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PENGANTAR 
 Studi Kelayakan Bisnis (SKB) biasanya digolongkan 

menjadi dua bagian berdasarkan pada orientasi 

yang di harapkan;  

 Orientasi laba, dengan menitik beratkan pada 

keuntungan yang secara ekonomis,  

 Orientasi non laba (social), adalah studi yang menitik 

beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan 

delaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan 

ekonomis 



PENGANTAR 
 Kasmir dan Jakfar (2003); suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam tentang suatu 

kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, untuk 

menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis 

dijalankan. 

 Ruwendi; penelitian tentang berhasil tidaknya proyek 

investasi dilaksanakan secara mengungkan 

(penyerapan tenaga kerja,  pemanfaatan ekses 

sumber daya, penghematan devisa, dan peluang 

usaha) 





 Menghindari Resiko Kerugian: mengatasi resiko 

kerugian di masa yang akan datang ada semacam 

kondisi kepastian 

 Memudahkan Perencanaan; dapat meramalkan apa 

yang akan terjadi di masa yang akan datang 

 Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan; pelaksana 

yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki 

pedoman yang harus diikuti 

 Memudahkan Pengawasan; memudahkan kita untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha 

 Memudahkan Pengendalian; jika terjadi 

penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat 

dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut 



perlu diperhatikan 
 Ruang lingkup kegiatan usaha 

 Cara kegiatan usaha dilakukan 

 Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan 
berhasilnya suatu Usaha 

 Hasil kegiatan usaha tersebut, serta biaya yang 
harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut 

 Akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak 
dari adanya usaha tersebut 



aspek-aspek skb 
 Pasar;  
 Permintaan dan penawaran 

 Pangsa pasar 

 Strategi pasar 

 Teknis:  
 Menentukan letak geografis lokasi 

 Sumber bahan baku 

 Sumber energi 

 Aksesibilitas dan utilitas 

 Kapasitas instalasi 

 Tenaga kerja proyek 



Financial;  

 Besaran investasi 

 Membuat perkiraan biaya investasi 

 Proyeksi pendapatan 

 Melakukan penilaian dan menyusun rangking 

alternatif  

 Analisis resiko 

Sosial Ekonomi;  

 Didasarkan pada landasan kepentingan sosial atau 

masyarakat secara menyeluruh, dan 

 keuntungan yang didapatkan sebanding dengan 

dana yang telah dikeluarkan 



TAHAPAN SKB 
1. Penemuan Ide 

 Guna menghasilkan ide yang dapat menghasilkan 

produk sesuai keinginan pasar diperlukan penelitian 

yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber 

daya yang memadai.  

 Jika ide lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan: 

 Ide proyek sesuai dengan kata hatinya 

 Pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal 

yang sifatnya tekniskeyakinan akan kemampuan proyek 

menghasilakan laba. 



2.Tahapan Penelitian 
 Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam dengan metode ilmiah: 

 mengumpulkan data 

 mengolah data 

 menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan 
data 

 menyimpulkan hasil 

 membuat laporan hasi 

3. Tahap Evaluasi 
 Membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau 

kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif; 

mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan 
mengevaluasi proyek yang akan dibangun  
mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan 

secara rutin 



4.Tahap Pengurutan usulan yang layak 

 Apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis 

yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana 

bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding 

usulan lain berdasar kriteria penilaian yang telah 

ditentukan 

 

5.Tahap Rencana Pelaksanaan 

 Setelah rencana bisnis dipilih perlu dibuat rencana 

kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Mulai dari 

penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi 

tenaga perencana, ketersediaan dana dan sumber daya 

lain serta kesiapan manajemen 



 Tahap Pelaksanaan 

 Realisasi pelaksanaan pembangunan diperlukan 

manajemen, yang selanjutnya akan melaksanakan 

operasional bisnis secara rutin.  

 Agar selalu bekerja secaa efektif dan efisien dalam 

rangka meningkatkan laba perusahaan, diperlukan 

kajian dan mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, 

pemasaran, produksi dan operasi. 

 Hasil SKB 

 Hasil SKB berupa dokumentasi lengkap dalam bentuk 

tertulis yang diperlihatkan bagaimana rencana bisnis 

memiliki nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti, 

sehingga akan dinyatakan sebagai proyek bisnis yang 

layak. 



 Investor 
◦ Investor memiliki kepentingan langsung tentang 

keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal 
yang akan ditanamkan 

 

 Kreditor 
◦ Pihak pemberi kredit perlu mengkaji studi kelayakan 

bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas dan 
tersedianya agunan yang dimilliki 

 

 Manajemen Perusahaan 
◦ Leader manajemen perusahaan memerlukan SKB 

untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa 
yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana 
pendanaan dari investor dan kreditor. 



 Pemerintah dan Masyarakat 
◦ Akan mendirikan usaha harus memperhatikan 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu 
oleh pemerintah 

 

 Tujuan Pembangunan Ekonomi 
◦ Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu dianalisis 

manfaat yang akan didapat dan biaya yang 
ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional, 
karena sedapat mungkin proyek dibuat demi 
tercapainya tujuan-tujuan nasional. 

 





 Analisa BEP atau titik impas atau titik pulang 
pokok adalah suatu metode yang mempelajari 
hubungan antara biaya, keuntungan, dan 
volume penjualan/produksi.  

 

        Biaya Tetap 

 BEP  =  ———————————————  x  100% 

            Hasil Penjualan – Biaya Variabel 

 



 atau dapat juga dituliskan sebagai: 

 

 Rasio kontribusi margin: 

  

      Biaya Tetap - Biaya Variabel 

 = 1–   ----------———————— 

        Hasil Penjualan 



 Dengan demikian, rumusan untuk 
menetapkan penjualan minimal dari 
keuntungan yang telah ditetapkan adalah 
sebagai berikut 

 
     Biaya Tetap + Laba 

 Minimal Penjualan  =  ———————————– 

                 Biaya Variabel 

                                      1  –   ————————- 

      Hasil Penjualan 



 Analisis Kekuatan 
◦ Rasa ..... saya enak enak, disukai dan punya rasa 

khas 

◦ Harga jual bersaing 

◦ Makanan saya bebas bahan kimia dan bahan 
pengawet 

 

 Hal yang perlu dilakukan setelah analisis 
◦ Terus mempertahankan kualitas rasa, jangan 

sampai berubah 

◦ Usaha terus untuk mempertahankan harga bersaing 



 Analisis Kelemahan 
◦ Ukuran tidak dapat terlalu besar karena memakai 

bahan yang asli 

◦ Tidak tahan lama karena tidak memakai bahan 
pengawet 

 

 Hal yang perlu dilakukan setelah analisis 
◦ Tonjolkan pada bentuk produk yang indah dan unik 

sehingga walaupun tidak besar tapi memiliki 
keunikan tersendiri yang dapat menarik pembeli. 

◦ Meperhitungkan jumlah produk yang dapat dijual 
untuk satu hari sehingga tidak bersisa dan tetap 
tidak menggunakan bahan pengawet. 



 Analisis Ancaman 
◦ Semakin banyak pesaing muncul bila produk … 

saya laris manis  

◦ Kemungkinan dapat jatuh harga 

 

 Hal yang perlu dilakukan setelah analisis 
◦ Mempersiapkan untuk mencari pelanggan 

sebanyak-banyaknya pelanggan yang loyal tetap 
akan membeli produk anda walaupun ada pesaing. 

◦ Mempertahankan kualitas dan jangan sembarangan 
menaikkan harga karena persaingan ketat. 



 Analisis Kesempatan 
◦ Dapat melayani pesanan pesta atau katering  

◦ Dapat pula buka outlet / ….. yang tetap 

 

 Hal yang perlu dilakukan setelah analisis 
◦ Mempersiapkan dan mulai menawarkan produk … 

pada katering yang membutuhkan. 

◦ Mulai berencana untuk membuka tempat usaha 
permanen. 
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