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Studi Kelayakan 

Bisnis 



Kalau Anda gagal merencanakan 

bisnis, maka Anda merencanakan 

kegagalan untuk bisnis Anda 



Rencanakan pekerjaan Anda dan 

kerjakan rencana Anda 
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Lebih baik 
Anda berkelahi 
waktu 
membuat 
perencanaan 
bisnis daripada 
berkelahi waktu 
menjalankan 
bisnis 



      

Gagalnya pengusaha diawal usaha 

karena tidak mampu merancang 

perencanaan bisnis  yang baik. 

Begitu memasuki dunia bisnis, 

banyak hal tak terduga muncul dan 

tak tahu apa yang harus dilakukan.   



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

Study Kelayakan Bisnis? 



TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA 

BISNIS 

 Menghindari penanam 

modal yang sia-sia. 

 Melihat prospek usaha 

yg baik dimasa yang 

akan datang. 

 Sebagai alat kontrol 

atau kendali jalannya 

usaha. 

 Mengajukan pinjaman 

pada pihak ke 3 



 Pasar tidak jelas. 

 Tujuan/sasaran tidak 
jelas. 

 Prioritas usaha tidak 
jelas. 

 Tidak menunjukan 
kompetensi. 

 Menunda langkah-
langkah penting. 

 Takut resiko. 

Gagalnya rencana usaha 



Kelayakannya Perencanaan Usaha: 

• Kelayakan Teknis 

• Kelayakan Operasional 

• Kelayakan Ekonomi 



Kelayakan Teknis & Operasional 

Apakah secara teknis, bisnis bisa 

dijalankan? 

Apakah teknologi sudah tersedia? 

Apakah memiliki orang yang mampu 

mengoperasionalkan teknologi? 



Kelayakan Ekonomi 

 Return on 

investment atau 

berapa lama biaya 

investasi akan 

kembali 

 Lebih bermanfaat 

melakukan investasi 

ke usaha ini atau di 

usaha yang lain? 



ASPEK ANALISIS KELAYAKAN BISNIS 

1. Aspek legalitas/ 

manajemen. 

2. Aspek 

pemasaran. 

3. Aspek produksi/ 

operasi. 

4. Aspek 

keuangan. 
 



KERANGKA RENCANA USAHA 

 Judul Proposal 

 Pendahuluan/Latar belakang usaha 

 Struktur organisasi, manajemen, legalitas 

 Deskripsi Usaha, teknik produksi/operasi 

usaha, produk & jasa Yg dijual 

 Analisa pasar, strategi pemasaran, 

Branding, promosi dll 

 Anggaran & Proyeksi Keuangan  



Analisis Biaya  

 Tujuannya: 

Untuk memberikan gambaran kepada 

user apakah manfaatnya ‘lebih besar’ 

dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. 

 Metode yang dipakai : 

 Analisa Payback (Payback Period) 

 Analiasa Net Present Value 
 



Payback Period 

 Jangka waktu yang diperlukan untuk 

membayar kembali biaya investasi yang 

telah dikeluarkan  

Deskripsi Th 1 Th 2 Th 3 

Biaya Investasi  20.000 

Biaya Operasional    5.000    5.000   5.000 

Total Biaya  25.000    5.000   5.000 

Pendapatan  10.000  17.000 11.500 

Keuntungan Bersih (15.000)  12.000   6.500 

Keuntungan Bersih (kumulatif) (15.000) (  3.000)   3.500 

(dalam ribuan Rp) 



 Proyek mampu membayar kembali 
investasi karena keuntungan bersih 
(kumulatif) pada tahun ke-3 telah 
mencapai nilai (positif) 3.500. 

 Dengan demikian waktu pelunasan 
investasi tercapai pada tahun ke-3. 
Tepatnya, jangka waktu pelunasan 
adalah: 

 2 + {6.500 – 3.500} / {6.500} = 2.45 th 

            ~ 2 th + 5.5 bln 

Kesimpulan: 

Karena biaya investasi akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 

dan 5,5 bulan maka proyek ini layak dilaksanakan 



Net Present Value 

 Nilai laba bersih usaha diwaktu yang akan 

datang 

Deskripsi  Th 1 Th 2 Th 3 Rata-rata 

Penjualan    50,000,000      62,500,000   78,125,000        63,541,667  

Biaya investasi    60,000,000  0 0       20,000,000  

Biaya Operasional       20,000,000      25,000,000   31,250,000        25,416,667  

Total Biaya     80,000,000      25,000,000   31,250,000        45,416,667  

Keuntungan Bersih  (30,000,000)     37,500,000   46,875,000        18,125,000  

  % Laba rata-rata dari investasi 30.21% 

NPV =  Keuntungan bersih rata-rata   x 100% 

                     Biaya Investasi 

Kesimpulan: 

Dengan laba bersih rata rata sebesar 30,21% maka proyek ini 

layak dilaksanakan 



Tugas Kelompok 

Buatlah proposal study kelayakan 

usaha untuk bisnis Anda yang 

menunjukkan bahwa bisnis Anda 

layak dilaksanakan 
 


