

EXPENSES 

  593,856,610 90.7% 700,464,909 91.2% 814,540,912 90.3% 928,500,554 87.5% 1,044,668,146 85.2% 

Depretiation   14,215,400 2.2% 14,215,400 1.9% 14,215,400 1.6% 14,215,400 1.3% 14,215,400 1.2% 

Earning 

Before Tax 
  46,865,392 7.2% 53,424,574 7% 73,367,547 8.1% 118,270,478 11.1% 166,863,332 13.6% 

Tax (pajak 

penghasilan) 
  2,343,270   2,671,229   6,005,132   12,740,572 

 
20,029,500 

 

Earning 

After Tax 
  44,522,123 6.8% 50,753,345 7% 67,362,415 7.5% 105,529,906 9.9% 146,833,833 12% 

NET 

INCOME 
  44,522,123 6.8% 50,753,345 7% 67,362,415 7.5% 105,529,906 9.9% 146,833,833 12.0% 

 

Pajak Penghasilan Il Supremo café 

      
Tarif Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

 5% × Rp 0 - Rp 50,000,000  2,343,269.61 2,671,228.71 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

 15% × Rp 50,000,000 - Rp 250,000,000  
  

3,505,132.12 10,240,571.63 17,529,499.87 

 25% × Rp 250,000,000 - Rp 500,000,000  
     

 Pajak Terhutang   2,343,269.61 2,671,228.71 6,005,132.12 12,740,571.63 20,029,499.87 

Sumber : Il Supremo Café  
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