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BAB I
RUANG LINGKUP 

STUDI KELAYAKAN BISNIS

A. Pendahuluan

Studi kelayakan bisnis yang juga sering disebut studi kelayakan 
proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya 
merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil, sedangkan 
proyek memiliki arti pendirian suatu usaha baru atau pengenalan suatu 
barang atau jasa baru ke dalam produk mix yang sudah ada. Keberhasilan 
bagi	 pihak	 yang	 yang	mementingkan	 profit	maupun	 pihak	 non	 profit	
dapat berbeda. 

Bagi	pihak	yang	berorientasi	profit	mengartikan	keberhasilan	dari	
suatu proyek dalam artian yang lebih sempit dibandingkan dengan pihak 
non	 profit,	 yaitu	 diukur	 dengan	 keberhasilan	 pencapaian	 profit	 dari	
proyek	 tersebut,	 sedangkan	 bagi	 pihak	 non	 profit	 keberhasilan	 dapat	
berupa besaran penyerapan tenaga kerjanya, pemanfaatan sumber daya 
yang optimal di tempat tersebut, dan faktor lain yang dipertimbangkan 
manfaatnya terutama bagi masyarakat luas. Jika proyek yang akan 
dijalankan itu besar maka dampak yang terjadi semakin luas, baik 
dampak sosial maupun ekonomi, sebaliknya jika proyek yang akan 
dilaksanakan itu sederhana, maka semakin sederhana lingkup penelitian 
yang akan dilaksanakan, namun baik informal maupun formal 
seharusnya penelitian kelayakan bisnis dilakukan sebelum proyek 
tersebut dilaksanakan.

Studi kelayakan bisnis adalah analisis tentang kelayakan sebuah 
bisnis. Kelayakan sebuah bisnis akan dinilai dengan menggunakan 
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beberapa alat analisis yang mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pasar 
dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek 
keuangan, aspek dampak lingkungan, aspek legalitas, aspek hukum dan 
politik serta aspek sosial ekonomi. Dengan adanya studi kelayakan bisnis 
ini diharapkan mampu memberikan gambaran apakah suatu bisnis yang 
akan dilakukan mempunyai manfaat, keuntungan dan kelayakan untuk 
bisa dilaksanakan serta mampu meminimalisir risiko. 

B. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis

Dalam studi kelayakan bisnis perlu adanya suatu analisa manfaat, 
pada umumnya studi kelayakan bisnis menyangkut tiga aspek manfaat 
yaitu:

1. Manfaat financial
	 Manfaat	 finansial	 adalah	 manfaat	 dari	 proyek	 tersebut	 secara	

ekonomis atau Apakah proyek tersebut dipandang lebih 
menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko dari proyek 
tersebut.

2. Manfaat ekonomi nasional
 Manfaat ekonomi nasional adalah manfaat ekonomis dari suatu 

proyek bagi suatu negara di mana proyek itu dilaksanakan atau 
manfaat dari proyek tersebut bagi ekonomi makro sebuah negara.

3. Manfaat sosial
 Manfaat sosial adalah manfaat dimana proyek tersebut memberikan 

dampak sosial yang positif, diantaranya adalah penyerapan tenaga 
kerja.

Apabila laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak untuk 
direalisasikan setelah dibuat, maka ada yang memerlukan laporan dari 
studi kelayakan bisnis sebagai bahan masukan utama untuk pengkajian 
ulang, dan sebagai bahan untuk menyetujui atau bahkan menolak 
kelayakan laporan tersebut berdasarkan kepentingannya. Laporan yang 
telah dinyatakan layak kemungkinan untuk tidak dilaksanakan itu juga 
dapat terjadi, pengambilan keputusan akhir menolak tidak hanya karena 
laporan tersebut hasil rekayasa atau tidak objektif, tapi bisa juga karena 
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intervensi dari pihak lain yang kepentingannya tidak terpenuhi.

Berikut ini pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan 
bisnis terlepas dari persoalan diatas yang dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Pihak investor
 Apabila hasil dari studi kelayakan itu ternyata tidak layak untuk 

direalisasikan, maka dapat mulai mencari pendanaannya misalnya 
investor atau pemilik modal yang berkenan untuk mendanai proyek 
yang akan dilakukan. Kemudian studi kelayakan bisnis yang 
telah dibuat akan dipelajari oleh calon investor yang mempunyai 
kepentingan langsung sehubungan dengan keuntungan yang akan 
diperolehnya dan jaminan keselamatan terhadap modal yang 
ditanamkan.

2. Pihak kreditor
 Bank merupakan salah satu pihak yang yang dapat memberikan 

pendanaan. Dimana pihak bank perlu mempelajari studi kelayakan 
bisnis yang telah dibuat termasuk dalam mempertimbangkan sisi 
lainnya,	misalnya	bonafiditas	dan	agunan	yang	tersedia	yang	dimiliki	
perusahaan belum pihak bank memutuskan untuk memberikan kredit 
atau tidak.

3. Pihak manajemen perusahaan
 Pihak eksternal juga dapat membuat suatu studi kelayakan bisnis. 

Terlepas dari siapa yang membuat, pihak manajemen akan menerima 
proposal yang dibuat apabila isi dari proposal tersebut merupakan 
realisasi ide proyek yang yang bertujuan pada peningkatan usaha 
untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak project leader, 
jelas pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan tersebut, 
seperti pendanaan, jumlah yang dialokasikan dari modal sendiri, 
rencana investor dan kreditor.

4. Pihak pemerintah dan masyarakat
 Studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan dari 

pemerintah ah karena secara langsung maupun tidak langsung 
kebijakan dari pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan 
perusahaan. Contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi antara 
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lain penghematan devisa negara cara ekspor non migas dan pemakaian 
tenaga kerja secara massal. Proyek bisnis yang membantu kebijakan 
dari pemerintah ini akan diprioritaskan untuk dibantu seperti dengan 
subsidi dan keringanan lainnya.

5. Bagi tujuan pembangunan ekonomi
 Penyusunan studi kelayakan bisnis juga perlu menganalisis suatu 

manfaat yang akan didapatkan atau biaya yang nantinya akan 
dikeluarkan untuk proyek terhadap perekonomian nasional. Untuk 
mengetahui biaya dan manfaat tersebut, maka perlu ada aspek yang 
dianalisis yaitu, ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional 
distribusi nilai tambah untuk seluruh masyarakat nilai investasi per 
tenaga kerja, pengaruh sosial dan analisis pemanfaatan maupun 
beban sosial. Jadi studi kelayakan bisnis jelas perlu dikaji demi 
tujuan pembangunan ekonomi nasional.

C. Pentingnya Investasi

Investasi penting dilakukan atau ditingkatkan bagi suatu negara, 
penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, 
penghematan devisa atau penambahan devisa merupakan  manfaat 
yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Yang pasti jika investasi 
meningkat maka kegiatan ekonomi juga meningkat tentu saja bagi 
kegiatan investasi yang sehat.

Investasi merupakan penanaman modal dalam jumlah yang cukup 
besar sehingga perlu dilakukan penelitian atau analisa yang cermat, jika 
dipandang dari sudut perusahaan proyek yang menyangkut pengeluaran 
modal (capital expenditure) punya arti penting:

1. Konsekuensi jangka panjang dari pengeluaran modal, pengeluaran 
modal ini ini akan menciptakan kegiatan perusahaan di masa yang 
akan datang sifat perusahaan jangka panjang.

2. Pengeluaran modal biasanya dalam jumlah yang cukup besar
3. Tidak mudah untuk mengubah komitmen pengeluaran modal

Dengan dilakukannya proyek investasi yang berkaitan dengan 
industrialisasi diharapkan dapat menciptakan manfaat sebagai berikut:
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1. Menambah Pendapatan Nasional
 berdasarkan asumsi  bahwa Industrialisasi dapat memberikan nilai 

tambah yang yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang pertanian 
dan bidang ekstraksi lain maka dengan pelaksanaan proyek industri 
atau au dalam hal ini ini dapat disebut sebagai industrialisasi dan 
dapat meningkatkan pendapatan nasional. Disamping itu juga ada 
peningkatan output ( produk dan jasa yang dihasilkan) kesejahteraan 
bagi masyarakat yang meningkat.

2. Meningkatkan stabilitas penerimaan, baik pendapatan nasional 
maupun dalam valuta asing meliputi:
a. Diversifikasi	ekspor
 Jika suatu negara menggantungkan ekspornya di satu atau 

beberapa komoditi maka akan mengalami pendapatan nasional 
yang	 tidak	 stabil	 karena	 sangat	 dipengaruhi	 fluktuasi	 harga	
dari	 komoditi	 tersebut.	 adanya	 diversifikasi	 ekspor,	 selain	
menstabilkan pendapatan nasional juga dapat meningkatkan 
devisa. Hal tersebut disebabkan karena ketidak tergantungan 
ekspor pada satu atau beberapa komoditi saja, tetapi tergantung 
di berbagai macam komoditi.

b. Memproduksi barang-barang substitusi
 Barang-barang yang sebelumnya merupakan barang-barang 

impor yang diproduksi diharapkan dapat menghemat pengeluaran 
devisa.

3. Menambah Lapangan Kerja
 Dilaksanakannya Project investasi itu berarti dapat tercipta 

lapangan kerja baru. Dan diharapkan dapat mengurangi masalah 
pengangguran.

4. Memanfaatkan bahan baku lokal
 Bahan baku lokal yang sangat melimpah, dapat ditingkatkan nilainya 

dari sebelumnya yang telah diekspor dalam bentuk aslinya. Misalnya 
hasil dari hutan kayu di Indonesia hasil ini sangat melimpah dengan 
banyaknya hutan-hutan yang terbentang di seluruh Nusantara. 
Adanya industri kayu hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan sebagai 
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bahan baku yang murah sehingga hasil kayu lapis Indonesia dapat 
bersaing di luar negeri.

D. Tujuan Dilakukan Studi Kelayakan

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian pendahuluan, dimana ada 
tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis. Ada 
banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan studi kelayakan bisnis 
dan jika dirumuskan secara eksplitis tujuan yang akan dicapai dari 
konsep studi kelayakan bisnis sekurang-kurangnya ada 3 pihak yang 
mempunyai kepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak investor, ditujukan sebagai bahan penilaian dari 
kelayakan usaha atau proyek agar menjadi masukan yang dapat 
bermanfaat karena sudah mengkaji berbagai aspek seperti aspek 
teknis dan operasi, aspek pasar, aspek organisasi dan manajemen, 
aspek	 lingkungan	 dan	 aspek	 finansial	 secara	 komprehensif	 dan	
detail sehingga dapat dijadikan dasar untuk investor dalam membuat 
keputusan investasi yang objektif.

2. Bagi analisis studi kelayakan bisnis, adalah alat yang berguna dan 
dapat dipakai sebagai bahan penunjang kelancaran tugas-tugasnya 
dalam penilaian suatu usaha baru pengembangan usaha baru, atau 
menilai kembali usaha yang sudah ada.

3. Bagi masyarakat, merupakan suatu peluang untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan perekonomiannya yang merupakan hasil 
dari studi kelayakan bisnis, baik yang terlihat langsung maupun 
secara tidak langsung ya itu karena ada nilai tambah sebagai akibat 
dari adanya usaha atau proyek tersebut.

4. Bagi pemerintah, hasil dari studi kelayakan bertujuan untuk 
pengembangan sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga 
kerja. Selain itu, adanya usaha baru untuk mengembangkan usaha 
lama yang merupakan hasil dari studi kelayakan bisnis yang 
dilakukan oleh badan usaha maupun individu tentu dapat menambah 
pemasukan pemerintah baik pajak pertambahan nilai retribusi 
berupa biaya perizinan, pajak penghasilan an, biaya pendaftaran, 
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biaya administrasi dan biaya lain yang yang pantas untuk diterima 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berdasarkan sudut pandang 
makro pemerintah ah dapat berharap besar dari keberhasilan studi 
kelayakan bisnis ini guna mempercepat pertumbuhan ekonomi 
daerah dan nasional sehingga tercapai pertumbuhan dan kenaikan 
income perkapita.

Tujuan dari studi kelayakan proyek yaitu untuk menghindari 
keadaan kurang menguntungkan dari modal yang telah ditanamkan 
dengan jumlah yang cukup besar. Sebab-sebab proyek gagal (tidak 
menguntungkan) antara lain:

1. Kesalahan dalam perencanaan. 
2. Kesalahan dalam menaksir pasar yang telah tersedia.
3. Kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang tepat untuk 

digunakan.
4. Kesalahan dalam memperkirakan kontinyuitas bahan baku.
5. Kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja yang ada.
6. Pelaksanaan proyek yang tidak terkendalikan, sehingga akan 

berakibat pada pembengkakan biaya.
7. Faktor lingkungan yang berubah, baik lingkungan ekonomi, sosial 

maupun politik. 
8. Faktor lain diluar dugaan, seperti bencana alam.

Dalam studi kelayakan tersebut hal-hal yang perlu diketahui adalah:
1. Ruang lingkup kegiatan proyek
 Disini perlu dijelaskan atau  ditentukan bidang-bidang apa proyek 

akan beroperasi.
2. Cara kegiatan proyek dilakukan
 Apakah proyek akan ditangani sendiri, atau akan diserahkan pada 

pihak lain.
3. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya 

seluruh proyek 
	 Disini	diidentifikasikan	faktor-faktor	kunci	keberhasilan	usaha.
4. Sarana yang dipergunakan oleh proyek
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 Hal ini menyangkut material, tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas 
pendukung lainnya.

5. Hasil kegiatan proyek tersebut, serta biaya-biaya yang harus 
ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut.

6. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek,beserta jadwal 
masing-masing kegiatan tersebut, sampai proyek investasi tersebut 
siap berjalan.

E. Pihak-pihak yang Memerlukan Studi Kelayakan 

Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan adalah :

1. Investor
 Investor berkepentingan dengan studi kelayakan suatu proyek yaitu 

untuk mengetahui apakah proyek tersebut mempunyai prospek atau 
tingkat keuntungan yang lebih besar  dari pada risikonya. Semakin 
tinggi tingkat risiko semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang 
diminta investor.

2. Kreditur/Bank
 Kreditur/Bank lebih memperhatikan segi keamanaan dana yang 

dipinjamkan pada debitur, mereka mengharapkan dana yang 
dipinjamkan serta bunga yang bisa dibayar oleh debitur tepat waktu.

3. Pemerintah
 Pemerintah terutama lebih berkepentingan dengan manfaat 

proyek tersebut bagi perekonomian nasional, apakah proyek 
tersebut membantu menghemat devisa, meningkatkan devisa atau 
memperluas kesempatan kerja.

F. Penutup

Studi kelayakan bisnis yang juga sering disebut studi kelayakan 
proyek adalah penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek 
(biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. 
Istilah ini mempunyai arti atas pendirian usaha baru dan pengenalan 
sesuatu (barang maupun jasa) yang baru terhadap produk mix yang 
sudah ada. Dalam studi kelayakan perlu ada suatu analisa manfaat, 
pada umumnya studi ini menyangkut tiga aspek manfaat yaitu: manfaat 
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finansial,	manfaat	sosial	dan	manfaat	ekonomi	nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis 
sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan telah 
menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan 
bisnis, bahwa banyak pihak yang mempunyai kepentingan dengan 
studi kelayakan bisnis sehingga jika secara eksplisit dirumuskan tujuan 
yang ingin dicapai dari konsep studi kelayakan bisnis setidaknya ada 4 
pihak berkepentingan yaitu investor, bagi analisis studi kelayakan, bagi 
masyarakat dan bagi pemerintah.


