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Abstract 

 

Planning is an essential part to develop a business, the planning of a business 

idea needs to be studied more in order to make a successful one. A business development 

plan needs to be tested by using business feasibility studies. The development of LD 

Furniture needs business feasibility studies, this test is aim to make a clear business plan 

so that the business will run as its plan and reduce the risk that may occur. 

As a business, LD Furniture needs to run business feasibility studies. The main 

purpose of this test is to understand whether LD Furniture is feasible or not feasible as a 

business. In conducting this test, the writer uses some aspects of feasibility studies such 

as, human resources, juridical, technic and technology, management and financial 

aspect. The financial aspect on this test use capital budgeting analysis with NPV, 

Payback period, IRR and profitability index as methodologies. 

The result of this test shows that the addition of the branch of LD Furniture on 

Bumi Serpong Damai (BSD) and TB. Simatupang are feasible project and can be 

realized, this conclusion is resulted by these criteria: NPV at 15% rate Rp. 695,609,555; 

IRR 30%; PI 1, 524; and payback period 4 years 7 months. 

Keyword: investment, analysis, feasibility 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Di tengah persaingan global di segala bidang, banyak pihak yang tidak mampu 

bersaing dan terpuruk dari segi ekonomi dan kesejahteraaan. Peran pemerintah yang 

tidak dapat memasuki semua golongan dapat memperburuk keadaan ini. Penghasilan 

seseorang tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan setiap orang dari segi ekonomi, keadaan 

ekonomi yang kompleks ini menjadikan kita berlomba lomba dengan menghindari 

kemiskinan yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Ketidakpastian ekonomi 

yang membuat berbagai perusahaan tidak dapat bersaing dan menghentikan usahanya 

dapat meningkatkan pengangguran di Indonesia, hal tersebut dapat menyebabkan 

kesejahteraan masyarakat yang terus menurun. 

 Kesejahteraan hidup yang semakin berat ini di rasakan oleh semua kalangan baik 

sektor formal maupun informal. Oleh karena itu kita sebagai individu haruslah mempu 

berfikir kreatif dan inovatif untuk membaca peluang, sehingga kita dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Kompetisi kita lakukan secara sadar maupun tidak, hal tersebut 

terlihat dari pembentukan paradigma baru bahwa kita harus terus bergerak dan tidak 

tinggal diam dengan berfikir kritis serta inovatif. Banyak perusahaan yang pada awalnya 

terlihat baik namun tidak memberikan hasil yang menguntukan sebaik tampilannya. Hal 

tersebut merupakan awal pergerakan perdagangan dan perekenomian global dimana yang 

kreatif dan inovatiflah yang terus bertahan. 

 Wirausaha atau entrepreneurship yang saat ini sedang berkembang di Indonesia 

merupakan salah satu bentuk implementasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup 

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



2 
 

 
 

kesejahteraannya. Wirausaha memiliki manfaat dari segi ekonomi dan bisnis berperan 

sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak. Maanfaat secara umum bagi negara, wirasusaha dapat mengatasi permasalaahan 

pengangguran di Indonesia. Jadi pada dasarnya wirausaha memiliki banyak manfaat baik 

untuk personal, seperti kepuasan pribadi dan tujuan personal. Maupun bagi negara dalam 

pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan perekonomian nasional. 

 Agar dapat mencapai tingkat keuntungan dan manfaat yang optimal, seorang 

wirausaha sebaiknya mengkaji bidang usaha yang akan di buat melalui sebuah studi 

kelayakan bisnis. Hal tersebut di gunakan untuk meminimalkan resiko serta sebagai 

dokumen investor. Studi tersebut juga di gunakan untuk membuat sebuah perencanaan 

yang matang serta berorientasi pada laba dan kemampuan usaha bertahan di kompetisi 

global. 

 Dengan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membuat sebuah studi kelayakan 

bisnis furnitur dengan konsep yang inovatif dan unik dengan nama “Lifetime Design 

Furniture”(LD Furniture). LD Furniture merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penyediaan perlengkapan Furnitur rumah tangga dengan konsep gudang 

dan berbeda dengan galeri galeri mewah furnitur lainnya. 

 Dalam hal tersebut penulis akan mencoba menganalisa perencanaan bisnis perusahaan 

LD Furniture melalui aspek internal dan external . penulis akan melakukan analisa pasar 

yaitu situasi pasar (kebutuhan masyarakat) dan produsen, analisa pemasaran, teknologi, 

manajemen , sumber daya manusia dan keuangan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih lanjut mengenai Studi kelayakan bisnis LD Furniture . Dengan judul “ANALISIS 

BISNIS RETAIL FURNITUR, STUDI KELAYAKAN BISNIS LD FURNITURE, 

DENGAN METODE CAPITAL BUDGETING”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

a. Perumusan Masalah 

 Banyaknya sebuah perusahaan baru yang kurang memperhatikan dan menerapkan 

studi kelayakan bisnis menyebabkan tidak mampu bersaing dalam pasar secara jangka 

panjang. mengingat banyaknya pertimbangan pertimabangan dalam membuat studi 

kelayakan bisnis maka penulis akan menguraikan masalah masalah yang akan di analisa.  

 Studi kasus yang di bahas dalam penelitian ini adalah :  

 Apakah LD Furniture layak di jalankan, di tunda atau dibatalkan menurut aspek 

teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek 

sumber daya manusia, dan aspek financial? 

 

b. Pembatasan Masalah   

Penelitian ini membahas studi kelayakan bisnis LD Furniture. Agar tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang di teliti yaitu hanya pada 

kelayakan bisnis tersebut layak dijalankan atau di lanjutakan atau tidak, dengan batasan 

batasan sebagai berikut :  

1) Penelitian hanya di lakukan di cabang LD Furniture Jakarta dan Tanggerang 

2) Waktu ketetapan analisan adalah 1 tahun menggunakan data autentik yang asli 

dan analisa 4 tahun kedepan dengan menggunakan data proyeksi  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis dan kompetisi global maka LD Furniture 

yang akan di buat haruslah meningkatkan daya saing serta berinovasi. Dengan studi 

kelayakan bisnis yang tepat dan baik dapat memberikan informasi yang relevan dan 

mencapai tujuan yang di harapakan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perumusan 

masalah di lihat dari aspek aspek studi kelayakan yang menghasilkan laporan berbentuk 

layak atau tidaknya binis tersebut dijalankan atau di lanjutkan atau dihentikan, dengan 

penjabaran sebagai berikut : 

a) Agar dapat memutuskan dan menganalisis perencanaan bisnis dari berbagai 

aspek kelayakan bisnis, diantaranya adalah aspek aspek berikut :  

1) Aspek teknis, 

2) Aspek pasar dan pemasaran 

3) Aspek yuridis 

4) Aspek manajemen 

5) Aspek sumber daya manusia, dan 

6) Aspek finansial 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, di 

antaranya: 

a. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berguna dalam menyatakan apakah rencana bisnis LD Furniture layak di 

jalankan atau tidak. 

b. Bagi investor, penelitian ini sebagai rekomendasi untuk menjadi bagian dalam 

manajemen atau sebgai kreditor ide bisnis usaha LD Furniture 

c. Bagi penulis, penelitian ini memanfaatkan pengetahuan yang di terima selama 

masa kuliah berkaitan dengan peminatan kewirausahaan. 

d. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

menjadi salah satu bahan kajian untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. 

e. Penelitian ini sebagai masukan untuk memperbaiki atau menganalisa lebih lanjut  

serta pengkajian ulang mengenai ide bisnis LD Furniture. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Pembahasan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini memaparkan gambaran umum dari penulisan skripsi ini yang meliputi latar 

belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II. LANDASAN TEORI  

 Bab ini menjelaskan tinjauan teori yang digunakan dan bersangkutan dengan 

penelitian skripsi yang meliputi pengertian bisnis, perusahaan dan proyek serta 

pengertian studi kelayakan bisnis. Dalam bab ini dijelaskan pula teori yang digunakan 

untuk mengetahui tujuan tujuan studi kelayakan bisnis, aspek aspek studi kelayakan 

bisnis, tahapan studi kelayakan bisnis serta alat analisa untuk studi kelayakan bisnis. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pemilihan objek penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. 

 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian yang mencakup profil perusahaan, 

bidang industri dan produk yang ditawarkan, struktur organisasi, dan alur bisnis. 

Kemudian menganalisa mengenai komponen komponen dalam aspek aspek studi 

kelayakan bisnis serta analisa regresi atas aspek pemasaran yang di pandingkan dengan 

penjualan. Selain itu dalam bab ini akan dijelaskan analisa dalam sisi financial 

perusahaan dengan mengunakan teori teori analisa yang sesuai dengan studi kelayakan 

bisnis. Dan yang terakhir akan disajikan perbandingan atas analisa aspek aspek tersebut 

untuk mengetahui kelayakan bisnis sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis atas penelitian yang 

telah dilakukan dan disertai dengan saran-saran perbaikan ide proyek untuk perusahaan 

yang bersangkutan serta untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 KERANGKA TEORI 

2.1.1 Pengertian Bisnis, Perusahaan dan Proyek 

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan 

faktor faktor produksi, untuk menyediakan barang barang dan jasa bagi masyarakat, 

menditribusikannya, serta melakukan upaya upaya lain dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat ( M.Fuad, Christine. dan rekan,   

2006). Jadi dapat penulis simpulkan bahwa perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah 

organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi 

barang dan/atau jasa yang di peruntukan bagai pemuasan kebutuhan para pembeli, serta 

diharapkan akan memberikan laba kepada para pemiliknya. Jadi, fokus perusahaan 

adalah kepada organisasi.  

 Menurut Allan Afuah (2004) , Bisnis merupakan sekumpulan aktifitas yang di 

lakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai 

sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Berdasarkan  pada 

pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang di 

lakukan untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan yang diinginkan dalam berbagai 

bidang dalam jangka panjang maupun pendek.  

 Secara umum  pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber 

daya yang terhimpun dalam suatu wadah (organisasi) tertentu dalam jangka waktu 

tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk 

mencapai sasaran tertentu.  Dengan definisi tersebut, dapat kita simpulkan kegiatan 

proyek meliputi 3 aspek yaitu, pembuatan fasilitas baru, artinya kegiatan yang benar 
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benar baru atau pembuatan usaha baru, perbaikan fasilitas yang sudah ada, artinya 

kegiatan yang merupakan kelanjutan dari usaha sebelumnya dengan tujuan perbaikan 

yang di inginkan, dan yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan, artinya 

mengadakan penelitian  terhadap suatu fenomena yang ada di masyarakat degan tujan 

yang di harapkan. 

 

2.1.2 Perbedaan Bisnis Barang dan Jasa 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bawa suatu perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya terbagi menjadi 2 yaitu barang dan jasa. Terdapat perbedaan 

mendasar atas 2 hal tersebut. 

Pengertian jasa menurut Kotler (1997: 467) ”A service is any act or performance that 

one party can offer to another that is essentially intangible and doesnt result in the 

ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product” , 

yang artinya bahwa jasa merupakan suatu aktifitas atau tindakan yang ditawarkan oleh 

suatu produk kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengabaikan 

kepemilikan. Menurut Edward W. Wheatliey yang dikutip oleh Buchari Alma 

(2000:205) mengemukakan beberapa perbedaan antara jasa dan barang, yaitu: 

 

1) Pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi. 

2) Jasa itu bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat 

berwujud, dapat dilihat, dicium, memiliki berat, ukuran dan sebagainya. 

3) Barang bersifat tahan lama, tetapi jasa tidak, jasa dapat dibeli dan dikonsumsi. 

4) Barang dapat disimpan sedang jasa tidak. 

5) Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia. 

6) Distribusinya bersifat langsung dari produsen ke konsumen. 
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Menurut Kotler (2000,p.10-11)., salah satu cara membedakan barang dan jasa adalah 

dengan menempatkan mereka dalam skala tangible dominant ke-intangible dominant. 

Lima kategori skala tersebut adalah: 

1) Pure tangible good adalah barang yang murni bersifattangible (sabun, garam) 

2) Tangible good with accompanying services adalah barang yang bersifat 

tangible disertai dengan jasa (mobil, komputer) 

3) Hybrid adalah perpaduan yang sama antara barang dan jasa (restoran) 

4) Major Service with accompanying minor goods and services adalah usaha yang 

menitikberatkan pada jasa dan disertai dengan sedikit unsurtangible (air travel). 

5) Pure service adalah jasa yang murni bersifatintangible (psychotherapy, jasa 

babysitter) 

 

2.1.3 Pengertian Studi Kelayakan Bisnis  

 Menurut Kasmir dan Jakfar (2009 : 6), 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  tidaknya usaha itu dijalankan. 

Menurut Suratman ( 2001 : 5), Studi kelayakan proyek adalah suatu studi untuk menilai 

proyek yang akan dikerjakan di masa datang. Penilaian disini tidak lain adalah 

rekomendasi, apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau 

sebaliknya ditunda dulu. Mengingat kondisi di masa datang penuh ketidakpastian, maka 

studi yang dilakukan tentunya meliputi berbagai aspek yang memerlukan pertimbangan 

tertentu  untuk memutuskannya, objek yang diteliti tidak hanya pada bisnis atau  usaha 

yang besar saja, tapi pada bisnis atau usaha yang sederhana bisa juga diterapkan.   

Kelayakan bisnis artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut 

dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan 
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manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain  

kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan 

finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan  yang mereka inginkan. Layak di sini 

diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang 

menjalankannya, akan tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat 

luas.  

 Pada umumnya studi kelayakan bisnis akan menyangkut tiga aspek (Suad Husnan, 

1995:6), yaitu :  

1) Manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri (sering pula disebut manfaat 

financial). Yang berarti apakah usaha yang akan dijalankan itu dipandang 

cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan resikonya.  

2) Manfaat ekonomis usaha tersebut bagi Negara tempat usaha tersebut 

dilaksanakan (sering disebut manfaat ekonomi nasional).  

3) Manfaat sosial usaha tersebut bagi masyarakat sekitar usaha tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat manfaat studi kelayakan bisnis yang dapat di 

bedakan menjadi 2  (Kasmir dan Jakfar 2009:10), yaitu :  

 

1) Manfaat bisnis 

a. Memperoleh keuntungan : hal ini dapat di ukur dari nilai uang yang di 

peroleh dari usaha yang dijalankan. Keuntungan bersifat jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

b. Membuka peluang pekerjaan : memberikan pendapatan bagi masyarakat 

yang berkerja di perusahaan maupun yang tinggal di sekitar usaha 
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c. Tersedia sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana yang di 

butuhkan masarakat yang ditimbulkan oleh keperluan bisnis tersebut 

d. Membuka isolasi wilayah : dengan pembukaan suatu usaha di daerah 

tertutup, akan mumbuka akses tersebut hingga akses masyarakat menjadi 

lebih baik 

e. Meningkatkan pemerataan pembangunan : banyaknya pekerja dari 

berbagai daerah bekerja di suatu usaha akan menimbulkan pemerataan 

pembangunan 

 

2) Manfaat ekonomi 

a. Menambah jumlah barang dan jasa : dengan adanya bisnis baru 

menyebabkan masyarakat memiliki banyak pilihan dan dapat 

menyebabkan kecenderungan turunnya harga 

b. Meningkatkan mutu produk : karena adanya persaingan, sehingga harus 

ada perbaikan mutu produk 

c. Meningkatkan devisa : hal ini di tujukan bagi barang barang yang di 

tujukan untuk ekspor 

d. Menghemat devisa : mengurangi import barang dengan produksi dalam 

negri 

Dalam bukunya Ahmad Subagyo (2007;16) menjelaskan manfaat studi kelayakan 

bisnis dari sisi yang berbeda. Manfaat studi kelayakan di bedakan karena dua pihak yang 

berkepentingan atas studi kelayakan itu sendiri, yaitu :  

1) Pihak pertama (bagi analisis) 
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a. Memberikan pengetahuan tentang cara berfikir yang sistematis (runtut) 

dalam menghadapi suatu masalah (problem) dan mencari jawabannya 

(solusi) 

b. Menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah di pelajari sebelumnya dan 

menjadikannya sebgai alat bantu dalam penghitungan/pengukuran 

penilaian dan pengambilan keputusan 

c. Mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis 

secara komprehensif sehingga penyusunannya akan mendapat 

pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga 

 

2) Pihak kedua (bagi masyarakat) 

Hasil laporan studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak pihak. Pihak yang 

berkepentingan terhadap studi kelayakan, antara lain: 

a. Calon investor ; Pihak yang paling berkepentingan atas hasil studi 

kelayakan karena mereka mempertaruhkan modal dalam proyek/ bisnis 

yang menjadi objek studi kelayakan. Studi kelayakan tidak dapat 

dikerjakan asal- asalan atau menggunakan data fiktif karena menghasilkan 

penilaian yang bias, tidak objektif, dan tidak faktual. 

b. Mitra penyerta modal ; calon investor biasanya membutuhkan mitra 

penyerta modal baik perseorangan maupun perusahaan. Hasil kelayakan 

ini membantu calon investor dalam meyakinkan mitranya 

c. Perbankan; pada dasarnya perbankan salalu mencari proyek proyek bisnis 

yang menjanjikan dan prospektif. Untuk membiayai usaha/bisnis ataupun 

menyalurkan kreditnya, dokumen yang menjadi pegangan dan sumber 

informasi bagi pihak perbankan adalah laporan studi kelayakan bisnis. 
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Jika laporan hasil studi kelayakan merekomendasikan bahwa proyek yang 

akan dikerjakan itu feasible, tentunya dalam proses persetujuan 

perkreditan rekomendasi itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi 

perbankan 

d. Pemerintah; pihak ini paling bertanggung jawab atas proyek yang di 

kerjakan di daerah yang menyangkut hidup orang banyak. Penilaian 

pemerintah terhadap studi kelayakan biasanya terkosentrasi pada aspek 

legalitas dan perizinan. 

e. Manajemen perusahaan ; studi kelayakan yang di lakukan untuk 

mengembangkan sebuah unit bisnis baru pada perusahaan yang sudah 

berdiri akan berhubungan dengan pihak manajemen perusahaan, terutama 

kalangan direksi 

f. Masyarakat ; kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia makin 

transparan dan responsif terhadap setiap perubahan dan pembangunan di 

daerahnya. Mereka menuntut keterbukaan pemerintah dan swasta dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan bentuk investasi di daerahnya. Salah 

satu yang menjadi acuan penilaian yang biasanya di wakili Lembaga 

Swadaya Masyarakat adalah laporan studi kelayakan, terutama untuk 

aspek amdal. 

 

2.1.4 Tujuan Studi Kelayakan.  

Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. 

Beberapa proyek gagal di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, dan kredit yang 

macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari tidak 
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diterapkannya sutdi kelayakan yang konsisten. Secara teoritis, jika tiap investasi 

didahului sutdi kelayakan yang benar, risiko kegagalan dan kerugian dapat dikendalikan 

dan diminmalkan sekecil mungkin. (Ahmad Subagyo, 2007;4) 

Paling tidak ada lima tujuan  mengapa sebelum suatu usaha atau bisnis dijalankan perlu 

dilakukan studi kelayakan (Kasmir Jakfar,2009:20), yaitu :  

1) Menghindari Risiko Kerugian  

Untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang ada semacam kondisi 

kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang 

dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi 

kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik 

resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.  

Faktor faktor yang menyebabkan kerugian dalam aspek aspek studi kelayakan itu 

sendiri di jelaskan oleh Ahmad Subagyo (2007; 13) , antara lain :  

a. Produk yang di tawarkan ternyata tidak diminati konsumen 

b. Produk tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

c. Produk yang di tawarkan laku, tetapi pangsa pasarnya sangat kecil dan 

volume penjualannya rendah sehingga tidak dapat menutup biaya yang 

dikeluarkan 

d. Permintaan terhadap produk perusahaan tinggi, tetapi skala produksi yang 

rendah karena kapasitas mesin yang rendah membuat oportunity cost juga 

tinggi 

e. Lokasi perusahaan terlalu jauh dari pasar. Akibatnya, biaya transportasi 

bertambah sehingga profit margin menjadi rendah. Padahal, untuk 

memindahkan lokasi pabrik dibutuhkan biaya yang tinggi. Dengan 
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demikian, profit margin yang rendah bisa terjadi karena kesalahan dalam 

menentukan lokasi pabrik. 

 

2) Memudahkan Perencanaan  

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal 

apa saja yang perlu direncanakan.  

 

3) Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan  

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan 

pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah 

memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara 

sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai 

dengan rencana yang sudah disusun.  

 

4) Memudahkan Pengawasan  

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah 

disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengwasan terhadap 

jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari 

rencana yang telah disusun.  

 

5) Memudahkan Pengendalian 

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika 

terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan 

pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk 
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mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, 

sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. 

 

Studi kelayakan ini akan memakan biaya tetapi biaya tersebut relatif kecil bila 

dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu usaha yang menyangkut investasi dalam 

jumlah besar, ada pula sebab lain yang mengakibatkan suatu usaha ternyata kemudian 

menjadi tidak menguntungkan (gagal). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi 

kelayakan :  

a. Ruang lingkup kegiatan usaha  

b. Cara kegiatan usaha dilakukan  

c. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya suatu usaha.  

d. Hasil kegiatan usaha tersebut, serta biaya yang harus ditanggung untuk 

memperoleh hasil tersebut.  

e. Akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dari adanya usaha tersebut. 10 

 

2.1.5 Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis  

Dalam menjalankan studi kelayakan, ada beberapa aspek yang harus di bahas dan di 

jalankan terlebih dahulu. Aspek aspek tersebut saling berkaitan dan terintegrasi. Menurut 

Husein Umar dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis, Manajemen, Metode dan Kasus, 

1997:10, aspek-aspek dalam studi kelayakan meliputi aspek teknis, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek lingkungan dan aspek finansial.  
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Aspek studi kelayakan ini akan di bahas satu persatu di bawah ini . 

1) Aspek Teknis 

aspek teknis ini bertujuan mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknis dalam  menilai 

kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya, seperti penentuan lokasi usaha yang 

menguntungkan, bahan baku yang diperlukan, jenis teknologi yang digunakan, 

pemakaian peralatan dan mesin, serta tenaga pelaksana usaha (SDM). 

Dalam aspek ini,  ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaiannya diantaranya: 

a. Ketepatan lokasi usaha yang dibutuhkan menyangkut keuntungan posisi 

dari sisi produksi untuk bahan baku dan distribusi serta pemasaran 

b. Penentuan layout sehingga sesuai dengan kemudahan dan effiensi 

c. Penentuan teknologi yang sesuai dalam menjalankan usahanya 

d. Penentuan proses produksi yang sesuai dengan produk yang akan di buat 

e. Penentuan kualitas tenaga kerja yang di butuhkan 

masalah proses dan operasi akan bermunculan, maka untuk itu persoalan yang timbul 

harus disesuaikan dan dikelompokan sesuai dengan masalah manajemen operasional 

yakni sebgai kelompok masalah posisi perusahaan, masalah desain, dan masalah 

operasional. 

Dalam studi kelayakan bisnis akan memeberikan informasi mengenai pemilihan 

strategi produk, teknologi, kapasitas produksi, penentuan letak geografis, dan 

perencanaan kualitas produk serta operasional rutinnya. 
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2) Aspek Pasar dan Pemasaran 

Dalam pendirian suatu usaha, target pasar adalah yang utama sehingga haruslah jelas 

agar resiko kegagalan dari suatu usaha dapat di tekan sekecil mungkin. Evaluasi aspek 

pasar dan pemasaran sangat penting dilakukan karena tidak ada usaha yang berhasil 

tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Pada 

dasarnya, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas 

pasar, pertumbuhan permintaan dan pangsa pasar produk atau jasa yang bersangkutan.  

Dalam aspek ini, beberapa hal yang hendak dicapai penilaiannya diantaranya :  

a. Menetukan target dari pasar itu, dimana area pasar dan siapa pelanggan 

yang dituju, seberapa besar permintaan pasar, dan seberapa besar pasar 

yang akan di jangkau 

b. Mengidentifikasi siapa yang akan menjadi pesaing dari usaha yang akan 

didirikan, kemudian menganalisa seberapa kuat dan lemahnya pesaing 

tersebut. 

3) Aspek Yuridis  

Evaluasi terhadap aspek yuridis perlu dilakukan. Bagi pemilik usaha, evaluasi ini 

berguna antara lain untuk kelangsungan usaha serta dalam rangka meyakinkan para 

kreditur dan investor bahwa usaha yang akan dilakukan tidak menyimpang dari aturan 

yang berlaku.  

4) Aspek Manajemen  

Dalam aspek manajemen yang dievaluasi ada dua macam, yang pertama 

manajemen saat pembangunan usaha dan yang kedua manajemen saat usaha 

dioperasionalkan. Banyak terjadi usaha usaha yang gagal dibangun maupun 
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dioperasionalkan bukan disebabkan karena aspek lain, tetapi karena lemahnya 

manajemen.  

Tujuan dalam aspek manajemen adalah untuk megetahui apakah pembangunan 

dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan, sehingga 

rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. 

Menurut Griffin dan Ebert dan Robbins dan Coulter, terdapat empat fungsi utama 

di dalam proses manajemen yaitu :  

a. Perencanaan (planning) 

Fungsi perencanaan mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu 

strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan menyusun rencana guna memadukan dan 

mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.  

Pengertian sasaran menurut Robbins dan Coulter 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 tindakan yang diperlukan lainnya untuk mencapai sasaran itu. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Fungsi pengorganisasian mencakup proses menentukan tugas apa yang harus 

dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana cara mengelompokkan tugas 

tugas tersebut, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkatan apa keputusan harus 

diambil. Dalam proses pengorganisasian, menurut Robbins dan Coulter ada beberapa 

unsur yang perlu diperhatikan antara lain :  
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Spesialisasi kerja : pengertian spesialisasi kerja adalah sejauh mana tugas tugas 

dalam organisasi dibagi bagi menjadi sejumlah pekerjaan tersendiri. Dengan memecah 

pekerjaan menjadi fokus fokus tersendiri, mampu meningkatkan produktivitas pekerja. 

Sebagaimana dikutip oleh Robbins dan Coulter. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh 

Adam Smith pada tahun 1776 ketika menerbitkan doktrin ekonomi klasik, the wealth of 

Nations 

Departementalisasi : pengertian departementalisasi adalah dasar yang digunakan 

untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok atau satu grup. 

Departementalisasi dilakukan untuk menggabungkan seluruh pekerja yang memiliki 

spesialisasi yang sama 

Rantai komando : pengertian rantai komando adalah garis wewenang yang tidak 

terputus, yang membentang dari tingkat atas organisasi hingga tingkat paling bawah dan 

menjelaskan siapa melapor kepada siapa. 

Sentralisasi dan desentralisasi : sentralisasi dan desentralisasi merupakan jenis 

pola pengambilan keputusan yang diterapkan oleh perusahaan. Pengertian sentralisasi 

adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam 

organisasi. Sedangkan pengertian desentralisasi adalah sejauh mana karyawann tingkatan 

bawah memberikan masukan atau benar benar mengambil keputusan. Ketika suatu 

organisasi di dalam perusahaan menerapkan pola pengambilan keputusan tersentralisasi 

maka pengambilan keputusan akan semakin terpusat di satu titik. Sedangkan, jika 

menerapkan terdesentralisasi maka pengambilan keputusan akan semakin terdistribusi ke 

tingkat bawah. 
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Formalisasi. Pengertian formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan dalam 

organisasi itu terstandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dibimbing oleh 

peraturan dan prosedur. 

c. Pengarahan/ kepemimpinan (Directing) 

Fungsi kepemimpinan mencakup proses memotivasi bawahannya, mempengaruhi 

individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memilih saluran komunikasi yang paling 

efektif, dan menyelesaikan masalah perilaku karyawan dengan cara apapun 

d. Pengendalian (controling) 

Pengertian pengendalian, menurut Robbins dan Coulter adalah proses memantau 

kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan 

mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Fungsi pengendalian mencakup proses 

memantau atau evaluasi kegiatan guna meyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan 

seperti yang direncanakan. Terdapat tiga jenis pengendalian berdasarkan kepada 

waktunya, yaitu pengendalian umpan depan (feedforward control), pengendalian sejalan 

(concurrent control), dan pengendalian umpan balik (feedback control) 

Untuk mendukung implementasi sebuah usaha diperlukan Sumber daya manusia 

yang kompeten, dalam aspek ini perlu di perhatikan aspek aspek pendukung Sumber 

Daya manusia diantaranya :  

a. Perencanaan SDM 

b. Analisis pekerjaan 

c. Rekruitment, seleksi dan orientasi 

d. Produktivitas 

e. Pelatihan dan pengembangan SDM 
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f. Prestasi kerja 

g. Kompetensi 

h. Perencanaan karir 

i. Keselamatan dan kesehatan kerja 

j. Pemberhentian 

 

5) Aspek Lingkungan  

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan 

sekitarnya. Lingkungan ini dapat berpengaruh positif maupun negatif perusahaan, 

sehingga studi kelayakan aspek ini perlu dianalisis pula. Analisa aspek lingkungan 

berkatian dengan aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek politik. Aspek lingkungan 

juga berhubungan langsung dengan lingkungan industri, dalam lingkungan industri di 

perlukan penelitian terhadap :  

a. Ancaman pendatang baru (competitor) 

b. Persaingan sesama perusahaan dalam satu industri 

c. Ancaman dari produk pengganti 

d. Kekuatan tawar menawar dengan pembeli 

e. Kekuatan tawar menawar dengan pemasok 

f. Dan pengaruh stakeholder lainnya 

 

6) Aspek Finansial  

Tujuan dari aspek finansial ini adalah mengetahui aliran kas (cash flow) usaha dan 

seberapa perkiraaan pendanaan, sehingga dapat diketahui apakah usaha yang akan di 

jalankan memiliki manfaat secara finansial untuk waktu mendatang. Dari sisi finansial, 
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usaha dapat dikatakan sehat apabila usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan 

mampu memenuhi kewajiban finansialnya. 

Dalam aspek finansial ada beberapahal yang perlu dijalankan diantaranya,  

a. Sumber dana usaha 

 Sumber dana harus ada dan jelas, hal ini di tujukan untuk 

merealisasikan suatu usaha yang akan di jalankan. Dari segi 

sumbernya, sumber dana (modal) dapat di bedakan menjadi 2 yaitu 

modal dari pihak luar dengan pinjaman atau modal sendiri yang di 

miliki oleh internal pemilik perusahaan.  

b. Pembuatan sales plan 

 Sales plan adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat penetapan 

sales revenue dan biaya biaya penjualan. Selain itu terdapat rencana 

umum dan administrasi dimana di dalamnya terdapat biaya 

administrasi dan biaya umum 

c. Memperkirakan total project cost 

 Projected cost adalah perkiraan total biaya yang diperlukan untuk 

pendirian suatu usaha atau dapat dikatakan sebgai investasi awal yang 

meliputi fixed investment cost (asset berwujud) dan modal kerja (biaya 

yang keluar sebelum mendapatkan pemasukan dari penjualan) 

d. Net profit 

 Net profit is a measure of the profitability of a venture after 

accounting for all costs (wikipedia.org/wiki/net_profit), artinya net 

profit adalah ukuran dari profitabilitas usaha setelah perhitungan 

seluruh biaya. 
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e. Penilaian investasi 

 Penilaian investasi adalah menilai apakah suatu investasi layak atau 

tidak layak di jalankan dengan berbagai macam metode penilaian 

aliran kas suatu investasi. 

2.1.6 Tahapan Studi Kelayakan Bisnis  

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, ada beberapa tahapan 

studi yang dikerjakan (Husain Umar, 1997:13), yaitu :  

1) Penemuan Ide Proyek 

Produk atau Jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan 

menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau 

jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis  produk dapat dilakukan dengan kriteria-

kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang 

masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia tetapi produk atau jasa tersebut 

belum ada.  

2) Tahap Penelitian 

Setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan mengumpulkan 

data, lalu mengolah data denganmemasukkan teori-teori yang relevan, menganalisis dan 

menginterpretasi hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai.  

3) Tahap Evaluasi Proyek  

Ada tiga macam evaluasi proyek. Pertama, mengevaluasi usulan proyek yang 

akan didirikan. Kedua, mengevaluasi proyek yang sedang beroperasi. Dan yang Ketiga, 
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mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti membandingkan 

antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, dimana standar atau kriteria 

ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk evaluasi proyek, yang dibandingkan 

adalah seluruh ongkos yang ditimbulkan oleh usulan proyek serta manfaat atau benefit 

yang akan diperoleh.   

4) Tahap Pengurutan Usulan yang Layak  

Jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak dan 

terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua 

proyek tersebut, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting 

untuk direalisasikan. Sudah tentu, proyek yang diprioritaskan ini mempunyai skor 

tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria 

penilaian yang telah ditentukan.  

5) Tahap Rencana Pelaksanaan Proyek Bisnis  

Setelah suatu usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu 

rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri. Mulai dari menentukan jenis 

pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya 

lain, kesiapan manajemen dan lain-lain.  

6) Tahap Pelaksanaan Proyek Bisnis  

Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap 

pelaksanaan proyek pun  dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai dari pemimpin 

sampai pada tingkat yang paling bawah, harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan rencana yang telah diterapkan.  
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2.1.7 Pengertian Investasi  

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan berinvestasi diantaranya adalah 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, peningkatan pendapatan, 

penghematan devisa maupun penambahan devisa, dalam menggunakan pengertian 

proyek investasi sebagai suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya 

yang bisa dinilai secara cukup independent.   

Menurut Suad Husnan (1995:11), investasi adalah penanaman sumber daya untuk 

mendapatkan hasil di masa yang akan datang.  Menurut William F. Sharfee, investasi 

adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar di masa yang akan datang. Maksudnya 

adalah dengan mengorbankan sejumlah uang atau menanamkan sejumlah dana dalam 

suatu usaha yang saat ini di laksanakan untuk mendapatkan pengembalian dengan tingkat 

keuntungan yang di harapkan pada masa yang akan datang. 

2.1.8 Usulan Investasi dan Pemilihan Alternatif  

Ada beberapa cara dalam menggolongkan usulan investasi, salah satunya 

penggolongan usulan yang didasarkan menurut kategori, sebagai berikut (Bambang 

Riyanto, 1995:121):  

1) Investasi penggantian, adalah penggantian aktiva lama dengan yang baru.  

2)  Investasi dengan penambahan kapasitas, sering juga bersifat penggantian.  

3) Investasi penambahan jenis produk baru, yaitu investasi untuk menghasilkan 

produk baru disamping tetap memproduksi yang lama.  

4) Investasi lain-lain, yaitu investasi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan di 

atas.  
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2.1.9 Pengertian Cash Flow  

Cash Flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Cash Flow menggambarkan berapa uang yang masuk (cash in) ke 

perusahaan dan jenis-jenis pemasukkan tersebut. Selain itu Cash Flow juga 

menggambarkan berapa uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya yang 

dikeluarkan. Uang yang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga  keuangan atau 

hibah dari pihak tertentu. Uang masuk juga dapat diperoleh dari yang berhubungan 

langsung dengan usaha yang  sedang dijalankan. Uang masuk  dapat pula berasal dari  

pendapatan lainnya yang bukan dari usaha utama.  Uang keluar merupakan sejumlah 

uang yang  dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode, baik yang langsung  

berhubungan dengan usaha yang dijalankan, maupun yang tidak  ada hubungannya sama 

sekali dengan usaha utama (Kashmir dan  Jakfar, 2003:145).  

2.2  ALAT ANALISIS  

2.2.1 Konsep Time Value of Money 

Time value of money adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa setiap satu satuan 

mata uang pada hari ini bernilai lebih besar dari satu satuan mata uang di masa yang akan 

datang karena setiap satu satuan mata uang saat ini dapat diinvestasikan dan 

menghasilkan bunga. 

Konsep time value of money memungkinkan para penggunanya untuk menghitung 

berapa nilai nominal mata uang yang perlu diinvestasikan untuk memperoleh jumlah 

tertentu dimasa depan. Perhitungan tersebut menggunakan konsep present value. Present 

value melakukan perhitungan dengan cara mendiskontokan nilai aliran kas masuk di 

masa depan ke waktu saan tini menggunakan tingkat bunga dan masa periode tertentu. 

Penggunaan konsep present value dapat digunakan untuk menentukan besarnya nilai 
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investasi awal (initial outlay) sebuah proyek. Formula yang digunakan dalam 

menghitung present value adalah 

PV = FVn [ 1 / (1+i)
n 

] 

Di mana :  PV = present value dari nilai nominal uang di masa depan 

  FVn= Future value dari nilai investasi pada akhir periode tahun ke n 

  n = lamanya periode hingga pembayaran diterima dan 

  i= tingkat diskonto / bunga 

Selain konsep present value, juga terdapat perhitungan dengan konsep future 

value. Konsep future value memungkinkan pengguna untuk menghitung berapa nilai 

nominal mata uang tertentu saat ini di masa yang akan datang, dengan tingkat bunga 

tertentu dan pada periode waktu tertentu. Sedangkan formula yang digunakan dalam 

menghitung future value adalah :  

FVn = PV (1+ i)
n 

Di mana :  

FVn = future value dari nilai investasi pada akhir periode tahun ke n 

PV = present value atau nilai nominal uang yang diinvestasikan di awal tahun 

pertama 

n = lamanya periode, dan 

i = tingkat bunga 
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2.2.2 Konsep 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. Menurut keown dkk. (Keown Arthur J; 2005) dan Horngren 

dkk (Horngren, Charles T., Srikant M, dan George Foster. 2006), terdapat beberapa 

teknik dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kelayakan bisnis 

yaitu : (1) Net Present value (2) internal rate of return (3) discounted payback period, 

dan (4) profitability index 

a. Net Present Value 

Metode Net Present value digunakan untuk menghitung jumlah ekspektasi dari 

keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh dari proyek atau bisnis tersebut 

dengan cara melakukan discount terhadap seluruh aliran kas masuk dan keluar 

yang diharapkan kembali ke saat ini. Metode ini menganalisis keuangan dengan 

cara membandingkan atara investasi awal dengan present value dari arus kas 

bersih, serta dengan turut memperhatikan adanya perubahan nilai uang karena 

faktor waktu. Formula perhitungan Net Present value adalah : 

IO
k

FCF
NPV

n

t
t

t 



1 )1(  

 

Dimana : 

FCFt = annual free Cash Flow pada periode t, 

k = the required rate of return atau cost of capital 

IO = nilai nominal investasi di awal proyek, dan 

n = lamanya periode proyek 
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Kriteria sebuah bisnis atau usaha yang diterima atau layak adalah jika Net 

Present value bernilai sama dengan nol atau positif. Sedangkan kriteria sebuah 

bisnis atau usaha tidak diterima atau tidak layak adalah jika Net Present value 

bernilai negatif. Kriteria tersebut dapat dinyatakan dengan : 

 NPV ≥ 0 : Diterima 

 NPV < 0 : Ditolak  

 

b. Internal Rate of Return 

Metode internal rate of return digunakan untuk menghitung tingkat discount 

pada saat present value dari kas masuk yang diharapkan sama dengan present 

value kas keluar yang diharapkan. Hasil perhitungan IRR akan menghasilkan 

sebuah nilai presentas yang menggambarkan profit yang diterima dari kegiatan 

investasi yang mereka lakukan terhadap proyek atau bisnis yang bersangkutan, 

formula perhitungan Internal rate of return adalah :  

  
 


n

t
t

t

IRR

FCF
IO

1 )1(  

 Dimana :  

  FCFt = annual free Cash Flow pada periode t, 

  IRR = internal rate of return dari proyek terkait, 

  IO = nilai nominal investasi di awal proyek dan,  

  n = lamanya periode proyek 

kriteria sebuah usaha atau bisnis diterima atau layak adalah jika internal rate of 

return lebih besar dari presentase biaya modal. Sedangkan kriteria sebuah bisnis 

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



31 
 

 
 

atau usaha tidak diterima atau tidak layak adalah jika internal rate of return lebih 

kecil dari presentase biaya modal. Kriteria tersebut dapat dinyatakan dengan :  

IRR > Required rate of retur : Diterima 

IRR < Required Rate of return : Ditolak 

 

c. Discounted Payback Method 

Proyeksi arus kas dengan menggunakan metode dicounted payback 

method menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal 

(initial investment) yang telah digunakan dengan turut mempertimbangkan dan 

memperhitungkan konsep time value of money. Metode ini digunakan apabila 

suatu bisnis menerapkan arus kas yang seragam atau sama setiap periode. Hasil 

perhitungan dari discounted payback method berupa angka yang 

mempresentasikan waktu yang dibutuhkan sejumlah modal awal untuk kembali 

 

d. Profitability Index 

Profitability index adalah sebuah rasio antara present value dari Future 

Cash Flow dengan pengeluaran awal. Profitability index, memberikan suatu 

ukuran relatif dari sebuah proposal investasi, yaitu rasio antara present value dari 

manfaat yang diperoleh di masa depan terhadap biaya awal investasi. Formula 

perhitungan profitability index adalah:  

 

IO

k

FCF

PI

n

t
t

t
 

 1 )1(
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Atau 

IO

NPV
PI 

 

 

Dimana  

FCFt = annual Cash Flow pada periode t, 

k = the required rate of return atau cost of capital 

IO = nilai nominal investasi di awal proyek, dan 

n = lamanya priode proyek 

kriteria sebuah bisnis layak untuk diterima adalah apabila nilai rasio profitability 

index bernilai ≥ 1, 0. Sebaliknya, sebuah bisnis ditolak apabila memiliki nilai rasio <1,0. 

Kriteria tersebut dapat dinyatakan dengan :  

PI ≥1,0 

PI<1,0 

 

2.2.3 Konsep Weighted Average Cost of Capital 

Weighted average cost of capital (WACC) adalah konsep perhitungan yang 

digunakan untuk menghitung biaya modal perusahaan, dimana pada setiap kategori 

sumber pembiayaannya dilakukan pembobotan secara proporsional. Beberapa sumber 

pembiayaan yang masuk ke dalam komponen perhitungan WACC, yaitu saham, 
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Obligasi, dan hutang jangka panjang lainnya WACC dapat dilihat melalui persamaan 

berikut, Yaitu :  

WACC = (after taxt cost of debt x proportion of debt financing]) + (cost of equity x 

proportion of equity financing) 

 

2.2.4 Kesimpulan Alat Analisa Atudi Kelayakan Bisnis 

Kombinasi dari beberapa faktor menjadikan keputusan investasi sebagai 

keputusan yang paling penting bagi pengelolaan keuangan. Semua bagian di dalam 

perusahaan sangat terpengaruh pada keputusan ini. Kenyataan bahwa akibat keputusan 

ini berlanjut untuk suatu jangka waktu yang panjang membuat pengambil keputusan 

kehilangan fleksibilitasnya. Perusahaan harus membuat komitmen untuk masa depan. 

Suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat memiliki konsekuensi yang serius. 

Jika perusahaan terlalu besar dallam aktiva, maka hal itu dapat menimbulkan beban 

Penyusutan dan beban lainnya yang tinggi, yang sebesarnya tidak perlu terjadi.   

Beberapa metode yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu investasi 

akan dijalankan. Namum setelah dikaji satu per satu dari setiap metode dapat diambil 

kesimpulan bahwa NPV merupakan metode yang lebih representatif, dibandingkan 

dengan metode-metode yang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa kasus 

yang dengan metode lain tidak diterapkan, selain dengan menggunakan metode NPV. 

Dengan menngunakan analisis manfaat finansial, kelayakan usaha yang 

direncanakan ditentukan dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu analisis NPV, IRR dan 

analisis Net B/C. Suatu rencana usaha dikatakan layak untuk dilaksanakan jika: NPV> 0; 

IRR > bunga bank. 
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2.3 PENELITIAN TERDAHULU 

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis juga mendasarkan pada 

beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dibuat mengenai analisa studi 

kelayakan bisnis, dengan tujuan pembuatan bisnis baru, pengembangan bisnis, ataupun 

studi kelayakan untuk panduan bisnis perbankan. Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan, yaitu : 

a. Avian Dwiputra (2010) 

Penelitian yang di lakukan oleh Avian Dwiputra bertujuan untuk mengetahui 

studi kelayakan bisnis ice Cream,  dengan nama Bamba’s Cold  & Creamery dengan 

menggunakan capital budgeting.  Penelitian Avian Dwiputra menguji kelayakan 

bisnisnya dengan menggunakan beberapa aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek 

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

hukum, dan aspek keuangan.  kriteria justifikasi dalam aspek keuangan yaitu dengan 

menghitung net prresent value, internal rate of return, discounted payback period, dan 

profitability index. Berdasarkan penelitiannya bisnis tersebut layak dijalankan (feesieble) 

berdasarkan analisis terhadap aspek aspek tersebut. 

b. Bank Indonesia Direktorat pembiayaan UMKM (2008) 

Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan moneter di Indonesia, mengeluarkan 

sebuah penelitian singkat, berjudul Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK), Furnitur 

Kayu. Dalam tulisannya direktorat pembiayaan membuat studi kelayakan sebuah 

Furnitur Kayu yang bertempat di tanggerang. Tujuan penulisan tersebut adalah 

memberikan gambaran kepada perbankan khususnya dan pembaca umumnya untuk 

mengetahui kelayakan bisnis furnitur kayu. Dalam penelitiannya direktorat BI tersebut 

menggunakan aspek aspek yang utama yaitu aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran 
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serta aspek keuangan. Dalam aspek keuangan penulis membuat struktur biaya dan 

asumsi asumsi, sehingga menghasilkan suatu estimasi laba/rugi dan arus kas, lalu penulis 

mengujinya dengan analisis sensitivitas kelayakan usaha dengan minghitung NPV, dan 

IRR dengan perubahan beberapa asumsi sensitivitas pasar. 

Penulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa bisnis industri kayu furnitur 

didaerah tangerang merupakan bisnis kecil, dan layak di biayai melalui kredit UMKM, 

serta bisnis tersebut layak dijalankan. 

2.4 RERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan kerangka teori diatas, dan mengacu pada penelitian penelitian 

sebelumnya maka bentuk kerangka pemikiran terhadap penelitian ini adalah ingin 

mengetahui apakah penambahan cabang LD Furniture di 2 wilayah berdasarkan aspek 

aspek studi kelayakan adalah layak dijalankan atau tidak. 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, 

berdasarkan data, kritis, obyektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang 

dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait (Uma Sekaran, 2006: 7) 

Terdapat dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Menurut Ronny Kountur (2003: 15-19) perbedaan penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif terletak pada segi jenis datanya, proses penelitiannya, 

responden/obyek penelitian yang diteliti, instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, dan tujuan penelitiannya. Jenis data pada penelitian kualitatif 

adalah data kualitatif, umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Mungkin saja 

pada penelitian kualitatif ada data berupa angka-angka tetapi sebenarnya angka-angka 

tersebut hanya menjelaskan sesuatu. 

Penelitian kualitatif mengikuti proses induktif, yaitu proses pengambilan 

kesimpulan dari khusus ke umum. Responden/obyek penelitian kualitatif pada umumnya 

hanya satu. Kemudian instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

peneliti itu sendiri. 

Segi terakhir yang membedakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif 

adalah tujuan kualitatif yang merupakan hasil pengamatan terhadap obyek penelitian 

(khusus) diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran (umum). 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tujuan penelitian ini merupakan 

pengekspolarisan, meringkas dan menggambarkan berbagai kondisi dan situasi yang 

terdapat dalam memulai usaha bisnis baru di Indonesia secara umum dan kota Jakarta 

dan sekitarnya secara khusus. 

Dengan model deduksi yaitu teori merupakan alat peneliti sejak memilih dan 

menemukan masalah, membangun hipotesis (asumsi implisit) sampai dengan menguji 

data sebgaimana dinyatakan oleh bungin (2007, 025). 

Objek penelitiannya merupakan sebuah studi kasus pada suatu permasalahan 

bisnis dan ekonomi, dalam hal ini merupakan pembahasan secara mendalam atas 

kelayakan sebuah usaha Furnitur dengan sistem penjualan retail. 

 

3.2 Pemilihan Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah LD Furniture yang merupakan perusahaan 

Furnitur retail. Penelitian dilakukan di kantor dan toko LD Furniture yang keduanya 

berlokasi di daerah Jakarta dan tanggerang.  

LD Furniture di pilih menjadi objek penelitian penulis karena perusahaan ini 

merupakan sebuah perusahaan penyediaan furnitur dengan pangsa pasar retail yang 

bertempat tinggal di sekitar didirikannya toko tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran keyakinan kepada reviewer stakeholder mengenai kehandalan 

menjalankan fungsi manajerial, alur kegiatan perusahaan, kondisi psikologis dan nilai 

kematangan dalam usahanya. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Data yang Dihimpun  

a. Data Primer 

Data primer menurut Sekaran (1992) mengacu kepada informasi yang di peroleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi. Atau merupakan data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang 

masalah yang diungkapkan. Data seperti ini disebut juga data asli. 

Data primer yang dipakai pada penelitian ini merupakan data-data LD Furniture yang 

diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. 

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat 

autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.  

Data sekunder yang dihimpun merupakan hasil observasi langsung pada lokasi, data 

keuangan dan wawancara.  

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Library Research (penelitian kepustakaan) 

Merupakan pengumpulan data studi literatur yang berhubungan dengan penelitian, 

berupa buku-buku literatur. 

b. Field Research (penelitian lapangan) 

Merupakan penelitian dengan cara melakukan peninjauan secara langsung ke 

lokasi/obyek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara-cara berikut: 

1) Observasi langsung kepada perusahaan yang bersangkutan 
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2) Mengadakan penelitian mengenai kegiatan perusahaan dengan mengadakan 

wawancara dengan manajemen dan karyawan perusahaan 

3) Melakukan analisa data mengenai gambaran umum perusahaan, sistem 

perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan perusahaan, data 

komponen biaya atas produk perusahaan yang menjadi sampel, serta data lain 

yang tersedia untuk menunjang penelitian 

 

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Pengolahan dan analisis data dengan beberapa bagian yang di bedakan atas 2 hal 

yaitu kualitatif, kuantitaif dan financial. Lebih jelas mengenai pengolahan data adalah 

sebagai berikut :  

3.4.1 Kualitatif :  

1) Dengan menilai aspek yuridis perusahaan  yang meliputi :  

i. Analisa kebutuhan perijinan untuk mendirikan perusahaan di 

Indonesia yang sesuai dengan perturan yang berlaku 

 

2) Dengan menilai aspek lingkungan perusahaan yang meliputi :  

i. Aspek ekonomi secara umum 

ii. Aspek sosial 

iii. Aspek politik 

3) Dengan menilai aspek teknis perusahaan yang meliputi: 

i. Pemilihan teknologi 

ii. Operasional manajemen 
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4) Dengan menilai aspek SDM perusahaan yang meliputi :  

i. Perencanaan SDM 

ii. Recruitment, seleksi dan orientasi 

iii. Pelatihan dan pengembangan 

iv. Prestasi kerja 

v. Perencanaan karir 

vi. Keselamatan dan kesehatan kerja 

vii. Pemberhentian 

 

3.4.2 Kuantitatif :  

1) Dengan menilai, aspek pemasaran yang berdasar pada teori marketing 

mix yaitu, Product, Price, Placement, and Promotion. 

2) Dengan menggunakan metode regresi linier sederhana sebagai 

ramalan penjualan (forcasting). Ramalan penjualan dengan 

membandingkan aspek pemasaran yang terdiri dari product, price, 

placement (position), promotion terhadap proyeksi penjualan.  

  Bentuk Umum Regresi Linier Sederhana adalah sebagai berikut :  
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     n : Banyak pasangan data  

     y
i 
: Nilai peubah takbebas Y ke-i  

x
i 
: Nilai peubah bebas X ke-i 

 

3.4.3 Finansial :  

Pelaksanaan kegiatan studi untuk menentukan kelayakan bisnis akan 

menghasilkan suatu kesimpulan tetntang kelayakan sebuah gagasan bisnis untuk 

dilaksanakan. Menentukan kelayakan bisnis dilakukan dengan cara melakukan analisis 

terhadap aspek keuangan. Analisis terhadap aspek keuangan memberikan kriteria untuk 

menentukan kelayakan gagasan bisnis yang diinginkan. Analisis terhadap aspek 

keuangan melibatkan analisis terhadap Net Present value, Internal Rate of Return, 

Discounted Payback Period, dan Profitability Index. Analisis yang dilaksanakan 

memberikan nilai nilai justifikasi kelayakan untuk melihat kelayakan suatu bisnis. Ketika 

hasil dari analisis tidak memenuhi syarat atau justifikasi kelayakan. Maka hendaknya 

gagasan tersebut tidak dijalankan atau dijalankan dengan perubahan konsep dan 

penyesuaian.  

Tabel 3.1 memberikan kriteria dan justifikasi untuk menentukan kelayakan bisnis 

dari aspek perhitungan financial adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Kriteria Kelayakan Bisnis 

no kriteria 

justifikasi 

kelayakan 

1 Net Present value >  Rp. 0,00 

2 internal rate of return > 10% 

3 discounted paybac period < 5tahun 

4 profitability index ≥ 1,0 

Sumber : LD Furniture 

Dalam tabel 3.1 dapat di jelaskan bahwa, nilai NPV sesuai kriteria kelayakan 

bisnis harus positif atau lebih besar dari 0, sedangkan nilai IRR di tentukan sebesar 10% 

`

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



42 
 

 
 

karena biaya modal di dapat dari bisnis sebelumnya atau tidak menggunakan pinjaman 

dari manapun sehingga tingkat bunga yang di harapkan adalah lebih besar dari tingkat 

bunga deposito bank pada saat bisnis berjalan sehinggal IRR harus lebih besar dari 10%, 

dalam discounted payback period ditentukan kurang dari 5 tahun, yang artinya bisnis ini 

harus mendapatkan keuntungan atau BEP di bawah 5 tahun. dan yang terakhir 

Profitability index sesuai dengan kriteria kelayakan bisnis adalah lebih besar atau sama 

dengan 1 (satu). 

  

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



43 
 

 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Ide Dasar Bisnis 

Semakin banyaknya pembangunan perumahan di Jakarta menyebabkan 

permintaan terhadap perlengkapan rumah tangga pun meningkat termasuk Furnitur. 

Toko toko yang menyediakan kebutuhan furnitur untuk rumah tangga pun mulai 

menjamur dengan harga  dan desain yang variatif. Kebanyakan furnitur dengan kayu 

solid dan desain yang mengikuti zaman di jual di galeri galeri mewah dengan harga yang  

cukup tinggi. Hal ini cukup menyulitkan para pemilik rumah yang ingin mencari furnitur 

dengan harga terjangkau dan dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau. 

Dengan melihat adanya peluang tersebut, maka LD Furniture Hadir sebagai salah 

satu penyedia furnitur dengan konsep yang cukup unik. LD Furniture bertumpu pada 3 

aspek yaitu, kecepatan, ketepatan dan kemudahan.  

Furnitur dengan kayu menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan 

perekonomian Indonesia dengan ekspor, akan tetapi krisis Eropa yang terjadi pada tahun 

2006-2007 menyebabkan para pelaku ekspor furnitur mengalami penurunan yang 

signifikan. Untuk menjaga likuiditas perusahaan eksporir tersebut, barang barang yang di 

batalkan atau tidak terjual dengan alasan tertentu di jual di pasar lokal. LD Furniture 

memanfaatkan hal tersebut sebagai peluang bisnis, dengan menjual barang barang sisa 

ekspor tersebut ke pasar lokal, dengan pembelian secara borongan untuk mendapat harga 

yang lebih baik.  
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4.1.2 Sejarah Perusahaan 

LD Furniture adalah perusahaan dengan kepemilikan bersama yang didirikan 

pada tahun 2007. LD Furniture adalah toko penjual furnitur retail yang hanya menjual 

produk sisa ekspor. LD Furniture tidak memproduksi sendiri furniturnya, mereka 

membeli produk furnitur dari perusahaan ekspor bersekala besar yang memiliki 

kelebihan stok, stok yang di batalkan ataupun karena alesan lain yang menyebabkan 

gagal ekspor. Sehingga produk yang di jual oleh LD Furniture merupakan furnitur 

dengan kualitas ekspor. 

LD Furniture menjalankan bisnisnya dengan sangat serius, terbukti dengan 

cepatnya pertumbuhan bisnis ini. LD Furniture pada awalnya membuka toko kecilnya di 

Ampera Jakarta Selatan. Melihat respon pasar yang cukup baik, LD Furniture 

melakukan ekspansi dengan membuka cabang cabangnya, dan saat ini LD Furniture 

memiliki 2 cabang yaitu ; 

1. JL. Pangeran Antasari No.70, cilandak south Jakarta 

2. Jl. Jend. Gatot Subroto kav 70 No.1002 pancoran 

Konsep LD Furniture adalah toko berbentuk gudang, seluru toko LD Furniture 

berbentuk seperti gudang, berbeda dengan galeri galeri furnitur pada umumnya. Hal ini 

bertujuan untuk menghemat biaya operasional sehingga perusahaan ini dapat menjual 

barangnya dengan lebih murah dan menarik pasar dari berbagai kalangan ekonomi 

dengan desainnya yang eksklusif. 
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4.2 Aspek Yuridis 

Sebagai negara hukum, ada beberapa hal yang musti dipenuhi ,sebagai kewajiban 

warga negara Indonesia, dalam proses pembuatan perusahaan yang berbadan hukum.  

prosedur pembuatan perusahaan di atur dalam  Undang-Undang No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Karena itu, LD Furniture dari segi legalitas usaha, usaha ini 

memerlukan beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnisnya. Hal 

tersebut sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari. LD Furniture menurut 

klasifikasi undang undang termasuk dalam perusahaan dagan menengah, yaitu memiliki 

modal atau modal disetor lebih dari 500 juta sd 10 miliar Rupiah.  

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk pembuatan usaha ini adalah :  

Tabel 4.1 Biaya Dokumen 

Dokumen Biaya Total 

Akta Notaris Rp. 750.000 Rp. 750.000 

Surat Keterangan 

Domisili perusahaan 

Rp. 750.000 Rp. 1.500.000 (2 cabang) 

NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak) 

Rp. 0 Rp. 0 

SK Kehakiman Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 

SIUP (Surat Izin Usaha 

Perdaganan) 

Rp. 500.000 Rp. 500.000 

TDP (tanda Daftar 

Perusahaan) 

Rp. 500.000 Rp. 500.000 

 Total Rp. 4.750.000 

Sumber : Undang Undang No : 17 Tahun 2007 Tentang Perseroan   
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4.3 Aspek Manajemen 

4.3.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan membantu perusahaan untuk menentukan apa saja yang ingin 

dicapai dan bagaimana mencapainya. Melalui perencanaan perusahaan menyatakan 

segala sasaran yang ingin dicapai di masa depan serta langkah langkah apa saja yang 

harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Perencanaan termasuk perencanaan 

untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

Manajemen LD Furniture telah menentukan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran 

dibentuk melalui visi perusahaan yang akan dicapai dimasa mendatang. Dengan 

mengaplikasikan sasaran berdasarkan tujuan, maka perkembangan usaha LD Furniture 

kedepan akan lebih terkendali dan terencana dengan baik. Adapun sasaran LD Furniture 

adalah sebagai berikut :  

1. Mampu bersaing dan bertahan dalam persaingan dengan 

kompetitior 

2. Menawarkan produk dengan desain yang mewah dengan harga 

penawaran yang baik 

3. Menciptakan reputasi baik dimata konsumen 

4. Menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi dengan pelayanan 

yang baik 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan tersebut diatas, maka manajemen 

LD Furniture perlu melakukan langkah langkah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan suply furnitur dengan kualitas terbaik dan dengan 

harga termurah 
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2. Membuat standart pelayanan LD Furniture dan memberikan 

pelatihan pengembangan kepada pegawai  

3. Melakukan pengendalian mutu terhadap setiap produk yang dijual 

4. Menetapkan harga jual produk yang lebih baik dibanding 

pengusaha sejenis 

4.3.2 Pengorganisasian (organizing) 

Kegiatan pengorganisasian membantu perusahaan untuk menciptakan struktur 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Struktur organsisasi yang dibentuk harus 

memastikan setiap orang dalam perusahaan melakukan apa yang menjadi tanggungjawab 

dan kewenangannya. Penyusunan struktur organisasi harus mampu membuat operasional 

perusahaan berjalan lebih effektif dan effisien.  

Sebagai perusahaan baru, LD Furniture menggabungkan berbagai tugas sejenis 

menjadi wewenang satu orang, seperti penggajian dan pencatatan akutansi di berikan 

kepada manajer finansial, atau Store Supervisor  bertugas mencatan, memberi arahan, 

dan melakukan penjualan didalam LD Furniture. Hal tersebut dilakukan untuk 

meminimalisasikan biaya operasional perusahaan.  

Kegiatan operasional didalam perusahaan LD Furniture berjalan berdasarkan 

beberapa fungsi. Dalam pelaksanaannya fungsi yang memegang peranan terpenting 

adalah fungsi penjualan dan operasional. Oleh karena itu, jenis departementalisasi yang 

sesuai untuk diaplikasikan oleh LD Furniture adalah departemantalisasi fungsional. 

4.3.3 Pengarahan/ kepemimpinan (directing) 

Dalam perusahaan LD Furniture kepemimpinan dibagi menjadi beberapa 

manajer yang bertugas untuk mengarahkan para bawahannya. Para manager menentukan 
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sasaran dan arahan dengan melakukan rapat kerja bersama CEO atau pejabat tertinggi 

dalam perusahaan ini. Peranan arahan manajer sangat berpengaruh terhadap tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Gaya kepemimpinan dalam LD Furniture menggabungkan ketiga tipe 

kepemimpinan, karena struktur organisasi perusahaan ini yang bertingkat. Dalam 

kepemimpinan tertinggi atau CEO, gaya kepemimpinan demokratis layak diaplikasikan 

dalam perusahaan ini, dengan melibatkan para manajer dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan dalam tingkatan store supervisor tipe kepemimpinan mereka lebih cocok 

dengan kepemimpinan Autokratis, yaitu memegang kuasa penuh dalam pengambilan 

keputusan tiap tiap toko dalam memberikan arahan kepada staff pendukung. Gaya 

kepemimpinan manager terhadap store supervisor, kendali bebas layak diterapkan karena 

tiap tiap toko memiliki target market dan permasalahan sendiri sendiri, maka para 

manager cukup memberikan arahan, namun store supervisor lah yang memilih penerapan 

yang paling cocok untuk tokonya 

4.3.4 Pengendalian (controling) 

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang 

dilaksanakan, berjalan sesuai dengan rencana dan mengoreksi atas segala penyimpangan 

yang terjadi. Fungsi pengendalian tersebut mencakup proses memantau atau evaluasi 

kerja untuk meyakinkan bahwa kegiatan bisnis sesuai dengan yang terencana. Pada 

perusahaan retail furnitur, pengendalian yang cocok adalah pengendalian sejalan 

(concorrent control) dan pengendalian umpan balik (feedback control) 

Dalam LD Furniture segala rencana dan pembukuan di bukukan menggunakan 

teknologi internet, sehingga kegiatan operasional dapat langsung di control secara real 

time  yaitu pada saat kegiatan berlangsung. Dalam pengendalian sejalan ini setiap 
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kesalahan dapat terdeteksi dan dikoreksi saat kegiatan masih berlangsung untuk 

menghindari kerugian yang lebih mahal dalam .  sedangkan pengendalian umpan balik 

dilaksanakan ketika setiap akhir periode bulanan guna mengevaluasi kegiatan operasi 

selama satu periode. 

4.4 Aspek Sumber Daya Manusia 

Suatu bisnis membutuhkan perencanaan matang, transparan, akuntabel dan bisa 

dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan suatu dokumen Studi Kelayakan Bisnis 

tertulis. Keputusan untuk mulai menjalankan bisnis adalah keputusan yang strategis, 

mengandung risiko, melibatkan beberapa pihak, dan harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu penyusunan SKB harus dilakukan bagi pebisnis agar 

tidak muncul masalah di kemudian hari dan bila terjadi masalah lebih mudah mencari 

solusinya. (Nur Feriyanto ; 2008) 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja, (02 ; 2007) , menjelaskan bahwa 

manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut manajemen personalia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintregrasian, pemeliaharaan dan 

pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi,dan masyarakat.  

Jadi dalam Studi Kelayakan Bisnis diperlukan adanya analisa analisa dalam 

berbagai aspek, salah satunya adalah aspek sumber daya manusia. Dimana dalam aspek 

ini menjelaskan struktur organisasi, Standart Operating Procedure (SOP), standart 

kebutuhan karyawan dalam menjalankan bisnis tersebut, serta penggajian dan pelatihan 

pengembangan karyawan agar bisnis tersebut dapat di jalankan dengan baik dan 

mengurangi resiko serta menghindari permasalaahan yang muncul di kemudian hari serta 

tercapainya tujuan organisasi. 
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4.4.1 Kebutuhan Tenaga Kerja 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan khusus yang berkaitan 

dengan penentuan kebutuhan sumberdaya manusia perusahaan, baik kebutuhan jangka 

pendek maupun kebutuhan jangka panjang. dalam bentuk yang lebih operasional adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan memprediksi atau memperkirakan seberapa banyak 

orang atau pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tugas, baik jumlahnya 

maupun jenisnya, berapa uang yang akan tersedia, dan apa yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa penawaran sama dengan permintaan pada waktu bersamaan (Marihot 

Tua Efendi Hariandja ; 74 ; 2007)) 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa sebuah perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja harus memiliki rencana yang matang agar jumlah tenaga kerja 

yang ter rekrut oleh perusahaan adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga 

efisiensi tetap terjaga.  

Dalam bisnis furnitur ini, sesuai dengan penjelasan dalam aspek laiinya kita 

ketahui bahwa LD Furniture memiliki 4 cabang dengan kebutuhan yang sama sehingga 

perkiraan kebutuhan tenaga kerja LD Furniture adalah Sebagai berikut :  

1. Pengurus Inti adalah : 

a. CEO 

b. Manager Pemasaran 

c. Manager Finansial 

d. Manager operasional 

2. Pengurus laiinya :  

a. 1 orang store supervisor setiap toko 

b. 2 atau 3 orang staf pendukung setiap toko dan,  
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c. 1 orang pengemudi  

Dengan perincian tersebut diharapkan LD Furniture mendapatkan porsi sumber 

daya manusia yang effektif dan effisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

4.4.2 Tingkat Balas Jasa/ Upah 

Hasibuan (2002) menyatakan bahwa “Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara 

periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti” (p. 118). Pendapat 

lain dikemukakan oleh Handoko (1993), “Gaji adalah pemberian pembayaran finansial 

kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai 

motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang” (p. 218). Selain pernyataan 

Hasibuan dan Handoko, ada pernyataan lainnya mengenai gaji dari Hariandja (2002), 

yaitu Gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, sehingga 

dengan gaji yang diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. 

Teori yang lain dikemukakan oleh Sastro Hadiwiryo (1998), yaitu : 

Gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif, 

meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, serta 

mengimbangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri angkatan kerja 

masa kini. Perusahaan yang tergolong modern, saat ini banyak mengaitkan gaji dengan 

kinerja. Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat Mathis dan Lackson (2002), 

“Gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok 

ataupun kinerja organisasi” (p. 165). 

Dari pemaparan pengertian gaji tersebut, dapat kita simpulakan bahwa, gaji atau 

upah sangat berpengaruh pada kinerja individu karyawan dan hal tersebut berdampak 

pada kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengaruh kinerja karyawan terhadap 
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gaji tergantung pada kepuasan karyawan terhadap nilai balas jasa yang diterima 

karyawan atas kinerjanya dalam perusahaan. 

Ada enam faktor penting yang oleh perusahaan biasanya dijadikan acuan untuk 

membuat keputusan dalam penggajian, walaupun mungkin saja perusahaan 

menggunakan acuan yang satu pada waktu tertentu dan yang lain pada saat yang lain. 

Acuan acuan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Ketetapan pemerintah 

2. Tingkat upah di pasaran 

3. Kemampuan perusahaan 

4. Kualifikasi SDM yang digunakan 

5. Kemauan perusahaan, dan 

6. Tuntutan pekerja 

Dalam hal penetapan gaji dalam LD Furniture, perusahaan ini menitik beratkan 

pada upah minimum regional DKI sebagai dasaran awal penetapan gaji. Upah minimum 

regional Jakarta adalah sebesar Rp. 1.118.000,- pada tahun 2010, dan Rp. 1.290.000,- 

pada tahun 2011. Berdasarkan pemaparan tersebut LD Furniture akan membuat 

kebijakan gaji sebagai berikut :  

1. CEO mendapatkan gaji sebesar 9% dari net profit bulanan LD Furniture 

2. Manager mendapat gaji sebesar 7% dari net profit bulanan LD Furniture 

3. Accounting mendapat gaji antara 1,5juta – 2,5 juta tergantung kesepakatan awal. 

4. Store supervisor mendapat gaji pokok minimal sebesar UMR atau 1.250.000 

yang terkecil sampai Rp. 1.700.000,- juta tergantung kesepakatan awal, dan 

mendapat Bonus dari personal sales yang ditentukan oleh manager keuangan 
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serta tambahan uang lembur apabila bekerja lebih dari waktu yang ditentukan 

sesuai dengan peraturan pemerintah. 

5. Staff pendukung mendapat gaji pokok Rp. 1.000.000,- dengan tunjangan uang 

makan dan tambahan bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga 

besaran total upah yang didapatkan tidak dibawah UMR yang berlaku. Besarnya 

bonus ditentukan oleh manager keuangan 

6. Pengemudi mendapat gaji Rp. 1.250.000,- dan bonus dari pencapaian target 

omset bulanan. Besarnya bonus ditentukan oleh manager keuangan serta 

tambahan uang lembur apabila berkerja lebih dari waktu yang ditentukan 

sehingga tidak mendapat upah di bawah UMR yang berlaku. 

 

4.4.3 Pengembangan Karyawan 

Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritism konseptual dan moral kerawan. Sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan bertujuan meningkatkan 

keahlian teoritis, konsep dan moral. Sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan 

ketrampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. (Malay Hasibuan, 2005). 

Metode pengembangan terdiri atas metode latihan atau training yang diberikan 

kepada karyawan operasional dan metode pendidikan atau lecturing yang khusus 

diberikan kepada karyawan manajerial. Metode pengembangan tersebut terdiri dari :  

1. On the job training 
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Yaitu pelatihan dengan instruksi, maksudnya adalah para pekerja 

ditempatkan dalam kondisi riil di bawah bimbingan dan supervise dari 

seorang pegawai senior atau supervisor 

2. Vestibule 

Yakni suatu metode pelatihan yang dilakukan dalam kelas atau workshop 

yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan. 

3. Demonstrasi 

Yakni metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan 

penjelasan bagaimana cara cara mengerjakan pekerjaan melalui contoh 

contoh atau percobaan yang didemonstrasikan 

4. Programmed instruction 

Merupakan bentuk pelatihan agar peserta dapat belajar sendiri karena 

langkah langkah pekerjaan sudah diprogram, biasanya dengan computer, 

buku atau mesin pengajar 

5. Magang 

Melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan 

dapat ditambah pada teknik off the job training. 

Dari penjelasan tersebut maka dalam pengembangan karyawan LD Furniture, 

perusahaan ini akan menggunakan teknik on the job training, dimana seluruh karyawan 

baru akan langsung ditempatkan dalam kondisi kerja dan diawasi langsung oleh manager 

selama training berlangsung. Lamanya training akan diprogramkan selama 1 bulan kerja 

sehingga setelah 1 bulan karyawan telah mengetahui tugas tugasnya dan dapat 

menjalankan tugas tanpa supervisi dari manager. 
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4.4.4 Struktur Organisasi 

Salah satu syarat untuk adanya akuntansi, terlebih dahulu harus ada struktur 

organisasi. Struktur organisasi sangat penting dalam kelangsungan usaha suatu 

organisasi serta pengembangan sistem manajemen serta SDM suatu perusahaan, karena 

akan memperlihatkan tanggung jawab tiap orang dalam melaksanakan rencana rencana 

manajemen. 
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Gambar 4.1 Organizational Chart of LD Furniture 
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Berdasarkan bagan struktur organisasi yang disajikan pada gambar 4.1, dapat 

dilihat bahwa bentuk struktur organisasi LD Furniture secara keseluruhan adalah 

functional departmentalization. Functional departmentalization merupakan pembagian 

kerja berdasarkan fungsi kerja masing-masing bagian, atau biasa disebut divisi.  

Berikut adalah uraian deskripsi fungsi, tanggung jawab, tugas, serta wewenang 

dari masing-masing jabatan penting dalam LD Furniture: 

1. CEO 

CEO (Chief Executive Officer) merupakan jabatan tertinggi dalam operasional 

perusahaan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengelola jalannya 

perusahaan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan dan tujuan bersama. 

 

2. Manajer keuangan 

 Manajer keuangan di bantu oleh staff akuntansi bertanggungjawab 

melakukan pembukuan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan 

menyediakan laporan bulanan bagi manajemen dan CEO. Hasil laporan manajer 

keuangan juga menentukan pengadaan untuk stok bulan selanjutnya dalam LD Furniture. 

Selain itu manajer keuangan bertanggung jawab dalam mengurus pelaksanaan 

pembagian gaji atau upah, mengurus seluruh tunjangan pemeliharaan kesehatan, 

kecelakaan, maupun kematian dan pensiun pegawai sesuai kebijaksanaan perusahaan, 

membuat uraian jabatan dan spesifikasinya berdasarkan kebutuhan dan masukan dari 

masing-masing bagian,  
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3. Accounting 

Tugas inti dari Kepala Divisi Keuangan dan Pembukuan adalah membuat 

pembukuan, dan membuat serta memeriksa seluruh laporan keuangan dari supervisor 

tiap toko, dan dari manager pemasaran, serta manager operasional dan menyusunnya 

menjadi laporan akutansi yang sesuai dengan standar akutansi yang berlaku dan 

melaporkannya pada manager finansial. 

 

4. Manajer pemasaran 

Tugas inti marketing manager adalah mengkoordinasi pembuatan laporan-laporan 

pemasaran, menganalisa keadaan pasar dan membuat proposal untuk strategi pemasaran, 

mengkoordinasi promosi dan humas,  

Marketing Manager bersama Marketing team bertanggungjawab dalam hal 

pemasaran serta peningkatan penjualan produk perusahaan. Selain itu pihak ini juga 

bertanggungjawab dalam koordinasi dengan manager operasional dalam pengadaan dan 

perpindahaan inventory agar sesuai dengan permintaan costumer di wilayah tersebut. 

5. Manager Operasional 

Manager operasional bertanggung jawab dalam hal operasi harian perusahaan 

agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perusahaan dan menyelesaikan 

permasalahan harian. Mengatur keluar masuknya inventory termasuk penjadwalan 

pengiriman kepada costumer, memeriksa dan mengkoreksi pembuatan tanda terima 

kontra bon (tukar faktur),  memeriksa laporan harian store supervisor dan/ atau mingguan 

sebelum diserahkan kepada accounting LD Furniture. 
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Selain hal tersebut manager operasional bertanggung jawab dalam melakukan 

rekrutmen pegawai, dan menyelenggarakan pelatihan terhadap pegawai baru serta 

pelatihan yang dibutuhkan masing-masing bagian untuk pengembangan perusahaan dan 

pemberdayagunaan jabatan. 

 

6. Store Supervisor 

Store supervisor bertanggung jawab merangkap jabatan menjadi personal sales, 

dan daily book keeper. Personal sales yaitu melayani costumer yang datang ke toko, 

membuat invoice, membuat penjadwalan pengiriman barang ke costumer, serta follow 

up costumer.  Daily book keeper adalah melakukan pencatatan harian berupa laporan 

penjualan, laporan perpindahan inventori, serta laporan penggunaan petty cash. 

 

7. Staff pendukung 

Staff pendukung bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan toko. selain 

itu staff pendukung bertugas membantu store supervisor dalam menjalankan operasional 

harian toko berupa penurunan barang dari truk suplyer, persiapan barang sebelum 

pengiriman seperti pengemasan dan pengecekan item. 

 

8. Pengemudi 

Pengemudi bertanggung jawab atas pengiriman seluruh toko LD Furniture. 

Pengemudi berkerja menurut perintah supervisor toko. pengemudi jg membuat laporan 

jalan yang di serahkan kepada store supervisor untuk dilaporakan kepada accounting. 
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4.4.5 Standart Operating Procedure 

4.4.5.1 Prosedur Pembukaan Toko 

a. Staff pendukung wajib sudah bangun pada jam 8 pagi 

b. Staff pendukung wajib membersihkan toko menyapu dan mengepel 

sebelum toko di buka 

c. Staff Pendukung wajib menggunakan seragam yang di sediakan LD 

Furniture dengan ketentuan warna :  

i. Senin : Bebas 

ii. Selasa : Biru 

iii. Rabu :Merah 

iv. Kamis : Hitam 

v. Jumat : Biru 

vi. Sabtu : Merah 

vii. Minggu : Hitam 

d. Staff pendukung wajib membuka toko pada jam 9:00 pagi 

e. Setelah toko di buka Staff pendukung wajib mengecek semua bagian laci 

laci dan di bersihkan apabila terdapat kotoran  

f. Staff pendukung wajib membersihkan semua produk dengan lap kering 

dengan berhati hati dan tidak menggores permukaan produk 

g. Store Supervisor wajib datang pada jam 9:00 pagi 

h. Store Supervisor wajib mengecek jadwal pengiriman barang pada pagi hari 

dan mengkonfirmasi kepada manager operasional 

i. Store Supervisor wajib melakukan pengecekan terhadap posisi barang dan 

mengecek kebersihan tempat dan produk yang ada di toko 
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Gambar 4.2  Flow Penerimaan Barang 

Sumber : LD Furniture 

 

j. Store Supervisor wajib memberikan arahan kebersihan apabila di dapati 

tempat tempat atau produk yang kurang bersih 

k. Store Supervisor wajib melakukan arahan penempatan produk yang kurang 

sesuai  

l. Store Supervisor wajib mengecek kelengkapan tag produk 

                

4.4.5.2 Prosedur Penerimaan Produk 

4.4.5.2.1 Menerima Produk Dari Suplyer 

a. Store Supervisor wajib masuk pada saat truk dari suplyer datang 

b. Supir truk wajib dimintai surat jalan dari suplyer oleh Store Supervisor dan 

Semua tag di simpan di tempat yang terpisah/ di dalam kantor 
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c. Barang di turunkan oleh Staff pendukung dengan mengecek satu persatu 

oleh Store Supervisor yang bertugas  dan disesuaikan dengan  surat jalan 

yang ada. 

d. Setelah semua barang turun, di sesuaikan jumlah barang yang turun dengan 

yang ada apakah sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat jalan 

e. Setelah barang sesuai dengan surat jalan, cocokan jumlah tag dengan surat 

jalan yang ada 

f. Tag produk di beri lubang pada kanan  

Gambar 4.3   Tag Produk LD Furniture 

 

  Sumber : LD Furniture 

g. Tag di beri tali untuk menggantungkan 
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h. Barang di buka satu persatu, apabila ada barang yang berjumlah lebih dari 

satu, 1 di buka dan yang lain di simpan pada posisi yang benar dalam 

posisi terbungkus 

i. Setelah barang di buka tag di gantungkan pada handle laci atau pintu,  

apabila tidak terdapat handle pada produk maka tag di gantungkan pada 

ukiran yang ada, apabila tidak terdapat ukiran yang dapat di gantungkan 

tag di tempelkan dengan menggunakan selotip dengan tidak merusak 

finishing produk 

j. Surat jalan asli di tanda tangani oleh Store Supervisor yang bertugas dan 

disimpan pada arsip. 

k. Pembayaran truk di lakukan oleh Store Supervisor dengan konfirmasi 

kepada manager operasional, jumlah yang harus di bayarkan  

l. Store Supervisor wajib meminta price list dari barang yang datang kepada 

manager operational dengan di tuliskan pada copy-an surat jalan dan atau 

di buat terpisah 

m. Store Supervisor wajib mencantumkan kode harga pada setiap tag yang 

tergantung sesuai dengan price list yang di beri oleh manager operasional 

 

4.4.5.2.2 Prosedur Penerimaan Produk Dari Toko Lain 

a. Pengemudi toko memberikan surat jalan 2 rangkap (putih dan merah) yang 

telah di tandatangani oleh Store Supervisor yang bertugas dan pengemudi 

yang membawa kepada Store Supervisor toko yang menerima barang 

b. Store Supervisor wajib mengecek kebenaran surat jalan yaitu berisi : 

a. Tanggal barang di kirimkan 
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b. Dari toko mana 

c. Kepada toko Mana 

d. Keterangan dan kode barang yang di bawa 

e. Harga minimal dan maximal barang 

f. Tanda tangan Store Supervisor pengirim 

g. Tanda tangan pengemudi pembawa barang 

h. Jumlah tag dan kesesuaian dengan barang yang di bawa 

c. Apabila semua kelengkapan surat jalan telah terpenuhi, maka surat jalan di 

arsipkan pada toko penerima (2 rangkap) 

d. Tag di pasang kembali pada produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

e. Store Supervisor wajib memposisikan barang dengan di bantu oleh Staff 

pendukung pada posisi yang sesuai setelah barang di turunkan 

 

4.4.5.2.3 Prosedur Penerimaan Barang Dari Pelanggan (retur) 

a. Store Supervisor menerima perintah pengambilan barang atau retur dari 

manager operational atau dari costumer langsung 

b. Store Supervisor menjadwalkan pengambilan barang kepada costumer  

c. Ketika waktu penjadawalan tiba, Store Supervisor wajib mengkonfirmasi 

untuk mengambil barang kepada costumer (menukar atau mengembalikan 

dana dengan cara cash atau transfer) 

d. Pengambilan barang di ambil oleh pengemudi yang di tugaskan oleh Store 

Supervisor bersama satu atau dua staff pendukung 

e. Store Supervisor wajib membuatkan surat jalan pengambilan barang 

dengan surat jalan yang di isi dengan 
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a. Dari costumer siapa? 

b. Dari invoice berapa 

c. Kepada toko mana akan dikirimkan 

d. Tanggal pengambilan 

e. Tanda tangan Store Supervisor  

f. Tanda tangan pengemudi yang membawa 

f. Surat jalan di serahkan kepada pengemudi dengan 2 rangkap, apabila ada 

uang pengembalian maka uang di serahkan kepada pengemudi dengan di 

hitung terlebih dahulu oleh pengemudi dan Store Supervisor 

g. Ketika pengemudi sampai tujuan rumah costumer, barang di ambil dengan 

menunjukan surat jalan. 

h. Pengemudi menyerahkan uang pengembalian kepada costumer atau orang 

yang di temui dan meminta tanda tangan kepada penerima (2 rangkap surat 

jalan putih dan merah). Surat jalan putih yang telah di tanda tangani oleh 

costumer di bawa kembali oleh pengemudi, dan yang merah di serahkan 

kepada costumer 

i. Sesampainya di toko pengemudi wajib menyerahkan surat jalan putih yang 

telah di tanda tangani oleh costumer, kepada Store Supervisor 

j. Store Supervisor wajib mengarsipkan surat jalan putih dan kuning secara 

terpisah (putih di tanda tangan oleh 3 orang (admin, pengemudi, dan 

penerima) kuning di tanda tangan oleh (admin dan pengemudi) 

k. Store Supervisor wajib mencari arsip tag barang yang telah terjual dan 

memasangnya kembali pada produk 

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



66 
 

 
 

l. Apabila penjualan terjadi pada toko A dan barang retur di bawa ke Toko B, 

maka Store Supervisor toko B wajib mengkonfirmasi pengembalian barang 

ke toko A, dan toko A wajib melakukan perubahan administratif berupa : 

a. Penghapusan penjualan pada buku penjualan dan di paraf oleh 

Store Supervisor dan manager keuangan atau manager operational 

b. Pembuatan surat jalan sesuai prosedur dari toko A ke toko B 

beserta tag produk 

c. Surat jalan dan tag wajib di berikan ke toko B pada saat pengemudi 

ke toko B 

d. Prosedur Pengalokasian atau Pengiriman Produk 

 

Gambar 4.4 Proses Transaksi Penjualan LD Furniture 

Sumber : LD Furniture 
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4.4.5.3 Prosedur Penjualan 

4.4.5.3.1 Datangnya Costumer Ke Toko (penawaran awal) 

a. Staff pendukung yang ada dan melihat costumer datang WAJIB memberi 

salam dan mengantarkan pada Store Supervisor 

b. Penjualan sepenuhnya tanggung jawab Store Supervisor pada saat bertugas 

dan di bantu oleh staff pendukung 

c. Store Supervisor wajib mengantarkan costumer ke luar toko terjadi 

ataupun tidak terjadi penjualan 

d. Apabila barang yang dicari costumer tidak tersedia di toko, Store 

Supervisor wajib meminta nomer telepon costumer dengan sopan, dan 

memberikan info kepada costumer ketika barang pesanan datang 

e. Store Supervisor wajib mengucapkan “terima kasih” kepada costumer 

sebelum costumer meninggalkan toko 

 

4.4.5.3.2 Pembuatan Invoice / Terjadinya Penjualan 

a. Invoice di buat apabila telah terjadi kesepakatan jual beli dan pembeli 

bersedia memberikan DP (down Payment) 

b. Nilai down payment yang di berikan tidak memiliki nominasi minimal 

c. Invoice harus di isi dengan penuh, yang terdiri atas : 

a. Data Costumer 

b. Tanggal terjadinya penjualan 

c. Nama costumer Mrs/ms 

d. Alamat lengkap costumer beserta kecamatan dan RT RW 

e. Nomer telf costumer HP dan tlf rumah 
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f. Data pembelian barang 

g. Jumlah barang yang di beli 

h. Nama barang yang di beli 

i. Kode barang yang di beli 

j. Harga satuan 

k. Harga total perkalian quantitiy barang dan harga satuan barang 

l. Total keseluruhan jumlah barang yang di beli 

m. Down payment yang di berikan oleh costumer 

n. Total kurang bayar yang akan di lunasi setelah pemngiriman 

o. Metode pembayaran estimasi (cash atau trasfer bank) 

p. Nama penjual pada “Store Supervisor” 

q. Estimasi pengiriman tanggal dan waktu 

 

Gambar 4.5 Contoh Invoice LD Furniture 

 

Sumber:  LD Furniture 
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d. Store Supervisor wajib memberikan minuman ketika meninggalkan 

costumer untuk membuat invoice 

e. Invoice di buat dengan 3 rangkap (putih, kuning, merah) dan Store 

Supervisor wajib memberi penekanan ketika menuliskan invoice sehingga 

ketiga rangkap terbaca dengan jelas 

f. Store Supervisor wajib mengkonfirmasikan waktu pengiriman kepada 

kantor lokasi mobil setelah terjadi penjualan dan lokasi pengiriman 

g. Store Supervisor wajib mengecek kembali kelengkapan invoice yang telah 

di tulisnya 

h. Setelah invoice di buat di depan costumer, costumer wajib memberi 

paraf/tandatangan pada invoice pada 3 rangkap 

i. Kegunaan rangkap 3 invoice adalah sebagai berikut:  

a. Slip putih di berikan apabila penjualan telah lunas 

b. Slip merah di berikan apabila penjualan telah di DP 

c. Slip kuning adalah arsip untuk toko dan di simpan 

4.4.5.4 Prosedur Pengiriman Produk 

4.4.5.4.1 Pengiriman Kepada Pelanggan 

a. Delivery di lakukan oleh pengemudi yang di tugaskan oleh Store 

Supervisor 

b. Delivery ke costumer wajib mengkonfirmasi kepada costumer terlebih 

dahulu  dan di lakukan oleh Store Supervisor 

c. Store Supervisor wajib memberikan estimasi waktu sampainya barang di 

rumah costumer dengan menanyakan kepada pengemudi yang bertugas 

d. Sebelum barang di muat atau loading, Store Supervisor wajib melakukan: 
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a. Tag produk di cabut dan di arsipkan oleh Store Supervisor 

b. Staff suport wajib memberi obat khusus yang disediakan secara 

menyeluruh pada bagian furnitur dengan menggunakan kuas 

c. Setelah barang diberi cairan tersebut, furnitur di lap menggunakan 

kain pada bagian luar, sedangkan bagian dalam di biarkan basah. 

d. Setelah pengelapan selesai, staff pendukung wajib mengecek 

bagian furnitur yang luka dan di beri penutup warna apabila ada 

kecacatan produk semaksimal mungkin 

e. Setelah pengecekan selesai, staff pendukung wajib memberikan 

minyak kayu untuk membersihkan furnitur secara menyeluruh, 

dengan menggunakan minyak khusus yang tersedia dan lap khusus 

minyak 

e. Setelah pemolesan selesai, Staff pendukung wajib melapor kepada Store 

Supervisor untuk pengecekan akhir. 

f. Store Supervisor wajib mengecek secara menyeluruh dan memberikan 

arahan apabila ada yang kurang baik pada produk, apabila furnitur telah 

siap maka Store Supervisor wajib menempelkan stiker LD Furniture pada 

produk yang akan di kirim. Posisi stiker produk adalah :  

a. Pada bagian dalam laci di kanan atas laci pertama apabila terdapat 

laci  

b. Apabila tidak terdapat laci pada produk, maka stiker di tempelkan 

pada bagian dalam lemari pada pojok kanan atas dalam lemari 

c. Apabila tidak terdapat lemari dalam produk, stiker di tempel pada 

bagian belakang kanan atas produk yang tidak di finising bagian 

belakangnya 
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Gambar 4.6 Stiker Produk LD Furniture 

 

Sumber : LD Furniture 

 

d. Apabila produk tidak memiliki laci, lemari, dan bagian belakang di 

finisign maka stiker di tempel pada bagian bawah kanan TOP 

(lapisan atas) produk 

 

g. Produk yang telah di tempel stiker berarti produk siap kirim dan telah 

mendapat pengawasan quality control maka produk telah siap di 

pengemasan 

h. Pengemasan produk menggunakan kardus yang tersedia serta di ikat 

dengan tali raffia yang tersedia 

i. Pengemasan meliputi: 

a. Seluruh bagian utama furnitur (body furnitur) 

b. Seluruh bagian kaki furnitur 

c. Seluruh bagian belakang furnitur 
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Gambar 4.7 Contoh Produk Yang Telah Dikemas 

 
Sumber : LD Furniture 

 

j. Apabila tidak terdapat kardus di toko, maka Store Supervisor wajib 

mengusahakan adanya kardus dengan mengambil pada toko lain atau 

membuka furnitur yang sudah dikemas namun belum pada waktu 

pengiriman untuk costumer 

k. Setelah produk siap kirim produk di naikan atau di loading pada pickup, 

dan di ikat dengan tambang, serta wajib ditutup dengan terpal 

l. Proses pengikatan dan penutupan terpal sepenuhnya tanggung jawab 

pengemudi 

m. Pengemudi wajib menjaga agar tali dan terpal tidak merusak furnitur 

n. Pengemudi ditemani oleh satu atau dua (sesuai kebutuhan) staff pendukung 

ketika akan mengirim produk ke rumah costumer 

o. Store Supervisor wajib membuatkan surat jalan kepada costumer, sesuai 

prosedur yang berlaku 
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Gambar 4.8 Surat Jalan Pengiriman ke Pelanggan 

 
                  Sumber: LD Furniture 

 

p. Ketika pengemudi meninggalkan toko, pengemudi wajib memastikan telah 

membawa invoice yang sesui dengan barang yang di bawa dan surat jalan. 

 

4.4.5.4.2 Penurunan Barang dan Peletakan Pada Rumah Costumer 

a. Apabila pengemudi tidak mengetahui alamat pasti costumer maka 

pengemudi wajib mentelpon costumer dengan tatacara: 

a. Pengemudi wajib mentelepon costumer dengan handphone yang di 

sediakan LD Furniture 

b. Pengemudi wajib memberikan salam, dan memperkenalkan diri 

ketika mentelepon costumer (halo, saya pengemudi A dari LD 
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Furniture, mau mengirimkan produk ke rumah ibu namun ingkin 

mengkonfirmasi alamat terlebih dahulu) 

c. Pengemudi wajib berbicara dengan costumer dengan sopan 

d. Pengemudi wajib berbicara dengan costumer dengan jelas dan 

dengan nada yang santun 

e. Pengemudi wajib menanyakan posisi alamat dengan jelas agar 

menghindari melakukan telepon beberapa kali 

b. Ketika sampai di tempat costumer pengemudi wajib meminta izin pada 

orang yang pertama di temuinya dan memperkenalkan diri dengan sopan 

c. Pengemudi wajib menanyakan penempatan posisi barang sebelum barang 

di turunkan dan menanyakan apakah pengemasan ingin di buka di depan 

atau di dalam rumah 

d. Pengemudi dan Staff pendukung membuka terpal dan tali serta 

menurunkan produk dengan berhati hati agar tidak merusak produk 

e. Apabila costumer menginginkan pembukaan pengemasan di luar rumah 

pengemudi dan Staff pendukung wajib menjalankannya 

f. Setelah semua barang di turunkan dan costumer merasa puas dengan posisi 

barangnya maka pengemudi wajib memberikan invoice untuk meminta 

kekurangan bayar costumer 

g. Setelah costumer membayar, pengemudi wajib menghitung jumlah uang 

yang di bayarkan apakah telah sesuai 

h. Apabila costumer menginginkan pembayaran melalui transfer bank, 

pengemudi wajib menanyakan apakah uang telah di transfer atau belum 

i. Apabila costumer belum mentransfer ataupun sudah mentransfer 

pelunasan, pengemudi wajib mengkonfirmasi kepada toko apakah di 
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haruskan menunggu atau trasnsferan sudah masuk dan bisa langsung 

meninggalkan tempat 

j. Setelah barang di terima dan nota di berikan, pengemudi wajib 

memberikan surat jalan dr toko dengan rangkap 2 dan di tanda tangani oleh 

penerima 

 

4.4.5.4.3 Laporan Jalan Pengemudi Setelah Kembali ke Toko 

a. Pengemudi wajib melapor kepada Store Supervisor setelah datang ke toko 

b. Pengemudi wajib memberikan bukti surat jalan yang telah di tandatangi 

oleh costumer, sebagai bukti di terimanya barang  kepada Store Supervisor 

c. Store Supervisor wajib menyimpan berkas surat jalan di arsip toko 

d. Pengemudi wajib memberikan uang pelunasan kepada Store Supervisor 

e. Store Supervisor wajib menghitung kembali uang pelunasan dari 

pengemudi 

f. Store Supervisor wajib menyimpan uang pelunasan pada tempat yang 

aman 

g. Store Supervisor wajib memberikan uang penerimaan kepada manager 

operational atau manager keuangan ketika datang ke toko 

h. Store Supervisor wajib meminta tanda tangan penerimaan uang dr manager 

yang meminta uang pemasukan toko 

i. Store Supervisor wajib membuat laporan penerimaan uang harian yang 

tersedia dan di tanda tangani oleh Store Supervisor dan manager di buat 2 

rangkap   
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Gambar 4.9 Proses Pengiriman Ketoko (Cabang) Lain 

Sumber: LD Furniture 

 

4.4.5.4.4 Pengiriman Barang ke Toko Lain (Transfer Item) 

a. Delivery barang di lakukan sepenuhnya oleh pengemudi yang di tugaskan 

oleh Store Supervisor 

b. Sebelum barang di pindahkan Store Supervisor wajib membuat surat jalan 

perpindahan antar toko yang di isi lengkap meliputi:  

a. Nomer surat jalan 

b. Tanggal surat jalan 

c. Tujuan lokasi barang 

d. Jumlah, keterangan, dan kode barang, serta harga jual minimal 

barang 

e. Tanda tangan Store Supervisor yang bertugas 
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f. Tanda tangan pengemudi yang membawa 

c. Surat jalan di buat 3 rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Putih dan merah di bawa pengemudi 

b. Kuning menjadi arsip toko 

d. Barang di pengemasan terlebih dahulu seuai dengan prosedur pengemasan 

LD Furniture 

e. Staff pendukung menyiapkan barang yang akan di bawa sesuai arahan 

Store Supervisor 

f. Setelah barang dimuat ke mobil, Store Supervisor wajib melakukan 

pengecekan terhadap barang dan harus sesuai dengan surat jalan yang di 

buat 

g. Pengemudi wajib memastikan pengikatan serta posisi posisi produk di 

pastikan aman ketika di bawa 

h. Setelah barang siap di kirim dan di tutup terpal, pengemudi wajib 

menandatangani barang surat jalan yang di buat oleh Store Supervisor 

dengan rangkap 3 

i. Store Supervisor wajib memberikan surat jalan dengan rangkap 2 kepada 

pengemudi dan pengemudi wajib membawanya ke tempat tujuan yang di 

tentukan 

 

4.4.5.4.5 Retur Barang Kepada Suplyer 

a. Store Supervisor melakukan retur suplyer dengan persetujuan dan atau 

perintah manager operasional 
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b. Barang yang akan di retur harus di pengemasan dengan benar sesuai 

ketentuan pengemasan pengiriman kepada costumer 

c. Store Supervisor wajib membuat surat jalan untuk truk pembawa barang, 

dan menempatkannya pada amplop tertutup berserta tag produk 

d. Setiap barang yang di retur wajib di beri catatan (note) pada pengemasan 

dengan menempelkan kertas dan di lem dengan selotip dan di pastikan 

aman (tidak terlepas selama perjalanan) 

e. Loading barang pada truk untuk retur harus sesuai dengan Delivery 

prosedur untuk perpindahan barang antar took 

 

4.4.5.5 Pencatatan Administratif Procedure 

4.4.5.5.1 Store Supervisoristratif 

a. Pencatatan sepenuhnya tanggung jawab Store Supervisor ketika bertugas 

b. Pencatatan meliputi : 

a. Pencatatan penjualan pada buku penjualan 

b. Pencatatan perpindahan barang pada buku perpindahan barang 

c. Pencatatan jumlah inventori yang tersedia pada toko 

d. Pencatatan petty cash pada buku cash 

e. Pencatatan data costumer pembeli ataupun pencatatan nomer telf 

costumer pada buku tamu 

f. Pencatatan harus di sertai dengan bukti bukti sesuai prosedur yang 

ada 

c. Semua arsip harus di simpan dengan baik dan benar 
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d. Store Supervisor wajib membuat penutupan buku pada akhir periode atau 

tanggal 28 setiap bulannya dan diserahkan kepada accounting LD 

Furniture 

e. Prosedur penutupan buku meliputi 

a. Penutupan seluruh sales yang terjadi pada 1 bulan (total sales) 

b. Pencatatan seluruh sales yang terjadi 

c. Tag barang yang terjual yang di satukan dengan catatan nomer 

invoice dan saler 

d. Invoice kuning sebagai bukti arsip penjualan 

e. Penutupan seluruh biaya biaya pada 1 bulan (cash report) 

f. Seluruh nota pengeluaran uang 

g. Rekap pengeluaran uang 

h. Sisa petty cash yang tersedia 

i. Penutupan seluruh inventori pada 1 bulan (inventory stock opname) 

j. surat jalan perpindahan barang dan pengiriman ke costumer 

k. Laporan stok opname terakir 

l. Laporan barang masuk dr suplyer selama periode 1 bulan 

m. Penutupan account recivable (hutang costumer)  

n. Rekap barang yang telah di beli namun belum di kirim 

o. Rekap jumlah uang yang belum terbayarkan namun barang telah di 

DP atau telah di kirim 

p. Pelaporan pengemudi report 

q. Rekap perjalanan pengemudi 

r. Rekap pengguanaan uang pengemudi 

s. Rekap penggunaan bensin pengemudi 

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



80 
 

 
 

f. Seluruh report dan pembukuan serta bukti bukti pencatatan harus di 

serahkan kepada manager finansial atau accounting pada tanggal 28 tiap 

bulannya 

 

4.4.5.5.2 Pengemudi Administratif 

a. Pencatatan pengemudi report sepenuhnya tanggung jawab pengemudi 

b. Pencatatan pengemudi meliputi 

a. Report harian 

b. Tanggal dan laporan perjalanan selama 1 hari 

c. Kilometer pada awal hari dan kilometer pada akhir hari 

d. Report penggunaan bensin 

e. Tanggal penggunaan flazz 

f. Tanggal pengisian bensin 

g. Kilometer pada saat pengisian bensin 

h. Cash report 

i. Tanggal pengguanaan uang 

j. Keterangan penggunan uang 

k. Saldo uang akhir hari 

c. Seluruh laporan pengemudi wajib di serahkan kepada Store Supervisor 

pada tanggal 28 tiap akhir bulannya dengan lengkap dan benar 

 

4.4.5.6 Prosedur Penutupan Toko 

d. Store Supervisor di perbolehkan meninggalkan toko pada jam 18:00 

dengan tidak meninggalkan pekerjaan yang masi belum selesai 
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e. Store Supervisor wajib memberikan arahan kepada Staff pendukung untuk 

keesokan hari  

f. Staff pendukung wajib mematikan sebagian elektronik seperti lampu atau 

kipas angin dan laiinya yang tidak diperlukan selama toko tutup. 

g. Staff pendukung wajib memberikan penutup dengan terpal atau plastik 

pada setiap produk dan untuk menjaga apabila terjadi kebocoran pada 

hujan malam hari 

h. Staff pendukung menutup toko pada jam 18:00  

i. Staff sales support yang tinggal di dalam store, dilarang menemui costumer 

dalam keadaan pintu toko tertutup 

j. Staff pendukung wajib menempatkan barang barang yang telah di 

pengemasan untuk d kirim pada posisi yang telah di tentukan, sebelum 

toko di tutup 

 

4.4.5.7 Prosedur Pembayaran Gaji 

a. Setiap karyawan mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian awal 

masuk kerja 

b. Setiap karyawan mendapatkan gaji pada tanggal 1 untuk gaji periode 1 

bulan, di bulan sebelumnya 

c. Setiap karyawan mendapat slip gaji yang di buat oleh manager keuangan 

dan disetujui oleh CEO 
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4.4.5.7.1 Prosedur Penerimaan Gaji :  

a. Seluruh proses penggajian adalah tanggung jawab penuh manager 

keuangan 

b. Karyawan menerima slip gaji rangkap 2 yang telah di tanda tangani oleh 

manager keuangan dan CEO 

c. Karyawan mendapatkan uang tunai atau slip transfer bank sesuai dengan 

take home pay yang tertera di slip gaji 

d. Karyawan wajib menandatangani slip gaji di depan pemberi gaji dengan 2 

rangkap,  

e. Slip gaji 1 di arsipkan oleh accounting, slip gaji 2 di berikan kepada 

karyawan. 

 

4.4.5.7.2 Penghitungan Gaji :  

a. Gaji di hitung berdasarkan gaji pokok yang di perjanjikan di awal 

masuknya karyawan 

b. Gaji pokok dapat di tambahkan bonus bonus yang di berikan melalui 

kebijakan manager keuangan dan manager pemasaran 

c. Jumlah bonus yang di berikan merupakah hak penuh manager keuangan 

dengan memperhitungkan jumlah penjualan personal karyawan sesuai 

laporan manager pemasaran dan jumlah penjualan omset atas satu toko. 

d. Jumlah take home pay merupakan pengurangan jumlah pendapatan dan di 

kurangi dengan hutang dan potongan lainnya seuai peraturan yang berlaku 
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4.5 Aspek Pasar dan Pemasaran 

4.5.1 Gambaran Umum 

Tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap mebel dari tahun ke tahun selalu 

meningkat, jauh melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dan atau tingkat pertumbuhan 

rumah tangga baru di Indonesia. Hal ini berarti bahwa mebel dibutuhkan bukan hanya 

karena fungsinya saja, tapi sudah masuk pada pemenuhan kebutuhan selera. Furnitur kini 

telah menjadi produk fashion, mode, dan gaya hidup. Di lain pihak, ketersediaan barang 

mebel itu juga sudah sedemikian tingginya sehingga dimana saja, kapan saja, dan pada 

tingkat harga berapa saja, masyarakat dengan mudah dapat memperolehnya.  

 Peluang usaha furnitur ini sangat terbuka lebar untuk pangsa pasar lokal, terlihat 

dari maraknya penawaran property dan perumahan khususnya di Jakarta dan sekitarnya. 

Memulai usaha furnitur memang memerlukan modal yang tidak sedikit. Tapi bisa saja 

memulai usaha ini dengan modal 35 juta bila kita ingin bermain di pasar lokal saja. 

Untuk berbisnis furnitur kita harus mengetahui target pasar yang kita bidik. 

Harga furnitur 1 jutaan membidik pasar kelas bawah, 3 juta sampai 10 juta untuk pasar 

kelas menengah dan di atas 10 juta untuk pasar kelas atas. Kita juga harus terus 

berinovasi agar bisa memenuhi selera pasar. Pemilihan tempat yang strategis juga perlu 

diperhitungkan dalam berbisnis furnitur. Bisnis ini sangat menjanjikan, karena dalam 

setahun modal yang kita keluarkan bisa kembali apabila dijalankan dengan strategi 

pemasaran yang tepat. 

Menurut Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) 

M Hatta Sinatra prospek usaha mebel pada saat ini dan masa mendatang tetap ada. 

Hanya saja bagi masyarakat yang hendak membuka usaha pada sector ini sebaiknya lebih 

berhati-hati. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir pasar penjualan mebel relative 
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menurun. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kurang baiknya perekonomian dunia pada 

beberapa bulan terakhir. Bahkan sekarang, permintaan dari masyarakat Eropa dan 

Amerika Serikat cenderung menurun. Namun bukan berarti melarang masyarakat untuk 

memulai usaha mebel. Hanya sebuah peringatan kalau belum mempunyai pengalaman 

pada usaha ini, masyarakat akan sedikit kesulitan dalam memasarkan produknya.  

Dari paparan tersebut terlihat bahwa permintaan pasar lokal di Indonesia masi 

sangat luas, namun krisis perekonomian dunia membuat permintaan furnitur di Indonesia 

untuk ekspor menurun. Di lain pihak, pengusaha furnitur di Indonesia mulai banyak, hal 

ini menandakan persaingan yang ketat pula didalam negri, sehingga para pengusaha 

furnitur haruslah berhati hati untuk melihat pasar dan terus berinovatif mengikuti desain 

sesuai dengan permintaan pasar. 

 

4.5.2 Kecenderungan Permintaan 

Perkembangan industri furnitur di Indonesia selama ini tidak lepas dari berbagai 

kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi 

dan perolehan bahan baku kayu log, mendorong industri furnitur semakin berkembang, 

bahkan industri-industri furnitur yang sempat terpuruk dimasa krisis kini mulai bangkit 

kembali. 

Sementara itu kebutuhan furnitur di dalam negeri juga terlihat cenderung 

meningkat, sejalan dengan mulai membaiknya bisnis properti di Indonesia. Karena 

sebagaimana diketahui kebutuhan akan rumah tinggal yang sehat juga terlihat semakin 

meningkat dan secara tidak langsung kebutuhan akan perabotan rumah tangga pun akan 

meningkat pula. Salah satu perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan antara lain 

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



85 
 

 
 

adalah furnitur, baik berupa perlengkapan ruang tamu, perlengkapan ruang tidur, 

perlengkapan ruang dapur dan perlengkapan ruang belajar. Perlengkapan furnitur yang 

dimanfaatkan untuk tempat tinggal umumnya adalah terbuat dari bahan dasar kayu 

dimana jenis ini memang sudah lama menjadi bahan dasar dalam pembuatan furnitur di 

Indonesia. 

Selain rumah tinggal, perkantoran, hotel serta bangunan komersial lainnya, juga 

merupakan jenis bangunan yang membutuhkan furnitur dengan pemanfaatan yang relatif 

sama dengan rumah tinggal hanya berbeda dalam kualitasnya. 

 

4.5.3 Kecenderungan Penawaran 

Saat ini telah terjadi peningkatan penawaran property baru di Indonesia, terlihat 

di beberapa developer besar seperti PT. BSD , Alam Sutra, Lippo dan agung podomoro 

grup, yang mengalami peningkatan pendapatan dari penjualan properti khususnya di 

Jakarta dan tanggerang.  

Peningkatan penjualan property tersebut telah memperbaiki penjualan furnitur di 

Indonesia, sehingga permintaan furnitur meningkat seperti di jelaskan di atas. 

Peningkatan permintaan tersebut mulai dilirik oleh beberapa pengusaha furnitur lama 

dan pengusaha furnitur baru, sehingga saat ini penawaran furnitur diJakarta mengalami 

peningkatan pesat. 

Peningkatan pesat penjual furnitur di Jakarta terlihat dari banyaknya 

bermunculan merk dagang furnitur baru di Jakarta dan penawaran berbagai jenis model 

furnitur di Indonesia. Tiap tiap pengusaha furnitur memiliki ciri khas desain masing 
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masing, sehingga hal tersebut memudahkan costumer untuk memilih furnitur sesuai yang 

diinginkan. 

Peningkatan penawaran tersebut juga tidak lepas dari persaingan yang tinggi, 

sehingga tidak sedikit pula pengusaha furnitur baru yang kalah saing dan keluar dari 

bisnis ini. Selain pengusaha furnitur yang bermunculan untuk memenuhi pasar lokal, 

banyak pula pengusaha furnitur yang mentargetkan pasarnya untuk ekspor. 

4.5.4 Analisis Permintaan dan Penawaran 

Menurut Biro Pusat Statistik, jumlah perusahaan menurut sub sektor, bisnis 

furnitur dan industri pengolahan lainnya meningkat drastis dari tahun 2001 sebanyak 

1914 perusahaan, terus meningkat hingga tahun 2009 sebesar 3106 perusahaan atau 

meningkat sebesar 38,3%.  Hal tersebut menunjukan penawaran bisnis furnitur di 

Indonesia yang meningkat. Selain itu menurut badan yang sama, Persentase Rumah 

Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa, di Jakarta 

mengalami peningkatan pula yaitu sebesar 34.92% pada tahun 2001 dan meningkat 

hingga 40.61% pada tahun 2010. Sedangkan secara lebih luas, jawa Barat sebesar 6.87% 

pada tahun 2001 dan  11.45% pada tahun 2010. Hal ini menunjukan peningkatan 

kemungkinan permintaan furnitur di Jakarta secara khusus dan jawa barat secara umum, 

karena munculnya pemilik pemilik rumah baru di Jakarta dan jawa barat.  

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa permintaan dan penawaran bisnis furnitur 

di Indonesia umumnya, dan Jakarta secara khusus adalah meningkat dan daerah sekitar 

Jakarta (jawa barat) meningkat signifikan. Peningkatan permintaan furnitur di sebabkan 

karena peningkatan penjualan property baru sedangkan penawaran furnitur meningkat 

pula karena banyaknya pengusaha melihat peluang bisnis furnitur.  
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Tingginya jumlah peningkatan pengusaha furnitur baru di Indonesia menunjukan 

bahwa minat furnitur buatan Indonesia sangat tinggi, mulai dari peminat dalam negri 

maupun luar negeri. Hal tersebut ditunjukan dari nilai ekspor furnitur Indonesia yang 

tinggi dan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan pemerintah.  

Disisi permintaan, jumlah pemilik rumah baru d Jakarta meningkat pula dan 

jawa barat meningkat signifikan yaitu sebesar 40%. Hal tersebut dapat di simpulkan 

bahwa, padatnya kota Jakarta sehingga menyulitkan para pengembang properti 

mendapatkan lahan di Jakarta, sehingga mereka lebih membidik lokasi sekitar Jakarta 

seperti depok, tanggerang, bekasi, bogor, dan sekitarnya. Tingginya permintaan rumah di 

Jakarta dan Jawa barat menunjukan bahwa kebutuhan akan furnitur diwilayah tersebut 

akan tinggi pula sehingga masi ada peluang yang sangat besar untuk membuka usaha 

bisnis di wilayah berkembang tersebut. 

 

4.5.5 Analisis Pesaing 

Tingginya permintaan di Indonesia saat ini menarik banyak pengusaha furnitur 

dalam negeri maupun pengusaha luar negeri, baik dalam target pangsa pasar kelas 

bawah, menengah, dan kelas atas.  

Saat ini banyak tipe penjualan yang di lakukan pengusaha furnitur di Indonesia. 

Tipe penjualan yang paling banyak di Indonesia adalah berbasis usaha kecil rumahan 

atau UMKM, biasanya pembuatan mebel dilakukan setelah dilakukan pemesanan, dan 

mereka biasanya menyediakan catalog untuk dipilih oleh calon pembelinya. Selain itu 

penjual rumahan biasanya menyediakan sedikit contoh barang jadi dan beberapa stok 

barang mentah di galeri rumahnya. Tipe pengusaha seperti ini biasanya mentargetkan 
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pangsa pasarnya pada sekitar rumah atau galeri mereka, teknik pemasaranpun biasanya 

dilakukan seadanya dengan membuat spanduk kecil di depan rumahnya dan berkembang 

berdasarkan dari worth of mount ( mulut ke mulut ). 

Tipe pengusaha rumahan biasanya memperkerjakan beberapa tukang untuk 

menyelesaikan pekerjaan pemesanan dari pelanggannya, pemilik pun biasanya ikut andil 

dalam pengerjaan furnitur. Penyelesaian mebel ini  biasanya dalam kurun waktu 

berminggu-minggu. Pembuatan perlengkapan mebel inipun sangat sederhana, hanya 

menggunakan tangan dan alat alat ringan, amat jarang yang menggunakan mesin 

canggih. 

. Tipe pengusaha rumahan amat berbeda dengan toko-toko furnitur di dalam mal 

besar seperti Vinotti Living, Floral Home, dan lainnya di Jakarta. Toko penjual mebel ini 

pun memiliki inhouse desainer, interior khusus untuk membantu para konsumen dalam 

memilih barang sesuai dengan keinginan dan keadaan ruangan.  

Pengusaha mal ini biasanya mentargetkan pangsa pasar menengah dan kelas atas, 

mereka mambuka cabang cabangnya di mall mall besar di Indonesia. Galerinyapun 

tampak mewah dan menarik, dengan desain bercirikan khusus sehingga siapapun yang 

melihat furnitur buatannya mengetahui siapa penjualnya. 

Harga yang di tawarkan pengusaha ini relative, berkisar antara 3jutaan sampai 

10jutaan. Desain yang ditawarkan biasanya berbentuk minimalis modern sesuai dengan 

selera konsumen Indonesia saat ini. Proses produksi mereka dilakukan dengan mesin 

canggih dan dibuat didalam pabrik khusus diluar pulau jawa. Bahan dasar pembuatan 

furniturnya biasanya menggunakan multiplex, MDF, dan juga kayu solid, dengan 

finishing duco dan aksesoris tambahan yang kebanyakan didapatkan dari import. 
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Teknik pemasaran yang dilakukan pengusaha ini selain membuat cabang 

cabangnya di mall mall besar di Indonesia, mereka biasanya membuat website, dan 

majalah catalog yang terbit 6  bulanan atau per musim (summer dan winter). Mereka 

juga menerima pemesanan dari costumernya dengan disain yang d tawarkan oleh 

perusahaan namun ukuran menyesuaikan kebutuhan costumer, biasanya proses 

pemesanan di selesaikan dalam waktu 2-3 minggu. 

Selain galeri mewah yang di mall mall tersebut penjual furnitur kelas besarpun 

saat ini muncul dengan nama Index Furnishing. Perusahaan tersebut adalah anak 

perusahaan dari penjual retailer alat perlengkapan rumah tangga PT. Ace Hardwere 

Indonesia. Index furnitur termasuk perusahaan furnitur terbesar di Indonesia, mereka 

memiliki cabang cabang besar dan diantaranya terdapat di mall besar di Indonesia.  

Perusahaan ini mentargetkan pasarnya dari mengengah keatas, dan produknya 

pun kebanyakan didapat dari import dr negara lain. Produk yang ditawarkan perusahaan 

ini termasuk lengkap dari soffa, meja makan, hingga perlengkapan pendukung seperti 

jam dinding, lampu, ataupun vas bunga. Bahan furnitur yang digunakan kebanyakan 

adalah partikel board (serbuk kayu yang di padatkan) dan di gabungkan dengan 

alumunium. Desain yang ditawarkan juga khusus yaitu minimalis modern dan simpel.  

Tipe pengusaha furnitur di Indonesia yang terakhir adalah galeri mewah yang 

mentargetkan pasarnya pada kelas atas seperti Da Vinci, Her design, melinda furnitur 

serta galeri interior desain lainnya. Toko penjual furnitur ini memiliki inhouse desainer 

sendiri dan meng-eksklusifkan pembelinya. 

Perusahaan tipe ini menjual barang barang furnitur ekslusif dengan harga yang 

ditawarkan rata rata di atas 10 juta Rupiah. Produk yang ditawarkan biasanya terbuat dari 
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kayu solid dengan desain classic yang mewah. Perusahaan ini pun tidak memiliki banyak 

cabang, hanya bertempat di satu atau dua lokasi strategis. Dengan pemasaran eksklusif 

pada costumer kelas atas. Perusahaan ini bertumpu pada pelayanan yang sangat baik dan 

produk yang dijual pun dibuat oleh desainer terkenal yang di import dr eropa atau negara 

negara maju lainnya. 

Biasanya perusahaan furnitur tipe ini tidak menerima pesanan khusus dari 

costumernya, mereka hanya menjual produk yang ada di galerinya. Merekapun 

menyediakan interior desain berkelas untuk melayani kebutuhan penataan rumah 

costumernya. 

Dari paparan tipe tipe pesaing furnitur di Indonesia, LD Furniture hadir dengan 

konsep yang berbeda. Tipe penjualan yang di lakukan LD Furniture adalah seperti galeri 

galeri mewah, yaitu tidak menerima pesanan dalam bentuk apapun dan hanya 

menyediakan barang yang ada di display toko. Produk yang dijual LD Furniture-pun 

menggunakan kayu solid dengan pembuataan menggunakan mesin mesing canggih, 

karena LD Furniture menjual produk produk yang layak ekspor dan dibuat oleh pabrik 

pabrik besar. Desain yang di jual LD Furniture pun akan mampu mengalahkan para 

pesaing walau persaingan cukup ketat, karena LD Furniture menyediakan barang barang 

berkelas mewah dengan harga di atas 10 juta hingga kelas bawah yang di bawah 2 jutaan. 

Selain itu LD Furniture memiliki konsep unik lain, yaitu barang yang di jual eksklusif, 

karena jumlah item terbatas serta memiliki ratusan macam model yang siap dikirim 

dihari costumer beli. Harga yang di jualpun sangatlah bersaing karena suplyer LD 

Furniture adalah pabrik pabrik yang memiliki barang akan tetapi gagal untuk di ekspor 

karena berbagai alasan, sehingga mereka menjualnya dengan harga d bawah harga 

normal dengan sistem borongan. 
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Dengan kekuatan inovasi tersebut LD Furniture di harapkan mampu mengatasi 

kendala kendala costumer yang belum teratasi dalam konsep penjualan perusahaan lain. 

 

4.5.6 Strategi Pemasaran 

4.5.6.1 Segmentasi Pasar 

Kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan ktiteria 

tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang industri dengan barang 

konsumsi. Namun dengan demikian secara umum setiap perusahaan akan 

mensegmentasikan pasarnya atas dasar:  

1. Segmentasi atas dasar Geografis : Segmentasi pasar ini dilakukan dengan 

cara membagi pasar kedalam unit-unit geografis seperti negara, propinsi, 

kabupaten, kota, desa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perusahaan 

akan beroperasi disemua segmen, akan tetapi, harus memperhatikan 

perbedaan kebutuhan dan selera yang ada dimasing masing daerah.  

2. Segmentasi atas dasar Demografis: Segmentasi pasar ini dapat dilakukan 

dengan cara memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok yang 

didasarkan pada variabel variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, 

besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-

lain.  

3. Segmentasi atas dasar psychografis: Segmentasi pasar ini dilakukan 

dengan cara membagi- bagi konsumen kedalam kelompok-kelompok 

yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri 

kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain. 
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Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membagi segmentasi permintaan 

furnitur di Indonesia berdasarkan segmentasi psychografis. Hal tersebut dikarenakan 

permintaan furnitur saat ini lebih terfokus pada gaya hidup, motif dan kelas sosial 

masyarakat Indonesia. Segmentasi permintaan furnitur di bagi menjadi bebrapa pihak, 

yaitu sebagai berikut :  

1. masyarakat yang baru melangsungkan pernikahan 

masyarakat ini biasanya berumur 23-28 tahun, mereka membutuhkan perabot 

furnitur untuk mengisi kamar pengantinnya. Biasanya masyarakat ini hanya 

membutuhkan set ruang tempat tidur yang terdiri dari tempat tidur, nakas (bed side), 

meja rias, buffet tv, serta almari pakaian.  

2. masyarakat yang berpindah tempat tinggal 

masyarakat tipe ini biasanya berumur 25-45 tahun, mereka membutuhkan perabot 

furnitur untuk seluruh isi rumahnya mulai dari ruang tidur, ruang makan, ruang keluarga 

sampai ke teras rumah. Mereka berpindah tempat tinggal biasanya dikarenakan mereka 

melangsungkan pernikahan dan memilih untuk berkeluarga di rumah sendiri, atau 

mereka yang pindah karena pekerjaannya, dan mereka yang pindah karena alasan posisi 

yang lebih baik. Untuk masyarakat yang baru menikah dan memiliki rumah baru mereka 

lebih meminati furnitur berdisain minimalis dan modern, sedangkan untuk masyarakat 

pada umur 40 tahun keatas mereka lebi meminati furnitur classic. 

3. masyarakat yang melakukan renovasi rumah 

biasanya pada umur 40-50 tahun, para ibu rumah tangga merubah desain 

rumahnya atau memperbaikinya secara menyeluruh termasuk mengganti furnitur yang 
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ada, pada umur tersebut kalangan ini biasanya lebih meminati furnitur klasik daripada 

furnitur minimalis. 

4. Interior Consultan, dan 

interior constultan adalah masyarakat yang berkerja perorangan atau secara 

organisasi yang menyediakan jasa untuk menata ruangan konsumennya sesuai keinginan 

komumen. Mereka yang berkerja di bidang ini biasanya selain membuat sendiri furnitur 

agar sesuai dengan keinginan konumennya mereka juga membeli dari galeri galeri 

furnitur. 

5. Pengusaha furnitur rumah tangga 

Pengusaha ini biasanya ibu rumah tangga yang tidak memiliki perkerjaan lain, 

sehingga mereka hobi merenovasi rumah atau mengubah tata letak furnitur. Biasanya 

mereka membeli furnitur dari galeri yang tidak terkenal lalu menempatkannya di rumah 

dan menjualnya kepada teman teman mereka. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, furnitur lebih diminati kalangan wanita, dengan 

kecenderungan minat desain minimalis pada umur 25 – 35 tahun, desain classic pada 

kalangan berumur 35 – 50 tahun, dan classic antik pada umur 50 tahun ke atas. Selain hal 

tersebut dapat disimpulkan pula kelas sosial berpengaruh terhadap pemilihan furnitur 

berdasarkan harga yang ditawarkan. 

4.5.6.2 Penetapan Pasar Sasaran ( Target market ) 

Penetapan pasar adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta 

memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. 

Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka 
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langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai porensi profit dari berbagai 

segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-

teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan 

datang. Teknik-teknik yang dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar 

sasaran, sehingga pemasar dapat menghindarkan kesalahan kesalahan yang bakal terjadi, 

atau paling tidak menguranginya sekecil mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan 

tersebut perusahaan harus membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, 

setiap segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen tertentu sebagai 

sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan dapat mengikuti salah satu diantara lima 

strategi peliputan pasar, yaitu: 

1. Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan 

kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan 

yang lebih kecil melakukan pilihan ini. 

2. Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi 

satu jenis produk. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk 

mempeoduksi hanya mesin tik listrik bagi sekelompok pelanggan. 

3. Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memeutuskan untuk 

membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok 

pelanggan yang kecil. 

4. Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai 

kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali 

bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. 
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5. Peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih 

besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk 

untuk setiap orang, sesuai dengan daya beli masing-masing. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa LD Furniture mentargetkan 

marketnya dengan sepesialisasi produk, yaitu menghasilkan produk furnitur berbahan 

kayu saja, akan tetapi memiliki beberapa tipe bentuk ukuran dan target market yang 

berbeda sesuai dengan status sosial masing masing sesuai lokasi toko. 

4.5.6.3  Positioning 

Penempatan produk (positioning) mencakup kegiatan merumuskan penempatan 

produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada 

hakekatnya Penempatan produk adalah: Tindakan merancang produk dan bauran 

pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. 

Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu 

strategi penempatan produk. Saat ini setiap produk yang beredar dipasar menduduki 

posisi tertentu dalam segmen pasarnya. Apa yang sesungguhnya penting disini adalah 

persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk 

dipasar. 

Untuk menduduki posisi yang kuat di mata konsumen, LD Furniture telah 

membuka 2 cabang di daerah Jakarta dengan membedakan fungsi masing masing 

cabang dan target marketnya, LD Furniture di bagi menjadi 2 tipe cabang yaitu cabang 

utama dan cabang pembantu. Cabang utama memiliki luas lahan yang lebih besar dan 

memiliki koleksi furiture yang lebih banyak, selain itu cabang utama lebih terfokus pada 

satu pangsa pasar dan produknya lebih dominan ke salah satu tipe furnitur. Sedangkan, 
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cabang pembantu adalah cabang yang dibuka sebagai salah satu alat promosi LD 

Furniture, luas lahan cabang pembantu lebih kecil, dan produknya beragam untuk semua 

tipe furnitur. Cabang pembantu selain bertujuan untuk menjual produk didalam toko itu 

sendiri, cabang tersebut berfungsi mengalihkan costumer yang datang untuk mendatangi 

LD Furniture cabang utama karena sifat cabang pembantu adalah sementara hanya 1 – 2 

tahun penempatan. 

Lokasi cabang furnitur adalah :  

1. Jl. Pangeran antasari no 70 (cabang utama) 

2. Jl. Gatot subroto kav.2008 pancoran (cabang pembantu) 

Pemilihan lokasi cabang ditentukan berdasarkan target marketnya masing masing 

dengan pembagian segmentasi pada tingkat penghasilan masyarakat sekitar yang tinggal 

didaerah cabang cabang LD Furniture.  

Cabang utama LD Furniture antasari mentargetkan pangsa pasar hi end, dengan 

tipe furnitur identik pada jenis furnitur Classic. Target utama cabang antasari adalah 

dalam radius 20km di sekitar cabang tesebut, yaitu daerah cipete, cilandak, kebayoran 

baru, darmawangsa, kemang, blok M, dll. Dimana lokasi tempat tinggal tersebut 

kebanyakan ditempati oleh masyarakat menengah keatas, hal tersebut disimpulkan dari 

nilai harga tanah NJOP dsekitar lokasi tersebut adalah sekitar 6juta per meter persegi 

sampai dengan 18 juta permeter persegi. Dengan nilai tanah yang cukup mahal, 

masyarakat kelas atas biasanya membangun rumah dengan tipe yang cukup mewah pula, 

sehingga dibutuhkan furnitur yang bisa menyeimbangi rumah tersebut. 

Cabang pembantu LD Furniture saat ini hanya satu yaitu cabang  Gatot subroto. 

Cabang pembantu gatot subroto adalah lokasi arah masyarakat Jakarta berangkat ke 
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kantornya masing masing. Lokasi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan 

memperluas wilayah jangkauan penjualan LD Furniture ke arah Jakarta Pusat dan timur.  

Dalam cabang pembantu tersebut, LD Furniture menyediakan beragam jenis 

furnitur yaiut minimalis, classic dan antiq, sehingga para costumer yang datang dapat 

memilih produk produk yang dijual dengan banyak tipe. Selain menyediakan beberapa 

barang contoh di cabang pembantu, LD Furniture menyediakan foto foto produk yang 

ada di cabang utama, sehingga costumer dapat mengetahui dengan jelas seluruh produk 

yang ditawarkan oleh LD Furniture. 

Dalam studi ini akan melihat peluang LD Furniture untuk membuka kembali 

cabang utamanya di wilayah BSD dan cabang pembantu wilayah TB. simatupang yang 

mentargetkan pangsa pasar midle end dan low end, dengan tipe furnitur identik pada 

jenis furnitur minimalis. Target utama cabang BSD adalah masyarakat yang tinggal di 

daerah BSD city, Serpong atau wilayah tanggerang selatan. menurut data statistik dari 

Biro Pusat Statistik lokasi bsd kebanyakan ditempati oleh pemilik rumah baru, hal 

tersebut dapat dilihat dari pembangunan perumahan yang terus meningkat didaerah 

tersebut. Cabang utama ditempatkan pada lokasi tersebut bertujuan untuk menarik 

pangsa pasar pemilikr rumah baru yang mengisi penuh kebutuhan furniturnya. Produk 

yang di tawarkan pada cabang tersebut adalah minimalis hal tersebut ditetapkan dengan 

melakukan survey tipe rumah baru yang banyak dibangun oleh developer. Harga tanah 

NJOP didaerah BSD berkisar antara 1,7jt permeter persegi sampai dengan 5jt permeter 

persegi, sehingga produk yang di tawarkan pun menyesuaikan dengan kalangan 

masyarakat dan minat masyarakat di sana. 

LD Furniture juga akan melihat potensi pembuatan cabang pembantu di wilayah 

TB simatupang. Dimana wilayah tersebut adalah arah penduduk wilayah bekasi, depok 
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dan cibubur kembali dari kantor mereka di Jakarta. Sehingga pembukaan cabang 

pembantu di TB simatupang bertujuan untuk memperluas wilayah pemasaran LD 

Furniture ke arah depok dan bekasi serta Cibubur. 

4.5.6.4 Strategi Promosi 

Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada 

pasar tentang produk / jasa yang dijual, tempat dan saatnya. Ada beberapa cara 

menyebarkan informasi ini, antara lain periklanan ( advertising ), penjualan pribadi ( 

Personal selling ), Promosi penjualan ( Sales Promotion ) dan Publisitas ( Publicity ). 

Periklanan ( Advertising ): Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk 

mempengaruhi 

konsumennya. Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, 

radio,majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang 

dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. 

Penjualan Pribadi ( Personal selling ): Merupakan kegiatan perusahaan untuk 

melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini 

diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan 

calon konsumen.  Yang termasuk dalam personal selling adalah: door to door selling, 

mail order, telephone selling, dan direct selling. 

Promosi Penjualan ( sales Promotion ): Merupakan kegiatan perusahaan untuk 

menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan 

mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, 

maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. 
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Publisitas ( Pubilicity ): Merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh 

perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar 

mereka menjadi tahu,dan menyenangi produk yang dipasarkannya, hal ini berbeda 

dengan promosi, dimana didalam melakukan publisitas perusahaan tidak melakukan hal 

yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu 

membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk 

"mensosialisasikan" atau "memasyarakatkan ".  

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tercapainya keseimbangan yang 

efektif, dengan mengkombinasikan komponen-komponen tersebut kedalam suatu strategi 

promosi yang terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan para pembuat 

keputusan pembelian. 

Saat ini LD Furniture masih terfokus pada promosi personal selling, dimana LD 

Furniture mengandalkan penjualan pada jumlah costumer yang datang dan di follow up 

dengan mencatat nomer kontak pembeli. Publikasi pun di lakukan LD Furniture hanya 

dengan menempatkan spanduk pada toko LD Furniture. Cara tersebut di lakukan LD 

Furniture karena hal tersebut adalah cara promosi yang paling effisien dan effektif. 

Dengan efisiensi dalam biaya promosi, LD Furniture dapat mengalokasikan biaya 

promosi membuka cabang  pembantu dengan cepat untuk memperbesar wilayah 

jangkauan penjualan LD Furniture.  

Progam promosi dapat diukur tingkat efektivitasnya dengan cara mengkaitkan 

dengan tujuan penyusunan program promosi tersebut. Menurut Rossiter dan Percy 

(1988). Berdasarkan hal tersebut LD Furniture bertujuan melakukan promosi hanyalah 

sebatas meningkatkan penjualan saja dan tidak melakukan teknik promosi publicity, 
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sehingga saat ini LD Furniture hanya terbatas pada memperluas wilayah jangkauan 

penjualan karena sifat furnitur hanyalah kebutuhan secondary bagi masyarakat. 
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4.5.7 Analisa Aspek Pemasaran 

 
 

Dari model sumary diatas terdapat uji R yaitu pengujian antara biaya distribusi 

perbulan dan Volume penjualan. Dari uji tersebut menggunakan statistik menghasilkan 

angka 0,644 atau mendektai 1 (satu). Artinya korelasi antara biaya distribusi perbulan 

dan volume penjualan adalah positif kuat, dan artinya apabila biaya distibusi naik maka 

volume penjualan akan naik secara signifikan. 

Dalam penelitian ini biaya distribusi adalah jumlah yang dibayarkan oleh LD 

Furniture untuk menambah cabangnya diwilayah tertentu. Jadi apabila LD Furniture 

menambah cabangnya menurut statistik, penjualan LD Furniture pun akan naik. 

Dalam uji sumary tersebut menghasilkan nilai R Square atau R2 adalah 0,415 

artinya Volume Penjualan yang dipengaruhi oleh biaya distribusi adalah sebesar 41,5% , 

dan sisanya karena faktor lain yang tidak diteliti, seperti promosi dan variable makro 

lainnya. 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 
 

Rumus Regresi Linier sederhana: 

Model Summaryb

,644a ,415 ,390 79320,800
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Biaya_Distribusi_Per_Bulana. 

Dependent  Variable: Volume_Penjualan_Per_Bulanb. 

Coefficientsa

151937,1 37060,788 4,100 ,000

9,676 2,394 ,644 4,042 ,001

(Constant)
Biaya_Distribusi_
Per_Bulan

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Volume_Penjualan_Per_Bulana. 
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Dalam uji statistik di atas, Y adalah Volume penjualan dan X adalah Biaya 

distribusi. 

Jadi, Y = 151937 + 9,676 (Biaya distribusi) 

Dalam arti lain yaitu, apabila biaya distribusi di naikan 1 (Rp. 1000) maka 

volume penjualan akan naik sebesar Rp 151.937 + 9,676 (1) = 151.946,676 

Prediksi Volume Penjualan dalam 25 bulan ke depan adalah (Predicted Value): 

Tabel 4.2 Prediksi Volume Penjualan dalam 25 bulan 
 

Ӯ 

Konstanta 

b 

Prediktor Bulan 

Y 

Volume Penjualan 

151937 9676 1          161,613  

151937 9676 2          171,289  

151937 9676 3          180,965  

151937 9676 4          190,641  

151937 9676 5          200,317  

151937 9676 6          209,993  

151937 9676 7          219,669  

151937 9676 8          229,345  

151937 9676 9      239,021      

Sumber : Data Olahan SPSS 
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Tabel 4.2 Prediksi Volume Penjualan dalam 25 bulan 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan SPSS 

 

  

Ӯ 

Konstanta 

b 

Prediktor Bulan 

Y 

Volume 

Penjualan 

151937 9676 10          248,697  

151937 9676 11          258,373  

151937 9676 12          268,049  

151937 9676 13          277,725  

151937 9676 14          287,401  

151937 9676 15          297,077  

151937 9676 16          306,753  

151937 9676 17          316,429  

151937 9676 18          326,105  

151937 9676 19          335,781  

151937 9676 20          345,457  

151937 9676 21          355,133  

151937 9676 22          364,809  

151937 9676 23          374,485  

151937 9676 24          384,161  
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Tabel 4.1 Prediksi volume penjualan perbulan, berdasarkan biaya distribusi 

 

Sumber : Data Olahan SPSS  

Casewise Diagnosticsa

-1,558 78750 202331,12 -123581
-,965 125800 202331,12 -76531,1
2,053 365150 202331,12 162818,9
-,189 187300 202331,12 -15031,1
,295 225750 202331,12 23418,877

-,058 197750 202331,12 -4581,123
-,549 158750 202331,12 -43581,1
-,112 266050 274898,51 -8848,513

-1,218 178250 274898,51 -96648,5
-,707 218850 274898,51 -56048,5
,603 322700 274898,51 47801,487
,948 350110 274898,51 75211,487

1,089 365300 278930,03 86369,965
1,294 381550 278930,03 102620,0

-1,578 153800 278930,03 -125130
,062 333800 328920,90 4879,096

1,795 471340 328920,90 142419,1
,282 351250 328920,90 22329,096
,971 405980 328920,90 77059,096
,206 389600 373267,64 16332,357

-,373 343700 373267,64 -29567,6
-1,020 292400 373267,64 -80867,6
-,685 318910 373267,64 -54357,6
,082 379750 373267,64 6482,357

-,668 320300 373267,64 -52967,6

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Std.  Residual

Volume_
Penjualan_
Per_Bulan

Predicted
Value Residual

Dependent  Variable: Volume_Penjualan_Per_Bulana. 
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Berdasarkan uji normalitas diatas, maka data di atas terlihat terdistribusi normal, 

sehingga hasil regresi layak dipercaya.  

3210-1-2

Regression Standardized Residual
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Mean = 1.6E-16
Std. Dev. = 0.979
N = 25

Dependent Variable: Volume_Penjualan_Per_Bulan

Histogram
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Dependent Variable: Volume_Penjualan_Per_Bulan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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4.6 Aspek Teknis dan Teknologi  

4.6.1 Lokasi Usaha 

Lokasi usaha merupakan tempat utama dalam pelayanan konsumen dan menjadi 

faktor terpenting dari jalannya suatu usaha. Dalam pemilihan lokasi usaha Melvin 

Greenhut dalam teorinya berpendapat bahwa, pemilihan sebuah lokasi memiliki unsur 

unsur sebagai berikut :   

1. Biaya lokasi yang meliputi biaya angkutan, tenaga dan  

Pengelolaan ;  

2. Faktor  lokasi  yang  berhubungan  dengan  permintaan,  yaitu  

ketergantungan  lokasi  dan  usaha  untuk menguasai pasar 

3. Faktor yang menurunkan biaya 

4. Faktor yang meningkatkan pendapatan 

5. Faktor pribadi yang berpengaruh terhadap penurunan biaya dan penin

gkatan pendapatan 

6. Pertimbangan pribadi 

 

Dalam pemilihan lokasi usaha, LD Furniture memiliki kriteria tertentu sehingga 

tujuan dari usaha ini dapat tercapai. Kriteria pemilihan lokasi LD Furniture adalah :  

1. Lokasi haruslah mudah dijangkau oleh pelanggan, yaitu memiliki unsur :  

a. Kemudahan masyarakat menemukan lokasi LD Furniture 

b. Kemudahan pelanggan parkir di dalam LD Furniture 

c. Lokasi merupakan jalan utama yang biasa dilalui pelanggan 
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2. Lokasi haruslah mudah dijangkau suplyer, yaitu memiliki unsur :  

a. Biaya distribusi suplyer ke lokasi toko murah dan mudah 

b. Lokasi dapat menampung parkir truk engkel, double, maupun 

kontainer. 

c. Jalanan lokasi usaha bukan merupakan jalanan yang memiliki 

larangan jalan bagi truk atau transportasi angkutan lain 

3. Lokasi memiliki biaya sewa yang sesuai dengan budget perusahaan 

4. Lokasi usaha merupakan bangunan berbentuk gudang, sehingga 

memudahkan menempatkan dan menata produk 

4.6.2 Proses Produksi 

Peoses produksi adalah usaha untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi 

suatu benda dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses produksi akan 

terjadi suatu proses perubahan bentuk dari input yang dimasukan baik secara phisik 

maupun non phisik. 

Berikut adalah skema bagaimana proses produksi berlangsung :  

Gambar 4.10 Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LD Furniture 

INPUT : 

1.SDA 

2. SDM 

3. MODAL 

4. PENGUSAHA 

PROSES 

PRODUKSI 

OUTPUT: 

BARANG & JASA 
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berdasarkan skema tersebut, LD Furniture melakukan proses produksi yang dapat 

dikatakan simple, yaitu membeli barang jadi dari pabrik furnitur ekspor dan menjualnya 

di Jakarta. 

Perubahan barang mentah (kayu), design produk, proses dan tahap akhir yaitu 

finishing produk sepenuhnya di lakukan oleh pabrik ekspor dengan menggunakan mesin 

mesing khusus. Selanjutnya produk jadi tersebut yang gagal di ekspor ditawarkan kepada 

perusahan LD Furniture yang selanjutnya dibeli dan dikirimkan langsung keJakarta.  

Jadi, proses produksi LD Furniture adalah proses pembelian dan negosiasi 

kepada perusahaan pembuat produk, lalu memindahkannya ke wilayah pemasaran 

Jakarta dan menjadikannya output sebgai inventori barang yang siap dijual. 

4.6.3 Mesin dan Peralatan 

4.6.3.1 Jenis Mesin dan Spesifikasi 

Dalam menjalankan bisnisnya LD Furniture menggunakan mesin dan peralatan 

untuk menunjang penjualan furnitur, mesin dan peralatan LD Furniture di bagi atas 

bebrapa tipe yaitu :  

1. Peralatan pertukangan, yaitu mesin dan peralatan yang digunakan untuk 

memperbaiki, memasang, merakit dan atau menambah aksesoris furnitur 

yang sudah ada. Untuk melakukan hal tersebut maka peralatan yang 

digunakan adalah : 

a. Martil / Palu 

b. Tang Jepit 

c. Bor elektronik 

d. Pahat kayu 
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e. Obeng 

2. Peralatan elektronik pendukung penjualan ; yaitu peralatan yang digunakan 

untuk mencatat secara elektronik, alat pembayaran elektronik, serta peralatan 

lain yang digunakan untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian. 

Peralatan yang digunakan adalah 

a. Laptop/ komputer 

b. EDC 

c. Telephone/ Handphone, dan 

d. Modem internet 

3. Peralatan tambahan pendukung kenyamanan ; yaitu peralatan elektronik 

yang digunakan agar pelanggan yang datang merasa nyaman didalam toko. 

peralatan yang digunakan adalah 

a. Kulkas 

b. Kipas angin 

c. Penerangan (lampu) 

4.6.3.2 Fungsi Mesin dan Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam menjalankan bisnis didalam LD Furniture 

memiliki fungsinya masing masing sesuai kategori di atas, secara rinci fungsi peralatan 

tersebut adalah :  

1. Peralatan pertukangan 

a. Martil / Palu :  alat yang digunakan untuk memberikan 

tumbukan kepada benda. Palu umumnya digunakan untuk 

memaku dalam pemasangan cermin baik didalam lokasi toko 

ataupun di rumah pelanggan toko, selain itu alat ini juga 

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



110 
 

 
 

berfungsi untuk memperbaiki furnitur dalam merapatkan paku 

yang kurang baik karena pergerakan dalam proses 

pengiriman, 

b. Tang catut : alat ini digunakan untuk membantu mencabut 

paku, alat ini biasanya digunakan untuk membuka kemasan 

cermin yang dikemas dalam kemasan kayu khusus. Selain itu 

alat ini juga difungsikan untuk memotong paku sebelum 

digunakan didalam furnitur. Agar tidak merusak estetika 

furnitur maka palu perlu dipotong bagian atasnya dengan alat 

ini 

c. Bor elektronik : alat ini digunakan untuk memberi lubang 

dalam perbaikan furnitur maupun dalam pemasangan cermin. 

Agar tidak merusak tembok maka dalam pemasangan cermin 

memerlukan alat ini. 

d. Pahat kayu : alat ini untuk menipiskan lapisan kayu atau 

memahat. Alat ini digunakan apabila terdapat funiture yang 

perlu diperbaiki saja 

e. Obeng : alat ini digunakan untuk mengencangkan mur di 

aksesoris furnitur seperti pengencangan engsel pintu atau 

pemasangan pegangan furnitur 

2. Peralatan elektronik pendukung penjualan 

a. Laptop / komputer : selain menggunakan proses manual atau 

pencatatan pada buku, LD Furniture jg mencatatnya secara 

elektronik didalam komputer dengan menggunakan program 

Microsoft Exel. 
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b. EDC atau Electronic Data Capture adalah mesin/alat untuk 

melakukan transaksi pembayaran, pembelian dan transfer 

yang diberikan oleh bank untuk memudahkan pelanggan 

melakukan hal tersebut tanpa perlu membawa uang Cash. 

c. Telephone/ hanphone digunakan untuk keperluan komunikasi 

baik dengan pelanggan maupun kepada toko lain atau para 

manager 

d. Modem internet digunakan untuk mengirmkan data akutansi 

kepada manager keuangan atau bagian akutansi untuk 

dibukukan, selain itu internet juga digunakan untuk media 

pemasaran kepada konsumen toko 

 

3. Peralatan tambahan pendukung kenyamanan 

a. Kulkas atau alat pendingin digunakan untuk menyediakan 

kepada konsumen minuman dingin, alat ini juga digunakan 

oleh karyawan LD Furniture untuk mendinginkan makanan 

ataupun minumannya 

b. Kipas angin digunakan untuk mendinginkan toko agar 

pelanggan merasa nyaman didalam toko 

c. Penerangan atau lampu selain untuk menerangi toko secara 

menyeluruh, LD Furniture memberikan lampu Spot untuk 

menonjolkan salah satu produk furniturnya 
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4.6.3.3 Sumber Mesin dan Peralatan 

Seluruh sumber peralatan dan mesin yang digunakan oleh LD Furniture bukan 

merupakan alat yang sulit didapat. Peralatan tersebut juga biasa digunakan oleh rumahan 

untuk memperbaiki peralatan rumah sehari hari. 

Peralatan pertukangan LD Furniture dapat didapatkan pada toko penjual alat alat 

pertukangan atau biasa dikenal dengan toko matrial. Sedangkan peralatan elektronik LD 

Furniture-pun merupakan hal yang biasa di masyarakat, kecuali mesin EDC atau 

Electronic Data Capture.  

EDC hanya bisa didapatkan melalu pengajuan permintaan kepada bank. 

Pengajuan tersebut mengikut sertakan data diri pemilik perusahaan atau PT, NPWP, 

Surat sewa, dan KTP penanggung jawab mesin. Sifat mesin EDC hanyalah menyewa 

kepada bank dengan biaya tertentu yang disepakati oleh pemilik usaha dan bank. Setelah 

pengusaha tidak ingin menggunakannya lagi mesin tersebut harus dikembalikan kepada 

bank pemberi mesin. 

 

4.6.4 Sarana Pendukung 

4.6.4.1 Bangunan 

Bangunan LD Furniture haruslah berstandart khusus sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, adapun standart bangunan LD Furniture adalah : 

a. Atap bangunan minimal 2,5 meter dari lantai 

b. Lantai berkeramik berwarna cerah 

c. Memiliki minimal 1 toilet 

d. Memiliki 1 ruang kantor 
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e. Memiliki lahan parkir minimal dapat dimasuki 1 buah truk engkel 

4.6.4.2 Alat Transportasi 

Untuk mendukung penjualan LD Furniture menyediakan alat transportasi untuk 

pengiriman furnitur kepada konsumen. LD Furniture menyediakan 1 buah mobil Pick up 

yang siap mengirimkan furnitur sesuai jadwal yang disepakati oleh costumer. 

Selain mobil, LD Furniture juga menyediakan sebuah motor di masing masing 

toko, motor digunakan untuk memberikan service tertentu kepada costumer apabila 

diperlukan dan motor juga digunakan untuk keperluan operasional harian toko dalam hal 

pembelian dll. 

4.6.4.3 Inventaris Kantor 

Dalam Rangka meningkatkan pelaksanaan salah satu fungsi administrasi, yaitu 

mencatat secara rapi dan teratur pengadaan sarana berupa perlengkapan atau barang-

barang yang menjadi hak milik perusahaan, maka inventaris ini memegang peranan yang 

sangat penting. 

Dalam LD Furniture inventaris kantor yang diperlukan adalah : 

a. Ballpoint 

b. Spidol 

c. Buku tamu 

d. Buku kas 

e. Buku penjualan 

f. Nota penjualan 

g. Surat jalan antar toko 

h. Surat jalan pengiriman costumer, dan  
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4.6.4.4 Layout Toko 

LD Furniture memiliki tata letak ruang yang mirip atau sama setiap tokonya, 

berikut perkiraan gambaran layout toko LD Furniture : 

Gambar 4.11 Layout Toko LD Furniture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  LD Furniture 

 

4.6.4.5 Jenis Bangunan 

Bangunan LD Furniture memiliki ciri khas kusus dibanding galeri furnitur 

laiinya. LD Furniture selalu menggunakan bangunan dengan tipe seperti gudang yang 

biasanya lebih diminati oleh bengkel mobil atau show room mobil. Bagian penutup 

depan adalah pintu besi (rolling door), sehingga isi toko terlihat secara penuh dari depan 

apabila pintu di buka secara menyeluruh.  

Bagian bawah bangunan haruslah menggunakan lantai kramik yang berwarna 

cerah seperti putih atau krem. Hal ini ditujukan agar warna lantai dengan furnitur adalah 
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kontras dan warna putih atau terang bersifat memantulkan cahaya sehingga toko terlihat 

lebih terang ketika siang hari. 

 

4.6.4.6 Kebutuhan Luas Lahan 

Luas bangunan minimal untuk pembuatan bisnis ini adalah 150 meter persegi, 

dengan 1 (satu) ruang kantor minimal berukuran 5 x 5 meter persegi. Ruang kantor 

berfungsi untuk menyimpan segala arsip dan catatan administratif. Selain itu staff 

pendukung bertempat tinggal didalam toko, sehingga selain untuk menyimpan arsip 

tempat tersebut juga berfungsi sebagai kamar staff pendukung ketika malam hari. Hal 

tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan toko selama toko dalam keadaan tutup.  
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4.7 Aspek Finansial 

4.7.1 Kebutuhan Dana Investasi 

Tabel 4.2 Kebutuhan dana investasi 

No Keterangan Biaya Penyusutan 

1  Peralatan 1,700,000   

2  Inventaris Kantor  1,000,000   

3  Alat Tranportasi (pick up)  80,000,000                                 16,000,000  

4  Perijinan  4,500,000   

5 Pembelian inventori awal                                      151,250,000    

        

  Jumlah Biaya Investasi  235,950,000   

Sumber : LD Furniture 
 

Perusahaan ini Tidak melakukan produksi untuk memenuhi inventorinya, namun 

membeli barang jadi kepada pabrik besar dan menjualnya kembali. Pembelian inventori 

menjadi beban terbesar dalam dana investasi yang dibutuhkan oleh LD Furniture karena 

inventori dibeli untuk memenuhi 2 cabang toko baru dan salah satunya merupakan toko 

cabang utama yang membutuhkan banyak inventori yang siap jual. Selain itu untuk 

menunjang ke dua cabang tersebut LD Furniture memutuskan untuk membeli sebuah 

mobil pengangkut agar memudahkan dalam pelayanan pengantaran barang, hal ini di 

putuskan dengan memperhatikan perbandingan effisiensi dalam penyewaan mobil 

angkut dari pihak lain dan juga fleksibilitas pengiriman barang apabila memliki sendiri 

mobil pengangkut.  

Dalam asumsi investasi ini mobil yang dibeli di depresiasikan selama 5 tahun dan 

tidak menghitung nilai jual kembali mobil setelah 5 tahun atau nilai residu adalah nol. 
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4.7.2 Kebutuhan Modal Kerja 

Tabel 4.2 Kebutuhan  Modal Kerja 

No
.  Jenis  Biaya  1 Bulan  Tahun 1  Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

1 
 Biaya Tenaga 
Kerja             

  CABANG BSD             

  

                       
a. Store 
supervisor 

 Rp                                    
1,500,000  

 Rp                         
18,000,000  

 Rp                             
19,080,000  

 Rp                               
20,224,800  

 Rp                                    
21,438,288  

 Rp                           
22,724,585  

  

                       
b. Staff 
pendukung 3 
orang 

 Rp                                    
3,750,000  

 Rp                         
45,000,000  

 Rp                             
47,700,000  

 Rp                               
50,562,000  

 Rp                                    
53,595,720  

 Rp                           
56,811,463  

  
                      c. 
Driver 

 Rp                                    
1,500,000  

 Rp                         
18,000,000  

 Rp                             
19,080,000  

 Rp                               
20,224,800  

 Rp                                    
21,438,288  

 Rp                           
22,724,585  

  
CABANG Tb 
Simatupang     

 Rp                                               
-    

 Rp                                                 
-    

 Rp                                                      
-    

 Rp                                             
-    

  

                      a. 
Store 
supervisor 

 Rp                                    
1,500,000  

 Rp                         
18,000,000  

 Rp                             
19,080,000  

 Rp                               
20,224,800  

 Rp                                    
21,438,288  

 Rp                           
22,724,585  

  

                      b. 
Staff 
pendukung 2 
orang 

 Rp                                    
2,500,000  

 Rp                         
30,000,000  

 Rp                             
31,800,000  

 Rp                               
33,708,000  

 Rp                                    
35,730,480  

 Rp                           
37,874,309  

3 
Biaya 
Pemasaran  

 Rp                                       
500,000  

 Rp                            
6,000,000  

 Rp                                
6,360,000  

 Rp                                 
6,741,600  

 Rp                                      
7,146,096  

 Rp                              
7,574,862  

4 

biaya 
maintanance 
toko 

 Rp                                       
500,000  

 Rp                            
6,000,000  

 Rp                                
6,360,000  

 Rp                                 
6,741,600  

 Rp                                      
7,146,096  

 Rp                              
7,574,862  

5 biaya telepon 
 Rp                                       
400,000  

 Rp                            
4,800,000  

 Rp                                
5,088,000  

 Rp                                 
5,393,280  

 Rp                                      
5,716,877  

 Rp                              
6,059,889  

6 
Biaya listrik 
dan air 

 Rp                                    
1,850,000  

 Rp                         
22,200,000  

 Rp                             
23,532,000  

 Rp                               
24,943,920  

 Rp                                    
26,440,555  

 Rp                           
28,026,989  

7 

 Biaya 
keamanan 
dan 
lingkungan 

 Rp                                       
200,000  

 Rp                            
2,400,000  

 Rp                                
2,544,000  

 Rp                                 
2,696,640  

 Rp                                      
2,858,438  

 Rp                              
3,029,945  

  
Sewa tanah 
dan bangunan   

 
                                                                                                                                                 

  a. Jl. BSD Raya    
                                
90,000,000  

 Rp                             
95,400,000  

 Rp                             
101,124,000  

 Rp                                  
107,191,440  

 Rp                         
113,622,926  

  
b. Tb 
simatupang   

                          
55,000,000.0
0  

 Rp                             
58,300,000  

 Rp                               
61,798,000  

 Rp                                    
65,505,880  

 Rp                           
69,436,233  

  
Total Sewa 
Bangunan   

                       
145,000,000.
00  

 Rp                           
153,700,000  

 Rp                             
162,922,000  

 Rp                                  
172,697,320  

 Rp                         
183,059,159  

 
TOTAL 

                               
14,200,000  460,400,000 488,024,000 517,305,440 548,343,766 581,244,392 

Sumber : LD Furniture 
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Kebutuhan modal kerja merupakan biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam 1 

periode baik bulanan maupun tahunan. Seluruh biaya operasional tersebut di perkirakan 

akan meningkat sebesar 6%, hal tersebut di asumsikan berdasarkan pengalaman 

perusaahaan d masa lalu, dan asumsi inflasi Indonesia.  

4.7.3 Sumber Modal 

LD Furniture merupakan perusahaan yang telah berdiri sebelumnya dan telah 

menghasilkan laba. Modal pembuatan proyek penambahan cabang ini sepenuhnya akan 

ditanggung oleh perusahaan. Dana yang digunakan untuk penambahan cabang ini adalah 

dana dari pendapatan laba LD Furniture cabang lain yang di investasikan ulang dalam 

proyek ini untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. 

4.7.4 Perkiraan Pendapatan 

Pendapatan LD Furniture di asumsikan hanya dari penjualan furnitur. Asumsi 

asumsi jumlah penjualan didasarkan pada proyek masa lalu atau cabang yang telah 

didirikan oleh LD Furniture yang telah berjalan. Dalam penulisan ini juga 

dipertimbangkan penjualan berdasarkan aspek pemasaran dimana, sesuai data BPS lokasi 

cabang proyek adalah di daerah yang memiliki tingkat kepemilikan rumah baru yang 

tinggi. Tingkat harga dalam penelitian ini di asumsikan adalah harga rata rata dari produk 

minimalis LD Furniture dengan pangsa pasar middle end.  

4.7.5 Sumber Pendapatan 

LD Furniture merupakan perusahaan penjual furnitur retail dan belum memiliki 

cabang usaha lainnya. Dalam penelitian ini pendapatan yang didapat dalam proyek 

adalah dari penjualan, di asumsikan bahwa selama jalannya proyek LD Furniture tidak 
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melakukan re-investment baik pembuatan kembali cabang baru ataupun investasi dalam 

bentuk keuangan lainnya mengunakan dana dari proyek ini ataupun dana pendapatan. 

Sehingga dalam penulisan penelitian ini perkiraan pendapatan hanya berdasarkan 

proyeksi penjualan LD Furniture. 

 

4.7.6 Perkiraan Pengeluaran 

Pengeluaran adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk jalannya operasional 

proyek ini yang jumlahnya telah dijelaskan lebih telah rinci dalam tabel 4.2 . struktur 

pengeluaran atau biaya terbagi atas 2 bagian yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat penjualan, atau 

dapat dikatakan bahwa biaya tersebut tidak berubah pada tingkat penjualan berapapun. 

Biaya tetap dalam proyek ini seperti biaya sewa toko (tanah dan bangunan), biaya gaji 

karyawan dan biaya maintanance bangunan. 

Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang yang secara langsung berpengaruh 

terhadap tingkat penjualan toko seperti biaya telepon, biaya listrik dan air, dan biaya 

biaya lainnya. 

Dalam penelitian ini perhitungan biaya variabel dan biaya tetap disatukan dalam 

perhitungan laba rugi dan cashflow dalam pos biaya operasional.  
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4.7.7 Penilaian Kelayakan Bisnis 

4.7.7.1 Asumsi 

Untuk mengetahui kelayakan usaha LD Furniture, maka dilakukan analisis 

kelayakan usaha dengan mendasarkan kepada beberapa asumsi yang dijadikan dasar 

pehitungan dalam penyusunan kelayakan usaha. Asumsi tersebut dijelaskan pada tabel 

4.3. asumsi penjualan dibatasi dengan desain yang paling diminati sesuai dengan 

pengalaman LD Furniture, sesuai tabel di atas Drawer (laci laci) adalah produk yang 

banyak dicari di masyarakat dan produk lain lain adalah seperti credensa, meja konsole, 

cermin atau meja kerja merupakan kelompok lain yang juga diminiati masyarakat. 

Table 4.3 Asumsi dasar Proyek 

No Perincian Jumlah Satuan 

1 umur proyek  5 tahun 

2 bulan kerja effekti per tahun 12 bulan 

3 hari kerja perbulan 30 hari 

4 penjualan optimum per design (per bulan)     

  Kursi tamu set 5 set 

  Dinning set 10 set 

  Almari Pakaian 10 unit 

  Bed set 10 set 

  Almari Display 5 unit 

  Drawer 20 unit 

  lain lain 25 unit 

5 Harga satuan jual rata- rata      

  Kursi tamu set                                           5,000,000  Rp/ set 

  Dinning set                                           3,500,000  Rp/ set 

  Almari Pakaian                                           3,500,000  Rp/ Unit 

  Bed set                                           7,500,000  Rp/ set 

  Almari Display                                           4,000,000  Rp/ Unit 

  Drawer                                           2,500,000  Rp/ Unit 

  lain lain                                           2,500,000  Rp/ Unit 

6 Kapasitas penjualan     

  Tahun 1 60%   

  Tahun 2 80%   

  tahun ke 3 - 5 100%   

7 Suku bunga  15%   

Sumber : LD Furniture 
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Dari tabel di atas penjualan diasumsikan meningkat dari 60% di awal tahun 

hingga memenuhi target optimum pada tahun terakhir.  

Nilai Rupiah asumsi penjualan optimum LD Furniture lebih jelasnya dijelaskan 

pada tabel 4.4 dan 4.5. penjualan optimum adalah target penjualan LD Furniture 

tertinggi yang secara wajar mungkin dipenuhi dalam penjualan LD Furniture. 

 
Tabel 4.4 Asumsi Volume Penjualan Optimum (100%) 

N
o Model 

Volume 
Penjualan 

Harga Jual 
Rata2/unit 

Total Penjualan 
(perbulan) 

Total Penjualan (per 
tahun) 

1 
Kursi 

tamu set 5 
                                  

5,000,000  
                                    

25,000,000  
                                   

300,000,000  

2 
Dinning 

set 10 
                                  

3,500,000  
                                    

35,000,000  
                                   

420,000,000  

3 
Almari 

Pakaian 10 
                                  

3,500,000  
                                    

35,000,000  
                                   

420,000,000  

4 Bed set 10 
                                  

7,500,000  
                                    

75,000,000  
                                   

900,000,000  

5 
Almari 
Display 5 

                                  
4,000,000  

                                    
20,000,000  

                                   
240,000,000  

6 Drawer 20 
                                  

2,500,000  
                                    

50,000,000  
                                   

600,000,000  

7 lain lain 25 
                                  

2,500,000  
                                    

62,500,000  
                                   

750,000,000  

  TOTAL 85   
                                 

302,500,000  
                               

3,630,000,000  

Sumber : LD Furniture 
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Tabel 4.5 Proyeksi Proyek Penjualan Furnitur 

Sumber : LD Furniture 

 

 
Proyeksi Penjualan  Satuan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

         Proyeksi penjualan persen 60% 80% 100% 100% 100% 

         PRODUK 

FURNITUR 

      

 Kursi tamu set set 36 48 60 60 60 

 Dinning set set 72 96 120 120 120 

 Almari Pakaian unit 72 96 120 120 120 

 Bed set set 72 96 120 120 120 

 Almari Display unit 36 48 60 60 60 

 Drawer unit 144 192 240 240 240 

 lain lain unit 180 240 300 300 300 

         HARGA JUAL 

RATA RATA 

      

 Kursi tamu set Rp 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 Dinning set Rp 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 Almari Pakaian Rp 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 Bed set Rp 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

 Almari Display Rp 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 Drawer Rp 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 lain lain Rp 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

         TOTAL 

PENJUALAN 

      

 Kursi tamu set Rp 180,000,000 240,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,00

0 

 Dinning set Rp 252,000,000 336,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,00

0 

 Almari Pakaian Rp 252,000,000 336,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,00

0 

 Bed set Rp 540,000,000 720,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,00

0 

 Almari Display Rp 144,000,000 192,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,00

0 

 Drawer Rp 360,000,000 480,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,00

0 

 Lain lain Rp 450,000,000 600,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,00

0 

        
 JUMLAH TOTAL 

PENJUALAN 

 2,178,000,000 2,904,000,00

0 

3,630,000,00

0 

3,630,000,00

0 

3,630,000,

000 

 HPP INVENTORI  1,089,000,000 1,452,000,00

0 

1,815,000,00

0 

1,815,000,00

0 

1,815,000,

000 

        Operating Inventory 

Cost 

1,089,00

0,000 

363,000,000 363,000,000 - - - 
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Pada tabel 4.5 terlihat asumsi penjualan furnitur dari tahun 1 hingga tahun ke 5. 

Dalam penjualan tersebut di asumsikan bahwa nilai harga pokok pembelian inventori 

adalah 50% dari nilai jualnya. Sedangkan operating inventori cost merupakan nilai 

investasi awal pembelian inventori pada tahun ke 0, dan penambahan inventori pada 

tahun ke 1 dan 2 karena adanya peningkatan penjualan sehingga memerlukan pembelian 

inventori tambahan. 

4.7.7.2 Proyeksi Laba Rugi Dan Arus Kas 

 
Tabel 4.6 Proyeksi Laba Rugi 

n

o 
Uraian 

TAHUN 

1 2 3 4 5 

60% 80% 100% 100% 100% 

1 Pendapatan 

                                  

2,178,000,0

00  

                          

2,904,000,0

00  

                              

3,630,000,

000  

                               

3,630,000,000  

                                    

3,630,000,000  

  HPP 

                                  

1,089,000,0

00  

                          

1,452,000,0

00  

                              

1,815,000,

000  

                               

1,815,000,000  

                                    

1,815,000,000  

  Laba Kotor 

                                  

1,089,000,0

00  

                          

1,452,000,0

00  

                              

1,815,000,

000  

                               

1,815,000,00

0  

                                    

1,815,000,000  

2 

Biaya 

Operasional 460,400,000 488,024,000 

517,305,4

40 548,343,766 581,244,392 

  

Biaya 

Penyusutan 

                                        

16,000,000  

                                

16,000,000  

                                    

16,000,00

0  

                                     

16,000,000  

                                          

16,000,000  

  

Laba Usaha 

Sebelum 

Pajak  

                                     

612,600,000  

                             

947,976,000  

                              

1,281,694,

560  

                               

1,250,656,23

4  

                                    

1,217,755,608  

5 Pajak 

                                     

153,150,000  

                             

236,994,000  

                                 

320,423,6

40  

                                   

312,664,058  

                                        

304,438,902  

  Laba Usaha 

                                     

459,450,000  

                             

710,982,000  

                                 

961,270,9

20  

                                   

937,992,175  

                                        

913,316,706  

7 

Profit Margin 

(%) 21.1% 24.5% 26.5% 25.8% 25.2% 

Sumber : LD Furniture 
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pada tabel 4.6 menunjukan proyeksi laba rugi yaitu perhitungan pendapatan di 

kurangkan oleh semua biaya dan pajak. Pendapatan merupakan hasil penjumlahan 

proyeksi penjualan selama 5 tahun. sesuai proyeksi penjualan yang di jelaskan 

sebelumnya, pendapatan tahun pertama dan ke 2 adalah sebesar 60% & 80%. Hal 

tersebut di asumsikan karena memperhitungkan pengenalan perusahaan di wilayah 

tersebut pada awal pebukaan yaitu tahun pertama dan ke 2. 

4.7.7.3 Proyeksi Arus Kas 

Tabel 4.7 Proyeksi Arus Kas 

N
o Uraian 

Tahun 
0 1 2 3 4 5 

  60% 80% 100% 100% 100% 

a 
Net Income 
+ Depresiasi 

                                                         
-    

                       
475,450,000  

                           
726,982,000 

                             
977,270,920 

                                  
953,992,175 

                         
929,316,705  

b 
Dana 
Investasi 

                                     
238,450,000            

c 

Investasi 
Inventori 
Awal 

                                  
1,089,000,0
00            

d 

Opertaing 
Inventory 
Cost 

 
363,000,000 363,000,000 0 0 0 

  

OPERATIN
G 
CASHFLOW 

                               
(1,327,450,0
00) 

                       
112,450,000  

                           
363,982,000 

                             
977,270,920 

                                  
953,992,175  

                         
929,316,705 

Sumber : LD Furniture 

Proyeksi aruskan adalah penghitungan kas masuk (inflow) d kurangkan dengan 

kas keluar (out flow). Perhitungannya yaitu dengan memasukan kembali nilai depresiasi 

yang telah di hitung pada laba usaha lalu di kurangkan dengan jumlah uang yang di 

butuhkan untuk menambah jumlah inventori sebagai akibat penambahan penjualan dari 

semula hanya 60% menjadi 80% lalu tahun ke 3 merupakan penjualan optimum sebesar 

100% dari estimasi penjualan.  
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4.7.7.4 Penilaian Net Present Value 

Tabel 4.8 Perhitungan Penilaian Net Present Value 

Net Initial 

Investment 
                                  

1,327,450,000  

  RATE 15% 

  Usefull Life 5 year 

  

    

  PRESENT VALUE 

Discount 

Factor 15% CASH FLOW 

        

Investment 

                               

(1,327,450,000) 1 
                           

(1,327,450,000) 

Anual cashflow 1 

                                        

97,782,609  0.870 
                                 

112,450,000  

 2 

                                     

275,222,684  0.756 
                                 

363,982,000  

 3 

                                     

642,571,493  0.658 
                                 

977,270,920  

 4 

                                     

545,448,122  0.572 
                                 

953,992,175  

 5 

                                     

462,034,646  0.497 
                                 

929,316,706  

 NPV  

                                     

695,609,555  

  Sumber : Data Olahan 

 

Pada tabel 4. 8 menunjukan perhitungan Net Present value dari gagasan bisnis 

LD Furniture, perhitungan NPV tersebut menggunakan tingkat bunga sebesar 15%. 

Hasil yang diperoleh dari tabel 4.8 adalah nilai NPV poitif dengan nilai sebesar Rp. 

695.609.555. menurut kriteria justifikasi studi kelayakan dengan menghitung NPV yang 

menghasilkan nilai positif artinya gagasan bisnis ini layak di jalankan menurut 

perhitungan NPV. Nilai NPV yang didapat artinya nilai investasi Rp. 1.327.450.000 

dapat menghasilkan present value Cash Flow sebesar Rp. 695.609.555 
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4.7.7.5 Pernilaian Internal Rate of Return 

Tabel 4.9 Perhitungan Penilaian IRR 

 Net Initial 

Investment  

                                  

1,327,450,000  

   RATE  0.3010 

  Usefull Llife 5 year 

  

  

  PRESENT VALUE 

Discount 

Factor 

30% CASH FLOW 

        

INVESTMENT (1,327,450,000) 1 

(1,327,450,00

0) 

Anual Cashflow 86,430,855 0.769 112,450,000 

  215,029,779 0.591 363,982,000 

  443,754,764 0.454 977,270,920 

  332,952,451 0.349 953,992,175 

  249,293,238 0.268 929,316,706 

NPV 0     

Sumber : Data Olahan 

Pada tabel 4.9 menunjukan perhitungan Internal rate of return dari gagasan 

bisnis LD Furniture, hasil perhitungan IRR pada tabel 4.9 menghasilkan nilai sebesar 

30%. Dengan menggunakan discount rate sebesar 30,1% maka nilai NPV yang diperoleh 

sebesar Rp. 0 . 

melalui perhitungan pada tabel 4.9 tersebut diperoleh hasil IRR 30.1% yang 

nilainya lebih besar dari nilai laba yang diharapkan sebesar 15%. Atau IRR 30.1% > 

RRR 15% 

4.7.7.6 Penilaian Discounted Payback Period 

Dari table 4.10 di atas menunjukan perhitungan discounted payback period untuk 

menentukan periode pengembalian atas dana yang telah diinvestasikan di awal tahun, 

dengan mempertimbangkan adanya konsep time value of money. Perhitungan discounted 
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payback periode membantu manajemen memperkirakan kapan uang yang telah 

diinvestasikan sebelumnya akan kembali secara real karena metode yang digunakan 

menggunakan konsep time value of money. 

 

Tabel 4.10 Perhitungan Penilaian Discounted Payback periode 

  Cash Flow PV 

Discounted 

Cashflow Total 

0 

                                                              

(1,327,450,000) 1.000 

                       

(1,327,450,0

00) 

                           

(1,327,450,000) 

1 

                                                                    

112,450,000  0.870 

                                

97,782,609  

                           

(1,229,667,391) 

2 

                                                                    

363,982,000  0.756 

                             

275,222,684  

                               

(954,444,707) 

3 

                                                                    

977,270,920  0.658 

                             

642,571,493  

                               

(311,873,214) 

4 

                                                                    

953,992,175  0.572 

                             

545,448,122  

                                 

233,574,909  

5 

                                                                    

929,316,706  0.497 

                             

462,034,646  

                                 

695,609,555  

     

     

 
Spesifik payback period Negative/Positive=   

 

 
When break even 

                                                     

0.57  12 

 

 
  7 bulan 

  Sumber : Data Olahan 

Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa LD Furniture akan memperoleh 

pengembalian atas dana yang di investasikan.  Perhitungan tersebut memberikan 

gambaran bahwa pada tahun ke 4, dimana present value menunjukan awal titik positif, 

atau pada tahun ke 4 LD Furniture telah mengembalikan jumlah uang yang di 

investasikan dan mendapatkan keuntungan kelebihan dari nilai investasinya. 
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Secara spesifik dapat di hitung kembali untuk mengetahui waktu secara tepatnya 

dana yang di investasikan di tambah dengan pendapatan adalah nol, yaitu dengan 

membagi negatif balance dengan cashflow pada tahun awal positif. Sehingga dengan 

perhitungan tersebut terlihat break even ketika 3 tahun 7 bulan berjalannya proyek. 

4.7.7.7 Penilaian Profitability Index 

Tabel 4.11 Perhitungan profitability index 

Profitability index = 

1+ (npv / Initial Investment) = 

 

1+ (695,609,555/ 1,327,450,000)  

 

1.524 

Sumber: Data Olahan 

Kriteria penerimaan kelayakan yang digunakan dengan metode profitability index 

adalah apabila nilai yang dihasilkan sama dengan atau lebih dari 1 (satu). Dari hasil 

perhitungan di atas, diperoleh nilai sebesar 1,524 yang berarti telah memenuhi gagasan 

bisnis LD Furniture. Atau dapat dikatakan bahwa setiap 1 Rupiah yang di investasikan 

oleh LD Furniture menghasilkan 1,524 Rupiah. 

4.7.7.8 Analisis Sensitivitas 

Dalam suatu analisis kelayakan suatu proyek, biaya produksi dan pendapatan 

boasanya akan dijadikan patokan dalam mengukur kelayakan usaha karena kedua hal 

tersebut merupakan komponen inti dalam suatu kegiatan usaha, terlebih lagi bahwa 

komponen biaya produksi dan pendapatan juga didasarkan pada asumsi proyek sehingga 

memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam perusahaan ini tidak ada biaya 

produksi karena seperti dijelaskan sebelumnya, perusahaan ini hanya membeli produk 

jadi dan menjualnya. Sehingga dalam analisis sensitivitas ini dipatok kepada harga 

pokok pembelian inventori tersebut. Analisis sensitivitas ini mencoba mengestimasi 
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pengaruh perubahan pendapatan, kenaikan biaya operasional, kenaikan biaya harga 

pokok pembelian inventori dan biaya modal terhadap perubahan kenaikan atau 

penurunan sebesar 20%. Besarnya pengaruh tersebut diukur dalam perubahan NPV, 

Internal rate of return, Profitability index, dan Payback period.  

Tabel 4.12 Penilaian Sensitivitas NPV 

Variabel Naik 20% Normal Turun -20% Selisih 

Pendapatan 

 Rp  

1,472,366,105  

 Rp 

695,609,555  

 Rp 

(81,146,995.94) 

 Rp 

1,553,513,101.15  

Biaya 

Operasional 

 Rp     

438,809,656  

 Rp     

952,409,453  

 Rp    

513,599,797.40  

Harga pokok 

 Rp 

(1,529,556,477) 

 Rp  

2,379,350,121  

 Rp 

3,908,906,597.68  

Biaya Modal 

      

522,321,515.98  

           

823,909,483  

         

301,587,966.98  

Sumber : Data Olahan 

Dalam tabel 4.12 menunjukan perhitungan analisis sensitivitas atas variabel 

pendapatan, biaya operasional dan Harga pokok serta biaya modal yang memperngaruhi 

Net Present value LD Furniture. Dalam perhitungan tersebut terlihat bahwa harga pokok 

pembelian inventori memiliki nilai selisih paling besar yaitu Rp. 3.908.906,597, sehingga 

dari perhitungan tersebut terlihat bahwa harga pokok pembelian inventori LD Furniture 

berpengaruh paling besar terhadap nilai Net Present value proyek LD Furniture. Nilai 

normal dari pembelian harga pokok inventori LD Furniture adalah 50% dari harga 

jualnya atau dapat dikatakan LD Furniture menjual produknya 2 kali lipat dari harga 

pembeliannya. Dari perhitungan tersebut dapat dijadikan patokan bahwa manajemen LD 

Furniture harus menjaga harga pembelian inventorinya sehingga target harga jual dengan 

keuntungan minimal 50% dari nilai jual terpenuhi. 
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Tabel 4.12 Penilaian Sensitivitas IRR 

Variabel Naik 20% Normal Turun 20% selisih 

Pendapatan 45.52% 

30.1% 

13.1% -32.4% 

Biaya operasional 24.65% 35% 10.8% 

Harga pokok 0.00% 92.9% 92.9% 

Biaya Modal 30.1% 30.1% 0.0% 

Sumber : Data Olahan 

Pada tabel 4.12 menunjukan perhitungan terhadap analisis sensitivitas yang 

mempengaruhi internal rate of return LD Furniture. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 

nilai selisih IRR paling tinggi adalah pada komponen harga pokok pembelian inventori. 

Nilai IRR menunjukan tingkat effisiensi dari sebuah proyek investasi, sehingga apabila 

manajemen LD Furniture ingin mendapatkan return yang maksimal dan efisien dalam 

invenstasinya, maka pihak manajemen harus memperhatikan nilai pembelian furnitur 

sehingga dapat dijual dengan nilai yang minimal dengan estimasi penjualan. Dalam 

perhitungan tersebut terlihat pula biaya modal tidak mempengaruhi nilai IRR, karena 

dalam perhitungan IRR nilai yang dijadikan patokan adalah Cash Flow dari present 

value yang di nol kan. 

Tabel 4.13 Penilaian Sensitivitas Profitability index 

Variabel  Naik 20% Normal Turun 20% selisih 

Pendapatan 2.109 

1.52 

0.939 -1.170 

Biaya operasional 1.331 1.717 0.387 

Harga pokok 0.132 3.668 3.535 

Biaya Modal 1.393 1.621 0.227 

Sumber :  Data Olahan 

Pada tabel 4.13 menunjukan analisis sensitivitas yang mempengaruhi nilai dari 

profitability index. Dalam tabel tersebut menunjukan nilai selisih terbesar terjadi pada 

posisi yang sama yaitu nilai harga pokok pembelian inventori. Profitability index 

merupakan nilai yang menunjukan bahwa dana investasi berbanding dengan dana cash 
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flow yang di present value-kan adalah layak,atau proyek menghasilkan pendapatan 

present value yang melebihi tingkat investasinya. Tingkat sesuai di tunjukan dengan 

index yang lebih besar dari 1 (satu), maka apabila manajemen menginginkan tingkat 

pengembalian dari dana investasi yang sesuai, nilai harga pokok lah yang wajib 

diperhatikan dalam proses jalannya proyek ini. 

Tabel 4.14 Penilaian Sensitivitas Discounted Payback Period 

Variabel Naik 20% Normal Turun 20% selisih 

Pendapatan 3tahun 9 bulan 

4 tahun 7 
bulan 

>5tahun 
1 tahun 2 

bulan 

Biaya 
Operasional 4 tahun 

4 tahun 3 
bulan 3 bulan 

Harga Pokok >5 tahun 
2 tahun 6 
bulan 

2 tahun 6 
bulan 

Biaya Modal 
4 tahun 9 
bulan 4tahun 5 bulan 4 bulan 

Sumber : Data Olahan 

 

Tabel 4.14 menunjukan penilaian pengaruh payback period terhadap 3 variabel 

utama, yang di sekenariokan meningkat 20% dan menurun 20%. Dari tabel tersebut 

terlihat bahwa selisih perubahan harga pokok berpengaruh paling tinggi dibanding ketiga 

variabel lainnya. peningkatan harga pokok yang menyebabkan turunnya laba kotor dapat 

merubah proyek ini tidak layak karena tingkat pengembalian lebih lama dari 5 tahun, 

sehingga manajemen LD Furniture harus memperhatikan masalah pembelian harga 

pokok sehingga proyek ini layak d jalankan . 
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4.7.7.9 Keputusan Bisnis 

Tabel 4.15 Justifikasi kelayakan proyek 

No. Kriteria Nilai 
Justifikasi  layak / 

kelayakan tidak layak 

1 Net Present value  Rp          695,609,555  > Rp.0.00 layak  

2 Internal rate of return 30.1% > 15% layak 

3 Profitablility index 1.52 ≥ 1 layak 

4 Discounted Payback period 4 tahun 7 bulan < 5 tahun layak 

Sumber : Data Olahan 

Pada tabel 4.15 menunjukan ringkasan dari berbagai analisis aspek financial yang 

telah dilakukan sebelumnya. Keputusan bisnis diambil kepada kelayakan bisnis LD 

Furniture sesuai dengan kriteria justifikasi yang telah ditentukan. Berdasarkan kepada 

hasil perhitungan Net Present value, internal rate of return, discounted payback period, 

dan profitability index yang telah diperoleh telah memenuhi kriteria dan justifikasi 

kelayakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa secara aspek finansial penambahan 

cabang LD Furniture di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD) dan Tb. Simatupang 

adalah layak untuk di terima dan dilaksanakan. 

 

4.7.8 Implikasi Managerial 

LD Furniture akan memasuki pasar penjualan furnitur retail di dalam pasar yang 

ketat, didalamnya terdapat sejumlah kompetitior yang siap bersaing dengan perusahaan 

ini. Untuk dapat bertahan, manajemen LD Furniture hendaknya memberikan value 

added atau nilai tambah kepada konsumennya sehingga dapat bersaing dengan baik. 

Selain itu LD Furniture harus memberikan inovasi desain produk yang menarik sesuai 

dengan kebutuhan pasar diwilayah tersebut. Nilai lebih dari suatu pelayanan dan produk 

dapat menjadi daya tarik utama LD Furniture dalam bersaing dalam pasarnya. 
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Pada analisis aspek keuangan, peneliti telah melakukan uji sesitivitas atas 

beberapa variabel utama, antara lain penjualan, harga pokok pembelian inventori, dan 

biaya operasional. Uji sensitivitas diperhitungkan dengan NPV, IRR, P/I, dan Discounted 

payback period. Hasil dari uji tersebut adalah bisnis LD Furniture sangat sensitif 

terhadap variabel harga pokok pembelian inventori, harga pembelian ini sangat 

berpengaruh karena penawaran harga yang baik akan menghasilkan penjualan yang baik 

pula. Tingkat keuntungan asumsi LD Furniture rata rata adalah 50% dari nilai jualnya, 

sehingga dari uji sensitivitas tersebut manajemen harus memperhatikan harga jual per 

item furnitur agar menjualnya lebih dari 2 kali lipat dari pembelian inventori tersebut. 

Perubahan kebijakan harga jual yang di bawah atau di atas 50% akan memberikan 

pengaruh secara langsung terhadap perhitungan NPV, IRR, P/I, dan tingkat 

pengembalian investasi (discounted payback period) 

 

  

Analisis Pengembangan..., Rachmat Fauzan, Ak.-IBS, 2011



134 
 

 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka analisis studi kelayakan ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Sebuah gagasan bisnis atau ide bisnis tidak dapat diaplikasikan secara langsung 

tanpa dilaksanakan sebuah studi kelayakan yang mendalam terlebih dahulu. 

Dalam menjalankan sebuah bisnis maka diperlukan atas kesediaan penyetoran 

sejumlah modal investasi dan modal kerja. Sebuah studi kelayakan gagasan bisnis 

penting di laksanakan guna menghindari adanya resiko kegagalan bisnis atau 

kehilangan sejumlah dana yang digunakan sebagai modal pembuatan bisnis. 

Sebuah studi kelayakan bisnis merupakan salah satu hal penting yang harus 

dilakukan untuk menghindari resiko tersebut. 

2. Pelaksanaan studi terhadap kelayakan suatu gagasan bisnis menilai seluruh aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dalam penelitian ini studi kelayakan 

melibatkan beberapa aspek, antara lain Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek 

Yuridis atau Hukum, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis dan Teknologi, 

serta Aspek Keuangan. Hasil studi terhadap berbagai aspek tersebut memberikan 

informasi mengenai kelayakan gagasan bisnis yang akan dilaksanakan. 

3. Berdasarkan perhitungan statistik dalam cabang LD Furniture yang ada yaitu 

Antasari dan Gatot Subroto dalam studi kelayakan aspek pemasaran menunjukan 

bahwa penambahan cabang meningkatkan penjualan perusahaan ini, sehingga 

pembuatan cabang baru yang dibahas dalam penelitian ini adalah layak menurut 

aspek pemasaran. 
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4. Berdasarkan kepada perhitungan Net Present value diperoleh hasil positif yang 

mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, 

gagasan LD Furniture dalam penambahan 2 cabang adalah layak untuk diterima 

5. Berdasarkan kepada perhitungan internal rate of return diperoleh return yang 

mampu memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan. Oleh karena itu, gagasan 

LD Furniture layak diterima 

6. Berdasarkan perhitungan payback period diperoleh hasil yang mampu memenuhi 

kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu gagasan LD Furniture 

layak untuk diterima 

7. Berdasarkan kepada perhitungan profitability index diperoleh hasil yang mampu 

memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, gagasan LD 

Furniture layak untuk diterima 

8. Berdasarkan nilai nilai yang diperoleh dari semua metode menunjukan, 

menunjukan nilai yang memenuhi kriteria dan justifikasi kelayakan gagasan 

pembuatan cabang baru LD Furniture di lokasi Tb simatupang sebagai cabang 

pembantu, dan lokasi BSD sebagai cabang utama, sehingga gagasan tersebut 

layak untuk diterima dan dilaksanakan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, 

maka dapat disarankan hal sebagai berikut :  

 Berdasarkan kepada penilaian aspek aspek yang diteliti tersebut, maka 

sebaiknya manajemen LD Furniture memberi perhatian terhadap target 

pendapatan dan operasional perusahaan agar sesuai dengan asumsi yang 

telah digunakan  
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