
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Dalam menyusun business plan, perlu dilakukan studi kelayakan bisnis sesuai dengan kondisi 

di lapangan agar dapat dianalisis apakah bisnis ini layak dirintis atau perlu ada penyusunan 

strategi baru agar dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan dari hasil studi kelayakan bisnis 

itu sendiri. 

 Studi kelayakan memang menjadi sesuatu kegiatan pra-produksi yang harus 

dipertimbangkan secara serius, karena situasi dan kondisi di masa mendatang bersifat 

fluktuatif dimana itu penuh dengan ketakpastian. Maka itu, studi kelayakan bisnis wajib 

mencakup segala aspek dan membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menjalankannya. 

 Menurut Arikunto (2005),Penelitian yang tidak memiliki hipotesis seperti pada 

business plan ini, metode penelitian yang digunakan untuk studi kelayakan ini merupakan 

studi deskriptif, yang dilakukan untuk memahami dan mendeskripsikan proses penyusunan 

business plan berserta kendala yang terjadi saat studi kelayakan berlangsung sebagai rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

 Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (1999), Deskripsi adalah penulisan atau cerita 

tentang segala sesuatu secara rinci dan jelas atau bisa disebut menguraikan. 



 Menurut Arikunto (2005), penelitian deskriptif merupakan sebuah bentuk penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, 

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian sedang dilakukan. 

Penelitan deskriptif merupakan penelitian bukan experimen karena tidak dimaksudkan 

untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuanm karena hanya bersifat menggambarkan atau 

menerangkan gejala. 

 Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap 

perlakuan, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya 

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. 

 Penelitian deskriptif meliputi penelitian survey, studi kasus, penelitian perkembangan, 

penelitian tindak lanjut, analisis dokumen dan penelitian korelasional. Untuk bisnis plan ini, 

jenis penelitian deskriptif yang digunakan meliputi penelitian survey dan analisis dokumen 

dimana survey merupakan kegiatan mengumpulkan opini atau informasi mengenai status 

gejala saat penelitian berlangsung. Analisis dokumen merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan mendokumentasikan data-data yang didapatkan di lapangan saat penelitian 

berlangsung. 

 Menurut Kuncoro (2003) dalam Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, penelitian 

deskriptif dalam studi kelayakan bisnis berperan penting sebagai dasar pengambilan 

keputusan bisnis, karena studi deskriptif diperlukan untuk mengenali distribusi dan perilaku 

data yang dimiliki. 

Langkah yang harus dilakukan saat studi deskriptif adalah sebagai berikut : 

 

 



Mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah penelitian 

 

Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian 

 

Menelaah literatur dan data yang dibutuhkan 

 

Menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan (metode, prosedur, dan design). 

 

Menganalisis data hasil pengamatan lapangan setelah penelitian berlangsung. 

 

Gambar 3.1. Langkah penelitian deskriptif 

 

Studi deskriptif digunakan dalam hal ini ketika masalah di lapangan harus 

dideskripsikan dengan hasil yang lebih tepat, lengkap dengan tindakan relevan yang perlu 

ditangani sebelum bisnis dijalankan. 

 Menurut Indriantoro(2002), penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap 

masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi, yang bertujuan menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan current status dari subyek yang diteliti. Metode yang sering digunakan 

dalam penelitian deskriptif adalah metode survey, yang bisa dilakukan menggunakan 

kuesioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan) dengan sampel penelitian. 

 Dalam penyusunan studi kelayakan ini, studi deskriptif akan dilakukan pada segala 

variabel penelitian yang meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek MSDM, aspek 

manajemen operasi-teknis, aspek sosial-ekonomi, aspek yuridis, dan aspek keuangan yang 

pada nantinya data hasil pengamatan lapangan dari seluruh aspek akan menjadi acuan untuk 

melakukan analisis kelayakan bisnis. Kemudian akan dideskripsikan tindakan yang harus 

dilakukan agar dapat memenuhi kriteria kelayakan perintisan bisnis yang bersangkutan. 

 



3.2. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian merupakan hal utama yang difokuskan untuk menjadi objek pengamatan 

penelitian, dengan mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian, kajian pustaka, 

dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun dalam business plan ini, variabel 

penelitian yang dibahas adalah sebagai berikut : 

 

3.2.1.  Potensi pasar 

Potensi pasar akan dianalisis melalui pengamatan seluruh permintaan konsumen di lapangan 

sesuai kebutuhannya yang mengacu pada dua faktor, yaitu konsumen potensial dan daya beli. 

Konsumen potensial adalah konsumen yang tertarik untuk membeli karena keinginannya 

sudah hampir cocok dengan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan, sedangkan daya beli adalah kapasitas konsumen saat akan membeli barang dan 

jasa. Metode expektasi permintaan wajib digunakan untuk mengetahui potensi pasar dari 

Chibi Holiday. 

 Peramalan permintaan pasar akan menggunakan data penjualan paket wisata yang 

diperoleh dari pengamatan pada low-cost travel agent yang lain, baik mengamati secara 

langsung ataupun mengamati secara digital. 

 Dalam buku Studi Kelayakan Proyek (Sutojo, 2002), perkiraan jumlah permintaan 

produk dapat dilakukan dalam tiga tahap, yakni : 

1) Analisis marketing, dengan mengamati data yang sudah ada atau langsung melakukan 

studi di lapangan dengan melakukan wawancara dan pengamatan pada bisnis terkait. 

2) Menyusun demand forecast produk. 



3) Menyusun final demand forecast dimana hasilnya bisa dipakai untuk evaluasi studi 

kelayakan bisnis dalam sektor marketing dan sektor lainnya. 

 

Untuk metode demand forecasting dapat digunakan cara berikut : 

1) Extrapolasi trend perkembangan produk pada masa sebelumnya. 

2) Koefisien pemakaian produk. 

3) Substitusi impor. 

4) Perbandingan antar negara. 

 

 Menurut Suwarsono dan Husnan (1999) ada beberapa metode expektasi peluang pasar 

yang dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Jajak pendapat 

2. Uji experimen 

3. Survey 

4. Deret waktu (time series) 

5. Regresi korelasi 

6. Input-Output 

 

3.2.2.  Analisis pesaing 

Dalam menghadapi pesaing yang bersifat dinamik pada masa mendatang, untuk menyoroti 

masalah pesaing dan strategi meningkatkan pangsa pasar, maka analisis CPM (competitive 

profile matrix) akan digunakan satu travel agent umum di kota Semarang yang melakukan 

penjualan langsung kepada konsumen yaitu Duta Tour dan juga Kili-kili Adventure yang 

merupakan low-cost travel agent yang melakukan penjualan paket wisata secara online. 



3.2.3.  Jenis strategi marketing 

Manajemen strategi mencakup tentang segala sesuatu yang harus menjadi sasaran suatu 

bisnis. Lokasi, konsumen, dan jenis produk mana yang harus menjadi sasaran, dan bagaimana 

kegiatan penelitian ditempatkan untuk tiap produk pasar demi mewujudkan keuntungan 

optimal. 

 Maka itu, perlu dilakukan pengamatan untuk mengetahui sasaran bisnis dengan 

menentukan segmentasi, target, dan posisi dari Chibi Holiday itu sendiri. 

 Konsep strategis dari Chibi Holiday ditentukan dengan analisis SWOT dengan 

mempertimbangkan faktor internal dan external perusahaan dimana metode pelaksanaannya 

akan dilakukan dengan cara yang telah diuraikan di bab 2. Dimana langkah yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Menganalisis faktor internal pada perusahaan, yang meliputi kelemahan (weakness) 

dan keunggulan (strength).  

2) Menganalisis faktor external di lingkungan pasar perusahaan, yang meliputi ancaman 

(thread) dan peluang (opportunity). 

3) Bila sudah didapatkan segala faktor internal dan external yang ada di perusahaan, 

dalam matrix SWOT disusun strategi berikut dengan mengacu kepada segala 

kekuatan yang sudah ada dalam perusahaan bisa dioptimalkan dan segala kelemahan 

bisa diminimalkan, agar dapat menghadapi peluang dan ancaman dalam pangsa pasar 

di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. 

 

 



 SO (Strength-Opportunity) 

Gunakan segala kekuatan untuk mengoptimalkan pangsa pasar melalui setiap 

peluang yang ada dalam persaingan. 

 ST (Strength-Thread) 

Gunakan segala kekuatan untuk meminimalkan bahaya dari ancaman yang 

sedang terjadi dalam persaingan. 

 WO (Weakness-Opportunity) 

Belajar untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam perusahaan agar dapat 

memanfaatkan peluang dalam persaingan agar dapat mengoptimalkan pangsa 

pasar. 

 WT (Weakness-Thread) 

Segala kelemahan yang ada diperusahaan harus diminimalkan, agar tidak 

terdampak hal yang berbahaya dari ancaman yang sedang terjadi di pasar. 

 

 Pernyataan tentang strategis di atas, secara explisit akan menjadi acuan kunci 

keberhasilan Chibi Holiday dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Penelitian ini 

menyadari betapa pentingnya strategi marketing agar semua tim kerja di Chibi Holiday 

memiliki kesadaran untuk fokus pada satu strategi marketing yang telah ditetapkan. Strategi 

marketing adalah hal penting yang harus dipertimbangkan agar mendapat aspek pasar yang 

jelas pula. 

 



3.2.4.  Pangsa pasar / market-share 

Market-share merupakan luas pasar yang menjadi ruang lingkup pesaing Chibi Holiday, bila 

dibandingkan dengan luas pasar menyeluruh atau bisnis sejenis yang sudah mapan. Atau 

sebaliknya, yaitu luas pasar yang sudah dikuasai dan diharapkan akan bisa digunakanoleh 

Chibi Holiday sebagai market leader low-cost travel agent. 

 

3.2.5.  Initial cash-flow 

Merupakan sejumlah dana yang ditanamkan untuk modal investasi pendirian bisnis tahap 

awal. 

 

3.2.6.  Operational cash-flow 

Merupakan jumlah dana yang diperlukan saat pra-produksi dan mengelola kantor penjualan 

Chibi Holiday. Arus kas masuk dari tiap operasi bisnis di tiap periode yang ditetapkan dalam 

satuan waktu tertentu yang didapatkan dengan menjumlahkan laba bersih dengan depresiasi 

serta bunga setelah pajak, hingga didapatkan arus kas setelah pajak. 

 

3.2.7.  Terminal cash-flow 

Merupakan sejumlah dana dari aktiva tetap yang tersisa (tanah dan bangunan) serta modal 

kerja. 

 



3.3. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

a) Observasi 

Pengumpulan data di lapangan akan dilakukan dengan memantau secara langsung produk 

pariwisata dan juga pengamatan lingkungan kerja dari bisnis salah satu travel agent di kota 

Semarang yaitu Duta Tour yang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen 

salah satu low-cost travel agent yaitu Kili-kili Adventure yang melakukan penjualan secara 

online kepada konsumen. Adapun data yang dibutuhkan dari hasil pengamatan di lapangan 

adalah data produk paket wisata beserta harganya serta dan data pasar untuk menganalisis 

pangsa pasarnya. 

 

b) Wawancara / interview 

Melakukan diskusi secara langsung dengan pengelola dari travel agent yang dijadikan sample 

penelitian, dimana low-cost travel agent yang akan dijadikan sample penelitian yaitu travel 

agent umum di kota Semarang yaitu Duta Tour yang melakukan penjualan langsung kepada 

konsumen dan.Kili-kili Adventure yang menjual produknya melalui website danonline shop. 

 

3.4. METODE ANALISIS DATA 

Sebelum dilakukan analisis data, produk dari Chibi Holiday yang akan dipasarkan perlu 

diketahui dan akan dideskripsikan sebagai berikut, dimana untuk menentukan harga dan 

kapasitas peserta perjalanan disesuaikan dengan kapasitas tampung moda transportasi yang 

digunakan dimana penginapan menggunakan Airy-Room atau wisma yang berharga setara. 



Untuk menentukan kapasitas peserta perjalanan, patut diperhatikan bahwakapasitas 

penumpang dan transportasi yang dipakai adalah sebagai berikut : 

 

1. 5-7 orang   : Mobil rental pribadi / mobil perusahaan (untuk jarak pendek) 

2. 8-10 orang  : L300 / Pregio / Travello / Hiace 

3. 10-14 orang  : ELF 

4. 15-30 orang  : Mini-Bus (30 seat = 25 peserta, 3 crew bus, 1 tour leader) 

5. 30-60 orang  : Big Bus (40 - 60 seat AC non toilet = 30-56 peserta, 3 crew bus, 1 

tour leader) 

 

Tabel 3.1. Paket wisata yang akan dipasarkan 

PAKET WISATA HARGA JUAL KAPASITAS TARGET 

        PER BULAN   

A ONE DAY TRIP       

  1 SEMARANG CITY TOUR  Rp         130.000  20  Rp                2.600.000  

  2 JOGJA / SOLO CITY TOUR  Rp         135.000  20  Rp                2.700.000  

B ONE DAY TRIP MIDNIGHT       

  1 PURWOKERTO, BATURADEN  Rp         250.000  25  Rp                6.250.000  

  2 DIENG ONE DAY TRIP  Rp         250.000  25  Rp                6.250.000  

  3 JOGJA PROVINCE TOUR  Rp         185.000  20  Rp                3.700.000  

C WEST JAVA       

  1 BANDUNG 3D 1N  Rp         625.000  50  Rp               31.250.000  

  2 JAKARTA CITY 4D2N  Rp         700.000  50  Rp               35.000.000  

  3 JAKARTA PUNCAK 4D 2N  Rp         700.000  50  Rp               35.000.000  

  4 PANGANDARAN 3D 1N  Rp         600.000  25  Rp               15.000.000  

D EAST JAVA       

  1 SURABAYA - MADURA 3D 1N  Rp         650.000  25  Rp               16.250.000  

  2 MALANG 3D 1N  Rp         650.000  25  Rp               16.250.000  

E BALI       

  1 BALI 4D 2N + BANYUWANGI  Rp      1.250.000  50  Rp               62.500.000  

  2 BALI 4D 2N  Rp      1.200.000  50  Rp               60.000.000  

TOTAL TARGET PENDAPATAN NORMAL 
 

 Rp  292.750.000  

RENTANG PESIMIS 80 % 
  

 Rp  234.200.000  

RENTANG OPTIMIS 120 % 
  

 Rp  351.300.000  

 



3.4.1.  Analisis aspek pasar dan pemasaran 

Analisis aspek pasar yang akan dilakukan meliputi langkah berikut : 

a) Estimasi jumlah wisatawan, khususnya dari kalangan backpackers dari laporan 

penjualan low-cost travel agent yang menjadi sample penelitian sebagai demand dan 

jumlah travel agent yang menangani paket wisata berbiaya terjangkau. 

b) Menganalisis persaingan kompetitor dengan menggunakan metode CPM (competitive 

profile matrix) dalam menghadapi persaingan bisnis yang dinamis. Maka itu, Chibi 

Holiday perlu mengembangkan pangsa pasar semaximal mungkin agar dapat bertahan 

dalam persaingan bisnis. Analisis persaingan ini dilakukan melalui pengamatan 

langsung di lapangan dan wawancara dengan travel agent yang akan menjadi sample 

penelitian. 

c) Menciptakan strategi marketing yang bagus, diawali dengan STP (segmenting, 

targetting, dan positioning) yang kemudian diikuti dengan menentukan internal factor 

dan external factor yang kemudian dilakukan analisis SWOT, yang caranya sudah 

dibahas dalam variabel penelitian strategi marketing. 

 

3.4.2.  Analisis aspek SDM 

Manajemen SDM dianalisis dengan cara menganalisis apakah tujuan organisasi (bisnis) 

sudah bisa tercapai dengan optimal melalui pendayagunaan sumber daya manusia yang 

tersedia untuk dapat memajukan bisnis dengan hasil seoptimal mungkin. 

 Husnan dan Muhammad (2000) dalam Studi Kelayakan Proyek, mengemukakan 

bahwa manajemen meliputi pembangunan proyek dan operasionalnya.  



Manajemen pembangunan proyek membahas tentang pelaksanaan, sistem, jadwal 

pembuatan proyek, analisis tiap aspek yang bersangkutan, dan pekerjaan lain yang 

diperlukan. 

 Manajemen operasi mengemukakan tentang bentuk organisasi dan badan usaha yang 

akan dipakai, lengkap dengan struktur jabatan organisasi dan juga tugas yang harus 

dijalankannya.  

Dari dua ruang lingkup manajemen di atas, Analisis MSDM akan membahas tentang 

sistem organisasi dalam perusahaan yang bersangkutan, lengkap dengan job-desk setiap SDM 

dalam perusahaan dimana semua itu harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 Berkaitan dengan aspek manajemen ini, aspek MSDM wajib difokuskan maximal saat 

perintisan maupun saat sudah bisnis berjalan dan melayani customer, dengan cara sebagai 

berikut : 

1) Chibi Holiday akan mengikuti pelatihan yang terkait dalam bisnis pariwisata dan 

metode pemasaran kreatif dengan perangkat IT. Selain itu, pelatihan leadership dan 

keahlian kerja akan terus dilakukan intensif, agar semua SDM mampu melayani 

konsumen dengan cermat dan memuaskan. 

2) Chibi Holiday akan merancang SOP yang efektif agar dapat memacu efisiensi dan 

produktivitas kerja, dimana segala kegiatan operasional perusahaan harus dilakukan 

secara terintegrasi baik melalui penjualan langsung, maupun melalui website dan 

online shopping. 

 

 

 



3.4.3.  Analisis aspek operasi dan teknik 

Aspek teknis yang akan dianalisis di sini menyangkut proses perencanaan bisnis secara 

teknis, dan pengoperasiannya pada saat bisnis sudah mulai berjalan, untuk dapat 

mengevaluasi keberhasilan bisnis yang bersangkutan. 

 Dalam buku Studi Kelayakan Proyek(Suwarsono & Husnan, 1999), aspek teknis 

dalam suatu bisnis haruslah mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a) Lokasi 

b) Skala industri 

c) Penyediaan sumber daya produksi sesuai dengan proses dan skala produksinya. 

 

Di samping aspek teknis, aspek manajemen operasi juga akan dipertimbangkan sesuai hasil 

analisis aspek teknis.  

Dimana aspek manajemen operasi di sini mengemukakan tentang bentuk organisasi 

dan badan usaha yang akan dipakai, lengkap dengan struktur jabatan organisasi dan juga 

tugas yang harus dijalankannya. 

Analisis aspek operasi dan teknik akan menyangkut hal sebagai berikut : 

 

1. Layout 

Layout / tata letak Chibi Holiday menyediakan meja reservasi dan ruang tunggu yang cukup 

luas, karena tempat ini juga akan menjadi ruang tunggu wisatawan yang akan berangkat dan 

pulang sebelum dan setelah berlibur bersama Chibi Holiday. Disediakan pula kantin yang 

menjual snack, minuman ringan, toiletries, dan juga pulsa dimana pembelian barang dibayar 

melalui kasir reservasi. Chibi Holiday juga menyediakan WiFi di ruang tunggunya. Ruang 



tunggu Chibi Holiday full AC dan bagi yang ingin merokok harap dilaksanakan di luar 

gedung. 

 

2. Lokasi 

Lokasi Chibi Holiday akan mencari tempat yang strategis dan dijangkau semua moda 

transportasi pribadi dan umum di tengah kota Semarang. 

 

3. Kapasitas 

Dengan desain kantor dimana lantai I dipakai untuk ruang tunggu pengunjung dan digunakan 

juga sebagai toko fisik yang melayani reservasi secara langsung, serta lantai II digunakan 

untuk ruang meeting yang berfungsi untuk penyuluhan karyawan dan pengarahan calon 

wisatawan, kantor Chibi Holiday akan sangat nyaman bagi karyawan dan konsumen. 

 

4. Fasilitas 

Fasilitas ruang tunggu pengunjung adalah WiFi, toilet bersih, ruang full AC, dan Musholla 

serta menerima pembayaran dengan beraneka ragam debit dan credit card, serta parkir yang 

luas dan nyaman. 

Selain memiliki kantor yang nyaman yang juga berfungsi sebagai toko fisik dari biro 

perjalanan ini, Chibi Holiday juga mengedepankan proses tamasya yang efisien. Hal ini 

dilakukan dengan membuka meeting point di beberapa lokasi di Semarang yang digunakan 

untuk menjemput konsumen yang akan berlibur bersama Chibi Holiday, sehingga waktu dan 



biaya transportasi untuk mengunjungi meeting point awal (kantror Chibi Holiday) bisa 

terpangkas. 

 

5. Investasi tetap yang lain 

Adapun ruko Chibi Holiday akan menyewa ruko di kota Semarang yang strategis dan 

memiliki parkir yang nyaman untuk mobil pribadi, motor, dan bus wisata. Chibi Holiday 

kedepannya akan memiliki mobil MPV inventaris perusahaan yang kedepannya akan dipakai 

untuk operasional perusahaan dan melayani customer bilamana diperlukan. 

 

3.4.4.  Analisis aspek hukum 

Chibi Holiday akan menjadi badan usaha swasta dengan bentuk PT (Perseroan Terbatas) saat 

didaftarkan ke notaris dan departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan nama PT 

Happy Friends Indonesia. 

 Bentuk perusahaan PT memang mengurusnya sedikit lebih mahal dan persyaratannya 

sedikit rumit, tetapi PT memiliki keunggulan dibandingkan CV dimana bilamana terjadi hal 

yang tidak diinginkan (terlilit hutang), modal yang digunakan untuk menebus utang adalah 

modal disetor ke perseroan, bukan modal pribadi pemegang saham perseroan. 

 

3.4.5.  Analisis aspek keuangan 

Adapun untuk aspek keuangan, akan dilakukan langkah berikut : 

 



a) Menentukan kebutuhan dana investasi awal / inisial 

Penentuan kebutuhan dana untuk investasi awal / initial investment, dilakukan dengan 

menghitung umlah aktiva tetap, biaya pra-operasi dan modal operasional. Chibi Holiday akan 

dibuka dengan modal sendiri dan dibantu pinjaman bank untuk membiayai operasional 

perusahaan. Pembelian mobil inventaris dilakukan dengan mencicil menggunakan leasing. 

Perkantoran administrasi dan penjualan melalui toko fisik akan dilaksanakan menggunakan 

ruko yang akan disewa perusahaan. Bila sudah mapan dan merasa perlu memiliki ruko 

sendiri, pendanaan pembelian ruko dengan KPR akan digunakan. 

Sebelum business plan ini disusun, akan dicantumkan data analisis pendapatan dan 

biaya yang menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan modal awal bisnis yang akan 

ditanamkan dimana ini semua akan dibahas di analisis aspek keuangan pada bab 4. 

 

b) Pendapatan dan biaya penjualan 

Pengamatan cash-flow bisa diawali dengan membuat paket wisata city tour Semarang, Jogja, 

dan Solo, lalu dilanjutkan dengan membuat paket wisata Jawa-Bali dengan biaya terjangkau 

untuk kalangan mahasiswa dan pelajar, dimana penjualan Chibi Holiday menangani group 

berskala kecil yang memakai mobil rental atau transportasi umum sampai group berskala 

besar yang memakai bus pariwisata, baik dari perorangan maupun institusi. 

 

c) Menentukan proyeksi operational cash flow 

Analisis dilakukan dengan menambahkan laba bersih dengan depresiasi dan bunga setelah 

pajak, sehingga diperoleh arus kas setelah pajak pada laporan laba rugi. 



 

d) Menentukan cash-flow akhir / terminal 

Nilai cash-flow residu / sisa dari proyek yang memiliki nilai sisa maupun aktiva tetapnya 

perlu untuk diketahui, termasuk aktiva tetap yang masih bernilai ekonomis seperti tanah, 

bangunan, dan modal kerja perlu diketahui untuk menyusun cash-flow terminal. 

 

e) Menentukan biaya modal rata-rata tertimbang 

Cara yang dilakukan meliputi hal berikut : 

Mengestimasi cash-flow dengan mengelompokkan aliran kas yang terjadi karena 

investasi dan cash-flow pembiayaan operasional, maka formula yang digunakan 

adalah : 

LABA SETELAH PAJAK + PENYUSUTAN + BUNGA X (1 – TARIF PAJAK) 

 

Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dengan menggunakan dasar 

setelah pajak, dimana total biaya modal merupakan perkalian dari nilai biaya 

modal dari tiap sumber pembiayaan dengan proporsi dana yang digunakan. 

Gambar 3.2. Metode perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang 

 

f) Perhitungan NPV, IRR, dan payback periode 

1) Payback periode 

Merupakan pengukuran seberapa cepat nilai investasi akan kembali dalam satuan waktu 

(tahun / bulan). Bilamana periode payback lebih pendek dari perhitungan, maka bisnis 

dikatakan layak untuk dioperasikan. Namun, bila lebih lama dari perhitungan, maka bisnis 

harus ditunda dengan perancangan strategi baru. Dasar yang digunakan adalah aliran kas 



bukan laba, dengan mengacu pada Metode Studi Kelayakan Proyek Husnan dan Muhammad, 

(2000). 

 

2) NPV / net present value 

NPV = 
    

      
 

    

      
 

    

      
   

        

      
    

 

Keterangan : 

NPV = Net present value 

Cf0 = Cash-flow operasional tahun pertama sampai tahun ke-n 

Io = Jumlah investasi yang tertanam dalam proyek 

r = Tingkat bunga yang relevan 

TCF = Terminal cash flow 

 

Adapun tahapan yang dilakukan saat melakukan perhitungan NPV adalah sebagai berikut : 

Menentukan nilai sekarang dari arus kas, termasuk yang masuk dan keluar, yang sudah 

didiskontokan pada biaya modal proyek. 

Kemudian arus kas terdiskonto dijumlahkan dan didapatkan nilai NPV proyek. 

Bila NPV positif, proyek layak dijalankan. Namun bila NPV negatif, proyek harus ditunda. 

 

3) Menghitung IRR (internal rate of return) 

A0 = 
  

      
 

  

      
 

  

      
   

  

      
    

A0 = Arus kas keluar pertama 

A1 – An = Penerimaan kas bersih dari tahun pertama sampai tahun ke-n 



r  = nilai IRR 

 

Bila r lebih tinggi dari cost of capital (biaya modal), maka rencana pengembangan investasi 

bisa dijalankan, namun bila r lebih kecil dari biaya modal, maka investasi dikatakan tidak 

layak dijalankan. 

 

4) Analisis sensitivitas 

Ketiga kondisi (pesimis, moderat, atau optimis) akan dijadikan patokan untuk menganalisis 

risiko investasi dengan mengacu pada market size, market share, harga jual tiap unit, biaya 

variabel per unit, dan biaya tetap, yang bertujuan untuk mengetahui variabel apa saja yang 

sensitif terhadap kelayakan pendirian bisnis. Bila rentang antara optimis dan pesimis sangat 

kecil, berarti risiko investasi juga kecil. 

 

5) Break even point (BEP) 

Menurut Prawirasentono (1997) dalamHafidz(2017),Break even point (BEP) adalah titik 

dimana suatu bisnis dalam kondisi belum meraih keuntungan, tapi juga sudah tak merugi. 

BEP bisa diartikan sebagai jumlah barang / jasa yang harus terjual kepada konsumen pada 

harga yang sudah ditentukan agar keuntungannya bisa menutupi biaya produksi. 

 BEP bisa diartikan bilamana kondisi keuangan perusahaan, perusahaan tak mendapat 

laba dan tak mengalami rugi. Disamping itu, BEP juga berfungsi untuk memberikan 

informasi kepada pelaku bisnis mengenai berbagai tingkat penjualan, dan hubungannya 

dengan kemungkinan meraih laba sesuai tingkat penjualan yang bersangkutan. 

 

 

 



 Adapun rumus untuk menghitung BEP adalah sebagai berikut : 

1. BEP unit penjualan 

    
  

    
 

2. BEP dalam satuan harga 

     
  

  
  

 

 

BEP = Break even point 

FC = Fixed Cost 

VC = Variable Cost 

P = Price / unit 

S = Sales volume 

 

 

3.5. ASUMSI SAAT BUSINESS PLAN DISUSUN 

a) Biaya variabel akan berubah proporsional menyesuaikan pada volume penjualan 

sebesar presentase estimasi pertumbuhan travel agent. 

b) Daya tawar-menawar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan daya tawar-

menawar supplier 

c) Semua tarif pajak mengacu pada undang-undang dan perda yang berlaku sekarang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


